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กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ
กิจกรรมจัดหางานในประเทศ (รวมทุกิจกรรม)
 - ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน (คน) 206         
 - ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน 387         
 - ต าแหน่งงานว่าง 1,140       
 - บรรจุงาน 321         
1. โครงการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 1,267       

2. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงและย่ังยืน
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 272         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 2,100       

3. โครงการนัดพบแรงงาน
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 111         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 6,000       

4. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
   4.1 กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 6             
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 1,900       

   4.2 กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับนักเรียน นักศึกษา
        นักเรียน นักศึกษา + ยุวแรงงาน

ผลการด าเนินงาน 444         
แผนการเบิกจ่าย 7,000       
ผลการเบิกจ่าย -          

   4.3 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 18           
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 8,200       

กิจกรรมท่ี 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
 รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ 84 
    - ณ ส านักงาน                          70 

เดินทางคร้ังแรก 6 
Re - entry 64 

    - ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต              14 
เดินทางคร้ังแรก - 

Re - entry 14 
กิจกรรมท่ี 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 15,321     

2. โครงการจัดท าทะเบียนก าลังแรงงาน
แผนการด าเนินงาน 101         

 ยอสะสม

                                                    รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ                                           
ประจ าปีงบประมาณ 2561

งาน/โครงการ/กิจกรรม

User
Textbox
                        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
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ผลการด าเนินงาน 1,536       
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 9,400       

2.1  กิจกรรมจัดท าทะเบียนผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่และประสงค์จะท างานออนไลน์
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 1,526       
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 5,400       

2.2 กิจกรรมจัดท าข้อมูลก าลังแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษ
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 10           
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 4,000       

1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
   1) แนะแนวอาชีพก่อนสู่ตลาดแรงงาน
      (1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 2,166       
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 21,800     

    (2)  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้ถูกคุมขังในเรือนจ าศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 100         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 9,000       

    (3)  กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

2) แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า
     (1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานและประชาชนท่ัวไป

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 881         

     (2) กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานแบบครบวงจร

แผนการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 131         

แผนการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย 22,500     
3) แนะแนวอาชีพให้ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
    (1) กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้   (2 รุ่น/ 40 คน)

 แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 20           

แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 35,000     

  3.2  กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน
แผนการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
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แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

2. โครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคุณภาพ 
กิจกรรมท่ี 3 บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย
 - กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย575        
    ณ ส านักงาน                        แผนการด าเนินงาน                                                      แผนการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 383         
   ผ่านอินเตอร์เน็ต                     แผนการด าเนินงาน                                                      แผนการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน 192         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 7,700       

กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน
1. โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางาน

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 3,082       
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 12,200     

3. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 317         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 17,100     

1. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ

 - กิจกรรมส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือท างาน
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 186         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 10,700     

 - กิจกรรมส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือท างาน (นายจ้าง)
แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 19           

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 23           
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 35,200     

กิจกรรมท่ี 3 ส่งสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
 - กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 10           
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 31,200     

2. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตการบริการและท่องเท่ียว
 - โครงการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตการบริการและการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียว

แผนการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน 11           
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 8,420       

กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุท่ีต้องการประกอบอาชีพและท างาน

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ
 - กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้ผู้สูงอายุ
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โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
แผนการด าเนินงาน (แนะแนวอาชีพ)

ผลการด าเนินงาน 100         
แผนการด าเนินงาน (ส่งเสริมการฝึกทักษะ)

ผลการด าเนินงาน 110         
แผนการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 2,100       

รายงานติดตามผู้ใช้บริการ ตู้ Job Box
จ านวนผู้ใช้บริการ คน 709

จ านวน .. คร้ัง 781
ชาย 246
หญิง 456

ต าแหน่งงานว่าง    ต าแหน่ง 72
อัตรา 192

** ใช้ข้อมูล ณ ยอดสะสม (ต.ค. - 25 ของเดือนท่ีรายงาน)
ศูนย์จัดหางานสาขา 84 (ศูนย์จัดหางานสาขาตะก่ัวป่า) ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
รวมท้ังส้ิน 621               

 - ข้ึนทะเบียนหางาน 22                

 - ข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน 394               

 - รายงานตัวประกันตกรณีว่างงาน 205               

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพังงา
 - จังหวัดเคล่ือนท่ี 5             

153         


