
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตประชาชนทุกกลุม่ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ 
กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ 
1. โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมเสริมสร้างความม่ันคงและย่ังยืน 
 

เป้าหมาย 550 คน งบประมาณ 182,200.- 
ผลการดำเนินงาน 579 คน ผลการเบิกจ่าย 182,200.- 
รอ้ยละ 105.27 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานทำที่มั่นคงยั่งยืนและมีรายได ้
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการทุกด้านของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
3. เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับบริการจัดหางาน เกิดการจ้างงาน มีแรงงานทำงานตามที่ต้องการ 

ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้โครงการไม่สามารถ

ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ 
2. ผู้รับบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นผู้สูงอายุ จึงไม่สนใจที่จะทำงานในสถานประกอบการ

และไม่ต้องการไปทำงานนอกพ้ืนที่ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ทุกรูปแบบ 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือฝึกอบรมให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
3. แนะนำแหล่งเงินทุน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำเงินทุนดังกล่าวไปประกอบอาชีพตามความต้องการ 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการนัดพบแรงงานย่อย 
 

เป้าหมาย 200 คน งบประมาณ 20,000.- 
ผลการดำเนินงาน 236 คน ผลการเบิกจ่าย 20,000.- 
รอ้ยละ 118.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ 

ความสามารถและความถนัด ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกัน
นายจ้างได้มีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครงานได้จำนวนมากเช่นกัน 

2. เพ่ืออำนวยความสะดวก ให้กับผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการได้พิจารณาคัดเลือกกัน
โดยตรง 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ผู้ที่มารับสมัครงานในนามสถานประกอบการไม่สามารถตัดสินใจรับคนเข้าทำงานได ้
2. นายจ้าง/สถานประกอบการบางรายมารับสมัครและสัมภาษณ์แค่ครึ่งวันหรือไม่มาตามนัด จึงทำให้

คนหางานเสียโอกาส 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานประกอบการควรจัดส่งผู้ที่สามารถตัดสินใจได้มารับสมัครและสัมภาษณ์งาน เพ่ือจะได้ทราบ

ผลในทันท ี
2. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการรับสมัครงานจนเสร็จสิ้นงาน และให้มาตามนัด

ทีต่กลงไว้ 

ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
 3.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำหรับผู้พ้นโทษ 
 

เป้าหมาย 8 คน งบประมาณ 2,340.- 
ผลการดำเนินงาน 9 คน ผลการเบิกจ่าย 2,340.- 
รอ้ยละ 112.50 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาทางครอบครัวและสังคม 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอ่สังคม 
2. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้พ้นโทษเห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำ รวมถึงการส่งเสริมให้ครอบครัว

สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวหางานทำ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อรายชื่อผู้ต้องขังที่พ้นโทษให้สำนักงาน

จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จึงไม่มีชื่อ - ที่อยู่ เพ่ือติดตามผู้พ้นโทษ 
2. ข้อมูลผู้พ้นโทษที่ต้องการหางานทำ ซึ่งกรมการจัดหางานส่งข้อมูลให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด

กาญจนบุรี ไม่ค่อยสมบูรณ์ เช่น ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ไม่มีที่อยู่ เป็นต้น ส่งผลให้ยากต่อการติดตาม
เพ่ือการส่งเสริมการมีงานทำ 

ข้อเสนอแนะ 
กรมควรรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งให้กรมราชทัณฑ์ เพ่ือประกอบการ

ปรับปรุงข้อมูลของผู้ต้องขัง 

ภาพกิจกรรม 
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3.2 กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน 
 

เป้าหมาย 81 คน งบประมาณ 8,100.- 
ผลการดำเนินงาน 85 คน ผลการเบิกจ่าย 8,100.- 
รอ้ยละ 104.94 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่าง

จากการเรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยการทำงานหารายได้ระหว่างการเรียน 
เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และลดการมั่วสุม การเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหากับครอบครัวและสังคม 

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน/นักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการมีงานทำ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
สนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวหางานทำ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. นายจ้าง/สถานประกอบการไม่ประสงค์จะจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากกฎหมายมีขั้นตอน 

ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการทำงานที่ยุ่งยากและต้องยื่นเรื่องกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 

2. นายจ้าง/สถานประกอบการ (ธุรกิจโรงแรม/ที่พักและการท่องเที่ยว) ต้องการคนทำงานที่มีประสบการณ์
ในการทำงาน และต้องการคนทำงานที่ทำงานเต็มเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบว่าขั้นตอนในการยื่นเอกสารจ้างงาน part - time 

ไม่ยุ่งยาก ปัจจุบันสะดวกและรวดเร็ว 
2. ส่งตัวนักเรียน/นักศึกษา ที่มีประสบการณ์การฝึกงานในกิจการที่เกี่ยวข้อง เช่น เคยฝึกงานที่โรงแรม

หรอืรีสอร์ท เข้าทำงาน part - time ในธุรกิจโรงแรม 
3. จัดเจ้าหน้าที่ออกหาตำแหน่งงาน เพ่ือมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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3.3 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ 
 

เป้าหมาย 25 คน งบประมาณ 11,300.- 
ผลการดำเนินงาน 25 คน ผลการเบิกจ่าย 11,300.- 
รอ้ยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม 
2. เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการเห็นความสำคัญของการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำให้คนพิการ
มีโอกาสได้รับการจ้างงานมากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. คนพิการต้องการทำงานในสถานประกอบการที่ใกล้บ้าน เพราะการเดินทางลำบากและต้องการงาน

ที่มีท่ีพักจากนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. นายจ้างเลือกคนพิการที่สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติทำให้คนพิการบางคนถูกจำกัด ไม่สามารถ

ทำงานได ้และข้อจำกัดของคนพิการบางคนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
3. นายจ้างจะรับคนพิการเข้าทำงานเฉพาะช่วงที่ต้องแจ้งรายงานให้กับทางสำนักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
4. คนพิการมาตรา 35 ที่จังหวัดต่าง ๆ ส่งให้มาตรวจคนพิการอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และส่งมาให้ตรวจ

ไม่พร้อมกัน ทำให้ต้องเดินทางซ้ำในพื้นที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง ซ่ึงแต่ละคร้ังระยะทางไกลมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ลดข้อจำกัดในการรับคนพิการเข้าทำงาน 
2. ในการตรวจสอบการใช้สิทธิตามมาตรา 35 ขอความร่วมมือหน่วยรับเรื่อง ส่งตรวจในพ้ืนที่เดียวกัน

หรือพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงในคราวเดียวกัน 

ภาพกิจกรรม 
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4. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 
 

เป้าหมาย 50 คน งบประมาณ 21,000.- 
ผลการดำเนินงาน 24 คน ผลการเบิกจ่าย 6,320.- 
รอ้ยละ 000 ร้อยละ 000 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
2. เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีงานทำและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมผลิตภาพให้แก่แรงงานและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
4. เพ่ือให้สถานประกอบการมีแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความรู้ ความสามารถ เงื่อนไขและข้อตกลง

ของการทำงาน 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษา ไม่ยินยอมให้บุตรหลาน เคลื่อนย้ายไปเรียนควบคู่กับการทำงาน     

ที่ต่างจงัหวัด 
2. นักเรียน/นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการในแต่ละปีงบประมาณ ควรติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ

สำรวจว่าในปีต่อไป สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 – 10 /สำนักงานจัดหางานจังหวัดใด 
ประสงค์จะดำเนินโครงการ 3 ม. ต่อเนื่อง 

2. ควรจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับสำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 – 10 /สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่สามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์
จริง ๆ 

ภาพกิจกรรม 
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แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสรมิอาชีพ 
1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
    1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 
 

เป้าหมาย 3,000 คน งบประมาณ 30,000.- 
ผลการดำเนินงาน 3,021 คน ผลการเบิกจ่าย 30,000.- 
ร้อยละ 100.70 ร้อยละ 89.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ได้รับคำปรึกษา

ด้านอาชีพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลสถานการณ์      
และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ปัญหา/อุปสรรค  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้โครงการไม่สามารถ

ดำเนินการตามแนวทางทีก่ำหนดไว้ได้ทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการผ่านระบบออนไลน์  
2. ประสานเครือข่ายครูแนะแนวแต่ละโรงเรียน ให้ช่วยดำเนินการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน 

นักศึกษา โดยการเผยแพร่วีดิทัศน์ช่วยให้เด็กนักเรียนได้ค้นพบตัวเอง วางแผนและกำหนดเป้าหมายอาชีพ
ในอนาคต และแนะนำเครื่องมือค้นหาตัวเอง เพ่ือใช้เป็นสื่อในการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และข้อมูล
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ  

ภาพกิจกรรม 
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    1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง 
 

เป้าหมาย 100 คน งบประมาณ 9,000.- 
ผลการดำเนินงาน 106 คน ผลการเบิกจ่าย 9,000.- 
รอ้ยละ 106.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถใช้บริการของกรมการจัดหางาน
ได้ตามปกติ ให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ หรือส่งเสริมให้มีงานทำ มีรายได้ หรือได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือระหว่างถูกคุมขัง 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. การสาธิตและฝึกอาชีพบางอาชีพ ไม่สามารถนำอุปกรณ์เข้าไปฝึกได้ 
2. ผู้พ้นโทษ หลังพ้นโทษมีโอกาสที่จะกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เนื่องจากหางานทำไม่ได้และไม่มีแหล่งเงินทุน

ในการประกอบอาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ใช้สื่อวีดีทัศน์อาชีพที่ประสบความสำเร็จ, อาชีพสุดปังในยุค New Normal เปิดให้ชมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ

ในการประกอบอาชีพ 
2. หน่วยงาน องค์กรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการดูแล กำกับ ติดตาม และสอดส่อง

พฤติกรรมในการประพฤติตัวที่เหมาะสม 

ภาพกิจกรรม 
- จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สาธิตการประกอบอาชีพ

อิสระ อาชีพ “ไก่ทอดเขย่า” เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

   

- จัดกิจกรรมให้ผู้ถูกคุมประพฤติ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ “การทำแซนวิช” เมือ่วันพฤหัสบดี
ที ่24 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคมุประพฤตจิังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
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    1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 

เป้าหมาย 40 คน งบประมาณ 20,000.- 
ผลการดำเนินงาน 40 คน ผลการเบิกจ่าย 20,000.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้าง/พัฒนา/ขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ อาทิ ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงาน

ด้านการแนะแนว เพ่ือให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  ปัญหา/อุปสรรค  
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

ภาพกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องมิตรพันธ์ โรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการแนะแนวอาชีพและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  
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2. แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
    2.1 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร 
 

เป้าหมาย 150 งบประมาณ 9,700.- 
ผลการดำเนินงาน 155 ผลการเบิกจ่าย 9,700.- 
ร้อยละ 103.33 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ให้แก่ผู้หางานยาก/ประสบปัญหาในการหางานทำ รวมถึง

ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะทำงาน โดยการให้บริการแนะแนวอาชีพแบบเชิงลึกและครบวงจรทุกภารกิจ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
ผู้ต้องการหางานเลือกงานทีไ่ม่ตรงกับคุณสมบัติหรือความถนัดของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
แนะนำผู้ต้องการหางานทำในเรื่องของการเลือกตำแหน่งงานให้ตรงกับวุฒิและตำแหน่งงานที่ตัวเอง

เคยทำหรือมีประสบการณ์ 

ภาพกิจกรรม 
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    2.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการทีจ่ะปลดเป็นทหารกองหนุน 
 

เป้าหมาย 200 คน งบประมาณ 10,800.- 
ผลการดำเนินงาน 200 คน ผลการเบิกจ่าย 10,800.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ/ส่งเสริมการมีงานทำ ให้แก่ ทหารกองประจำการที่จะปลด

เป็นทหารกองหนุน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยแรงงาน เพ่ือให้มีแนวทางและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
หลังปลดประจำการ 

2. เพื่อเตรียมกำลังแรงงานให้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน/การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
และปัญญาประดิษฐ์ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดและยังไม่สนใจ

ที่จะหางานทำ 
2. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการฝึกอาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
คัดเลือกตำแหน่งงานที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์ให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

ภาพกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารสโมสรกองพลทหารราบที่ 9 และอาคาร
อเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 200 คน 
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3. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
    3.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 
 

เป้าหมาย 3 รุ่น 60 คน งบประมาณ 96,300.- 
ผลการดำเนินงาน 3 รุ่น 60 คน ผลการเบิกจ่าย 96,300.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ คนพิการหรือ

ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ 
รวมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ประกอบเป็น
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ หรือส่งเสริมให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสในการต่อยอด 
พัฒนารูปแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การค้าออนไลน์ การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ขาดช่องทางการตลาด เนื่องจากผลิตแล้วหาตลาดรองรับยาก 
2. วัตถุดิบบางชนิดไม่สามารถหาซื้อได้ในพ้ืนที ่จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเกีย่วกับต้นทุนเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม โดยดำเนินการลงข้อมูลอาชีพเพ่ือประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีและไลฟ์สด ผ่านแฟนเพจ
เฟสบุ๊คสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาพกิจกรรม 
- รุ่นที่ 1 ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร “การมัดย้อมผ้า”             

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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- รุ่นที่ 2 ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 หลักสูตร “ช่างตัดผมชายเบื้องต้น”      
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจงัหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

   
 

   

 
- รุ่นที่ 3 ดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 หลักสูตร “สานตะกร้าจากหวาย

เทียม” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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    3.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 
 

เป้าหมาย 12 คน งบประมาณ 11,600.- 
ผลการดำเนินงาน 12 คน ผลการเบิกจ่าย 11,600.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้มีงานทำที่แน่นอน/มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยการ

ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน และเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
ที่ส่งงานให้ทำท่ีบ้าน และข้อมูลผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในพืน้ที ่

  ปัญหา/อุปสรรค  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ยอดขายสินค้า

ชะลอตัว รายได้ของกลุ่มลดน้อยลง 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม โดยดำเนินการลงข้อมูลสินค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีและไลฟ์สด ผ่านแฟนเพจ
เฟสบุ๊คสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาพกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร “การเรียนรู้สื่อออนไลน์และการขาย
สินคา้ผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์ค” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
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เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยดำเนินการไลฟ์สด ผ่านแฟนเพจเฟสบุ๊ค
สำนักงานจัดหางานจังหวดักาญจนบุรี (สถานทีไ่ลฟ์สด ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 น. 
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4. โครงการก้าวสูง่านที่ดี คนมีคุณภาพ 
 กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
 

เป้าหมาย 2,600 คน งบประมาณ - 
ผลการดำเนินงาน 2,650 คน ผลการเบิกจ่าย - 
ร้อยละ 101.92 ร้อยละ - 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำอย่างครบวงจร 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการจัดหางานในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพประชาชนวัยแรงงาน

ให้ได้งานทำท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
3. เพ่ือให้ผู้สมัครงานและนายจ้างได้รับบริการจัดหางานที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริการจัดหางานของรัฐ 

  ปัญหา/อุปสรรค 
1. การใช้งานระบบการให้บริการจัดหางาน Smart Job Center นายจ้าง/สถานประกอบการ ไม่สามารถ

ใช้งานระบบได้ตามความต้องการ เช่น ถ้านายจ้างต้องการหาผู้สมัครงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า ระบบไม่สามารถ
ดึงข้อมูลให้กบันายจ้างได้ จึงทำให้นายจ้างไม่ใช้งานระบบ 

2. ระบบของนายจ้าง/สถานประกอบการมีความซับซ้อน ยุ่งยาก หลายขั้นตอน นายจ้าง/สถานประกอบการ 
จึงไม่ต้องการใช้งานระบบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้งานง่าย สะดวก และตรงตามความต้องการ

ของนายจ้าง/สถานประกอบการ 
2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการใช้งานระบบ ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ทราบวิธีการใช้งาน 
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการกับเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และการคัดรายชื่อผู้ต้องการหางานทำ 

ภาพกิจกรรม 
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แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
กิจกรรมพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวทีย่ืน่ขอใบอนุญาตทำงาน 
1. โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาตทำงาน 
 

เป้าหมาย 8,000 คน / 9,520 ครั้ง งบประมาณ 7,200.- 
ผลการดำเนินงาน 12,605 คน / 16,579 ครัง้ ผลการเบิกจ่าย 7,200.- 
ร้อยละ 157.57 / 174.14 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรวบรวมข้อมูล เก็บสถิติรายงานการพิจารณาและจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวที่ได้รับ

อนุญาตให้ทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้การติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ีกำหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของนายจ้างสถานประกอบการ 
4. เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการ กำหนดมาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว   

ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ด้านการบริหาร
ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. การออกจากงานของคนต่างด้าว ซึ่งนายจ้างสถานประกอบการไม่มาดำเนินการแจ้งออก 
2. การเปิดดำเนินการจดทะเบียนใหม่อยู่บ่อยครั้ง ทำให้คนต่างด้าวหลบหนีนายจ้างได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลคนต่างด้าวให้เป็นระบบเดียวกันทุกประเภท เพ่ือง่ายต่อการดึง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรวจสอบ 
2. ควรใช้กฎหมายระเบียบที่เด็ดขาด ไม่ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาในการเปิดดำเนินการทำ

ใบอนุญาตทำงานในแต่ละมติ คณะรัฐมนตรีออกไปเรื่อย ๆ 

ภาพกิจกรรม 
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2. กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
 โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
 

เป้าหมาย 5,055 คน/ 
810 แห่ง 

งบประมาณ 23,500.- 

ผลการดำเนินงาน 6,736 คน/ 
823 แห่ง 

ผลการเบิกจ่าย 23,500.- 

ร้อยละ 133.25 / 101.60 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้าง/สถานประกอบการ

ให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือควบคุมคนต่างด้าวให้ทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และตรวจสอบการลักลอบทำงานของ
คนต่างด้าว 

3. เพ่ือตรวจสอบและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
4. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ

กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าวทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้รับคำแนะนำ
อย่างถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

5. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ/สังคมและความมั่นคงของประเทศอันเนื่องมาจาก
คนต่างด้าวลักลอบทำงาน 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขาดอุปกรณ์การป้องกัน

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ 
2. จังหวัดกาญจนบุรีมีช่องทางเข้า – ออกทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากจึงทำให้คนต่างด้าวลักลอบ

เป็นทางผ่านเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นใน 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่

ออกตรวจ เช่น ชุดPPE เป็นต้น 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
 

เป้าหมาย 5,900 คน งบประมาณ 25,200.- 
ผลการดำเนินงาน 6,007 คน ผลการเบิกจ่าย 25,200.- 
ร้อยละ 101.81 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างทำงานในต่างประเทศ รวมถึงเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการหางานทำอย่างถูกวิธีทั้งการทำงานในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้รับทราบกลวิธีในการ
หลอกลวง การลักลอบไปทำงานต่างประเทศและป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงคนหางาน
และประชาชนในพื้นท่ี 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. การเดินทางไปชี้แจงและประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แก่ผู้ถูกระงับการเดินทางและผู้นำชุมชนนั้น เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีหลายอำเภอเป็นพ้ืนที่ห่างไกลหลายอำเภอ
ห่างจากอำเภอเมืองเกิน 100 กิโลเมตร และในบางเดือนต้องเดินทางไปชี้แจงฯ ซ้ำในพ้ืนที่เดียวกันซึ่งเป็นพ้ืนที่
ห่างไกล ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

2. การเดินทางไปชี้แจงฯ ผู้ถูกระงับการเดินทางส่วนใหญ่จะไม่พบตัว เนื่องจากไม่อยู่ในพ้ืนที่หรือที่อยู่
ไม่เป็นปัจจุบันหรืออยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ระงับการเดินทาง ชี้แจงและประชาสัมพันธ์การเดินทางไปต่างประเทศ

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ ด่านตรวจคนหางาน เนื่องจากผู้ถูกระงับการเดินทางส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพ้ืนที่และ
อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง 

ภาพกิจกรรม 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ผลผลิต แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นายจ้าง / สถานประกอบการมีกำลังแรงงานเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน
ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
 

เป้าหมาย 600 คน งบประมาณ 1,811,700 
ผลการดำเนินงาน 247 คน ผลการเบิกจ่าย 1,811,700 
ร้อยละ 41.17 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือ

และผู้ชำนาญการและกลุ่มซึ่งไม่ใช่ช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ 
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจชายแดนมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมี

รายได้ มีอาชีพ มีการจ้างงาน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

4. เพ่ือเป็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป – กลับ 
หรือตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ 

5. ลดปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานในเขตพ้ืนที่ชั้นในอย่างผิดกฎหมาย 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่สามารถดำเนินการนำเข้าคนต่างด้าวตาม

ระบบ MOU ได ้
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คนต่างด้าวที่เข้ามา

ทำงานในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เนื่องจากการปิดด่านชั่วคราวในช่วง
การแพร่ระบาดของโรค 

ข้อเสนอแนะ 
1. จึงเห็นควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. จังหวัดควรสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน เพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาดำเนินการลงทุนใน

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาพกิจกรรม 
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอาย ุ
1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอาย ุ
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
 

เป้าหมาย 20 คน งบประมาณ 34,000.- 
ผลการดำเนินงาน 20 คน ผลการเบิกจ่าย 34,000.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตนเอง ได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง 
นำไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดี 

  ปัญหา/อุปสรรค  
ขาดช่องทางการตลาด เนื่องจากผลิตแล้วหาตลาดรองรับยาก 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริม โดยดำเนินการลงข้อมูลอาชีพเพ่ือประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีและไลฟ์สด ผ่านแฟนเพจ
เฟสบุ๊คสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาพกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร “การทำวุ้นเค้ก” ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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    1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

เป้าหมาย 10 คน งบประมาณ 27,000.- 
ผลการดำเนินงาน 10 คน ผลการเบิกจ่าย 27,000.- 
ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน 
และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได ้

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่สนใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีให้กับคนรุ่นหลัง

ได้เรียนรู้ 
2. คนรุ่นหลังสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ เห็นว่าภูมิปัญญาที่มีล้าหลัง ไม่ทันสมัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. สนับสนุนและแนะนำให้ผู้สูงอายุเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาที่จะต้องคงไว้คู่กับชุมชน เพื่อให้

คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และมีอยู่ตลอดไป 
2. นำภูมิปัญญาทอ้งถิน่ที่ม ีมาปรับรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยโดยไม่บิดเบือนภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม 

ภาพกิจกรรม 
 ดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ 
    โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสาน
พลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ (Civil State Project for Elderly) 
 

เป้าหมายรวม 175 คน/30 แห่ง  งบประมาณ 34,800.- 
ผลการดำเนินงาน 194 คน/31 แห่ง ผลการเบิกจ่าย 34,800.- 
ร้อยละ 110.86/103.33 รอ้ยละ 100.00 

  วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
และการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และแผนพัฒนาแรงงานไทย ด้านการคุ้มครองและเสริมสร้าง
ความมั่นคง หลักประกันการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและสร้างทัศนคติ เชิงบวก
ต่อการทำงานของผู้สูงอาย ุ

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. ผู้สูงอายุจำนวนมากทำงานในภาคเกษตรกรรมและประกอบอาชีพอิสระ ไม่ประสงค์จะทำงาน

ในสถานประกอบการ และครอบครัวต้องการให้ผู้สูงอายุพักผ่อนและไม่ต้องการให้ทำงานหนัก 
2. ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจำตัวและต้องพบแพทย์เป็นประจำ ต้องการทำงานใกล้บ้าน 

ไม่สะดวกท่ีจะไปทำงานไกลบ้าน 
3. นายจ้าง/สถานประกอบการมีข้อจำกัดในการจ้างผู้สูงอายุ เนื่องจากห่วงเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย 

และการทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพเท่ากับการจ้างงานประชากรวัยทำงาน 

ข้อเสนอแนะ 
ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานของผู้สูงอายุ 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครฐัและเอกชน  
เป้าหมายเดิม จำนวน 3,220 คน ปรับลดใหม่เหลือเป้าหมาย จำนวน 503 คน งบประมาณ 373,080 บาท 

  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ิมทักษะ

และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเพ่ือช่วยเหลือสถานประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็น
การเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศได้ 

  ปัญหา/อุปสรรค  
1. บริษัทชะลอการจ้างงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ตำแหน่งงานที่สมัคร และคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ 
3. นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการคนที่มีประสบการณ์ 
4. ผู้สมัครที่ลงทะเบียนในระบบฯ ไม่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง/สถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อทุกแขนง เช่น  วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

เว็บไซต์ แฟนเพจเฟสบุ๊ค ไลน์หน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น อสร. ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม 

2. ประสาน/ลงพ้ืนที่พบปะกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกเพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล ติดตามเส้นทางที่มีผู้สัญจรจำนวนมาก 

ผลการดำเนินงานโครงการ (ณ วันที ่30 กันยายน 2564) 
- นายจ้างลงทะเบียน   จำนวน    120  แห่ง 
- นักศกึษาลงทะเบียน  จำนวน 1,956  คน 
- จัดทำบันทึกข้อตกลง  จำนวน    498  ฉบับ 
- อนุมัติการจ้างงาน  จำนวน    340  คน (ลาออก 158 คน คงเหลือจ้างงาน 340 คน) 
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2. กิจกรรมนัดพบ Co – Payment (งบประมาณ 300,500 บาท) 
- นายจ้างลงทะเบียน   จำนวน      10  แห่ง 
- นักศึกษาลงทะเบียน  จำนวน    188  คน 
- จัดทำบันทึกข้อตกลง  จำนวน        3  ฉบับ 
- อนุมัติการจ้างงาน  จำนวน        3  คน 

 จัดงานนัดพบ Co – Payment จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมี รอ้ยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ีเป็นประธานในพิธีเปิด 
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3. กิจกรรมควบคุมและติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน   
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กิจกรรมออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) และขอข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งงาน
สำหรับนักเรียน นักศึกษา (Part-Time) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การบรรจุงาน และรับฟังปัญหาของนายจ้าง/
สถานประกอบการ  
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กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย 
ผลผลิต นายจ้างและแรงงานต่างด้าวรู้ และเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย ระบบสารสนเทศข้อมูลแรงงานต่างด้าว
ได้รับการพัฒนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกกฎหมาย ตามที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าว สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวชี้วัด จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบข้อกฎหมาย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
กิจกรรมการออกใบอนุญาตทำงาน/จัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 

เป้าหมาย 6,000 คน งบประมาณ 5,230,363.23.- 
ผลการดำเนินงาน 32,644 คน ผลการเบิกจ่าย 5,230,363.23.- 
ร้อยละ 544.00 ร้อยละ 100.00 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการนำแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องอันเป็นการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศ 
3. เพ่ือสนับสนุนนโยบาย มาตรการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภาพกิจกรรม 
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กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขององค์กรและเครือข่าย 
ผลผลิต นายจ้างและแรงงานต่างด้าวรู้ และเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย ระบบสารสนเทศข้อมูลแรงงานต่างด้าว
ได้รับการพัฒนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกกฎหมาย ตามที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าว สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ตัวชี้วัด จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบข้อกฎหมาย สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชน จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
 

การประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

คัทเอาท ์ 4 ป้าย 6 ป้าย  
 
 
 
 

120,000.- 
 

 

 
 
 
 
 

120,000.- 

 
 
 
 
 

100.00 

วิทยุท้องถิ่น 4 ครั้ง 9 ครั้ง 
เคเบิ้ลทีวี 3 ครั้ง 6 ครั้ง 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 5 ครั้ง 7 ครั้ง 
แบนเนอร์,ไวนิล 2 ป้าย 27 ป้าย 
บริการสาสน์ (SMS) - 12 ครั้ง 
กระดาษหัวข่าว 3,000 

แผ่น 
28,344 แผ่น 

แผ่นพับ/โปสเตอร์ - 29,547 แผ่น 
นายจ้าง/สถานประกอบการ/
ประชาชนทั่ ว ไป ได้ รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของ
คนต่างด้าว 

6,000 
ราย 

28,844 ราย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ภาครัฐ องค์กรเอกชน/นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น

และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐ 
3. เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์วิธีการ ขอรับใบอนุญาตทำงานการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การรับแจ้ง

เข้า – ออกจากการทำงานของคนต่างด้าว 
4. เพื่อให้ทราบถึงบทลงโทษและการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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ภาพกิจกรรม 
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กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าวขององค์กรและเครือข่าย 
ผลผลิต นายจ้างและแรงงานต่างด้าวรู้ และเข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย ระบบสารสนเทศข้อมูลแรงงานต่างด้าว
ได้รับการพัฒนาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกกฎหมาย ตามที่กำหนดเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าว สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
กิจกรรม จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น/แรงงานต่างด้าวและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี 
 

เป้าหมาย 400 คน งบประมาณ 178,600.- 
ผลการดำเนินงาน 2 ครั้ง 

253 คน/160 คน 
ผลการเบิกจ่าย 178,600.- 

ร้อยละ 103.25 ร้อยละ 100.00 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ฯลฯ 

มีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบและขั้นตอนการขอรับอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมาตรา 59, มาตรา 60, 
มาตรา 62, มาตรา 63, มาตรา 64 และมาตราอ่ืน ๆ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. เพ่ือให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน สมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

4. เพื่อป้องกันและลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 

ปัญหา/อุปสรรค 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องดำเนินการจัดประชุม จำนวน     

2 ครั้ง เพ่ือลดความแออัด 

ข้อเสนอแนะ 

 - 

ภาพกิจกรรม 
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กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ยุทธศาสตร์ 3 การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงานแบบบูรณาการร่วมมือกันและมีการจับกุม
ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
สถานประกอบการนายจ้าง จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ จำกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว 
โครงการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว/นายจ้างสถานประกอบการ 
 

เป้าหมาย 2,000 คน/150 แห่ง งบประมาณ 87,560.- 
ผลการดำเนินงาน 7,430 คน/284 แห่ง ผลการเบิกจ่าย 87,560.- 
ร้อยละ 371.50/189.33 ร้อยละ 100.00 

 

 จับกุมดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ/คนต่างด้าว 
 

เป้าหมาย 25 คน/10 แห่ง งบประมาณ - 
ผลการดำเนินงาน 19 คน/113 แห่ง ผลการเบิกจ่าย - 
ร้อยละ 76.00/1,113.00 ร้อยละ - 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทำ

ผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือลดจำนวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. เพ่ือสนับสนุนกฎหมาย มาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4. เพ่ือให้การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายกำหนด 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขาดอุปกรณ์การป้องกัน

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจ 
2. จังหวัดกาญจนบุรีมีช่องทางเข้า – ออกทางธรรมชาติเป็นจำนวนมากจึงทำให้คนต่างด้าวลักลอบ

เปน็ทางผ่านเพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นใน 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่    

ที่ออกตรวจ เช่น ชุด PPE เป็นต้น 

ภาพกิจกรรม 

 


