
 
 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลติ :  โครงการบริหารจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ   หนว่ยงานรบัผดิชอบ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ   เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ นางสาวนวรัตน์ เข็มโคตร  หมายเลขโทรศัพท์  045614124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายเร่งด่วนข้อ 2 กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
          2.1 กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน และการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน
ได้รับบริการส่งเสริมการมีงาน
ทำอย่างครบวงจรด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั สามารถใช้
บริการได้ทุกท่ีทั่วประเทศ ณ 
สำนักงาน 
จัดหางาน และผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผลผลติ: ประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงาน
ทำ 278 คน 
 
ผลลัพธ์ :  ประชาชนท่ี
ได้รับบริการมีงานทำ 

กิจกรรมย่อย :  
ให้บริการจดัหางานของ
ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart 
Job Center) 

เชิงปริมาณ : 
ประชาชนไดร้ับ
บริการส่งเสริม
การมีงานทำ 

900 คน 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
5,600 บาท 

900 คน -รับขึ้นทะเบียนหางานประชาชนวัยทำงาน /แรงงาน  
 ที่ประสงค์จะทำงาน 
-ให้บริการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ  
 คนไทย และผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Smart Phone 
-ให้บริการจัดหางานตามระบบ Recruitment เพื่อคัด 
 กรองผู้สมัครงานให้ได้งานตามความรู้ความสามารถ  
 ทักษะ และประสบการณ์ของตนเองและนายจ้างได ้
 ทำงานท่ีเหมาะกับงานและองค์การ 
-เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน โดยติดตามผลการ 
 บรรจุงานเป็นรายบุคคล 
-บริการแนะแนวอาชีพ และข้อมลูข่างสาร
ตลาดแรงงาน 
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้บริการ 
 จัดหางาน และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน  
 
 
 
 



ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

2. เพื่อนำภารกิจการให้บริการ
จัดหางานและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพไปให้บริการ
แก่ประชาชนผู้ว่างงาน และ
ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐหรือ
ประชาชนท่ีมีความเป็นอยู่
ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็น 

ผลผลติ: ประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงาน
ทำ 336 คน 
 
ผลลัพธ์ :  ประชาชนท่ี
ได้รับบริการมีงานทำ 

โครงการย่อย : จดัหา
งานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ทำอย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ : 
ประชาชนไดร้ับ
บริการส่งเสริม
การมีงานทำ 
560 คน 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
360,000 บาท 

560 คน -จัดหางานเชิงรุก โดยลงพื้นที่หาตำแหน่งงานว่างความ 
ต้องการจ้างงานจากสถานประกอบการและความ 
ต้องการทำงานจากผู้ที่ต้องการมีงานทำพร้อมทั้ง 
รวบรวมบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศและจัดทำ   
 ComPany Profile ให้ผูส้มัครงานได้ทราบรายละเอียด 
ของตำแหน่งงาน ค่าจ้าง สวัสดิการลื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการตัดสินใจสมคัรงาน 
-สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธผ์่านสื่อตา่ง 

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้
นายจ้าง สถานประกอบการ
ในการคัดเลือกผูส้มัครงาน
เข้าทำงาน และผูส้มัครงาน
ได้สมัภาษณ์งานกับนายจ้าง
หลายแห่งในคราวเดียวกัน
ซึ่งจะทำให้ลดคา่ใช้จ่ายและ
ลดต้นทุน และเกดิความ
สะดวก รวดเร็วในการ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ: ประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงาน
ทำ -   คน 
 
ผลลัพธ์ :  ประชาชนท่ี
ได้รับบริการมีงานทำ 

โครงการยอ่ย :  นดัพบ
แรงงาน 

เชิงปริมาณ : 
ประชาชนไดร้ับ
บริการส่งเสริม
การมีงานทำ 
100 คน 
 
เชิงคุณภาพ: 
ร้อยละเฉลีย่ 
ของแรงงานท่ี
ได้รับบริการมี
งานทำไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
7,000 บาท 

100 คน -ประสานและรวบรวมความต้องการจ้างงาน จัดทำ 
 ตำแหน่งงานว่างในแบบ ComPany Profile 
- ตรวจสอบและลงทะเบียนนายจา้ง/สถานประกอบการ 
 ที่ต้องการเข้าร่วมรับสมคัรงาน 
-วิเคราะหต์ำแหน่งงานว่างที่ได้รับแจ้ง เพื่อทราบ 
 แนวโน้มความต้องการในอนาคต 
-ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อใหผู้้สมคัรงานและ 
 ประชาชนท่ัวไปรับทราบ 
-จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำ 
 และนายจ้าง/สถานประกอบการได้พบกันและพิจารณา 
 คัดเลือกตามความต้องการ รวมทัง้การให้บริการ 
 คำปรึกษา แนะนำ เส้นทางสู่โลกอาชีพ 
-กรณีผู้ทีต่้องการมีงานทำและนายจ้าง/สถาน 
 ประกอบการอยูต่่างพ้ืนท่ีกันจะดำเนินการเคลื่อนย้าย 
 แรงงานอย่างเป็นระบบ 
-ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 ผู้สมัครงานท่ีเข้าร่วมงานและรายงานผลการจัดงาน 
   ทั้งนี้ อาจปรับรูปแบบการดำเนนิงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแตล่ะพื้นท่ี 
 



ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มี
เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน
และช่วงว่างจากการเรยีนให้
รู้จตักใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์และได้รับ
ประสบการณ์ในการทำงาน
รวมทั้งช่วยลดภาวะ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

ผลผลติ: นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานทำ         
-  คน 
 
ผลลัพธ์ :  นักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้จากการ
ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
และช่วงว่างจากการเรยีน
และได้รับประสบการณ์
จากการทำงานและได้
เรียนรูโ้ลกของอาชีพ 

กิจกรรมย่อย : ประชารัฐ
รวมพลังสร้างยุวแรงงาน 

เชิงปริมาณ : 
นักเรียน 
นักศึกษา ได้รับ
บริการส่งเสริม
การมีงานทำ 
40 คน 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
3,700 บาท 

40 คน -ประสานตำแหน่งงานว่างจากนายจ้าง/สถาน 
 ประกอบการและหน่วยงานของรฐั 
-ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้นักเรียน นักศึกษา  
 ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการ 
 เรียน ได้ทราบข้อมลู 
-ประสานการจ้างงานนักเรยีน/นักศึกษากับนายจ้าง/ 
 สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ 
-ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลติ :           หนว่ยงานรบัผดิชอบ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
กจิกรรมหลกั :  การปล่อยเงินกูก้องทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บา้น             เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวกนษิฐา ทองมั่น  หมายเลขโทรศัพท์ 0 45614124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายเร่งด่วนข้อ 2 กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
        2.2 สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อรักษาสภาพการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนนุสนิเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่
สถานประกอบการ ผ่านธนาคารและกองทุนต่างๆ เช่น กองทนุประกันสังคม กองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน และกองทนุเพื่อผู้รับงานไปทำที่บา้น เป็นต้น 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อเป็นทุนให้กลุ่มผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านกู้ยืมสำหรับซื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการ
ผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อ
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

ผลผลติ: สามารถปล่อยกู้
ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ได้รับเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับ
งานไปทำที่บ้านซื้อวัตถุดิบ
หรืออุปกรณ์การผลิตหรือ
ขยายการผลติ  
จำนวน  - ราย/กลุม่ 
 
ผลลัพธ์ : ผู้รับงานไปทำที่
บ้านท่ีกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบ
หรืออุปกรณ์การผลิตหรือ
ขยายการผลติ เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

กิจกรรมย่อย :  การ
ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 

เชิงปริมาณ : 
ผู้รับงานไปทำท่ี
บ้านไดร้ับการ
ปล่อยกู้ จำนวน 
10 ราย/กลุ่ม 
 
เชิงคุณภาพ : 
ผู้รับงานไปทำท่ี
บ้านท่ีกู้ยืม
เงินกองทุนฯมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
30 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
10,000 บาท 

10 ราย/กลุ่ม -ผู้รับงานไปทำท่ีบ้านยื่นคำขอกู้ยมืเงินกองทุนฯพร้อม 
 เอกสาร และเจ้าหน้าท่ี สจจ./สจก.พ้ืนท่ี 1-10 
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารพิจารณา 
 รายละเอียดของเอกสาร/รวบรวมข้อเท็จจริง/ออกตรวจ 
 เยี่ยมการดำเนินงานของผูร้ับงานไปทำท่ีบ้านและจัดทำ 
  สรุปผลการวิเคราะห์สินเชื่อ 
-จัดส่งคำขอกู้ยืมเงิน พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบ 
 คำขอกู้ท้ังหมด ให้กองส่งเสริมการมีงานทำภายใน 
 สัปดาห์แรกของเดือน 
-กองส่งเสริมการมีงานทำรวบรวมคำขอกู้ยืมเงินและ 
 เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้/ตรวจสอบ 
 ข้อเท็จจริง/ความเป็นไปได้ในการให้กู้ยืมเงิน/จดัทำ 
 ข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้อง 
 ขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
 

 



 
 
 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

       -กองส่งเสริมการมีงานทำจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
 พิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับ 
 งานไปทำที่บ้านภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และ
จัดทำรายงานการประชุม/สรุปความเห็นของ  
 คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืม 
เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเสนอต่อ    
คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพี่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลติ :  โครงการบริหารจัดการการทำงานของคนตา่งดา้ว    หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -         เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นายกิตตพิงษ์  พรหมงาม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 2 การสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายเร่งด่วนข้อ 3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 
        3.2 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานคนไทยและบริหารจัดการแรงงานตา่งดา้วอย่างเปน็ระบบ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อพิจารณาอนุญาตทำงาน
ให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามา
ทำงานในประเทศและจัดทำ
ฐานข้อมูล เพี่อนำไปสู่การ
กำหนดนโยบายและบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลติ: คนต่างด้าวไดร้ับ
อนุญาตทำงานและจัดทำ
ทะเบียนคนต่างด้าวที่
ได้รับอนญุาตทำงาน 
59 คน/115 ครั้ง 
 
ผลลัพธ์ : คนต่างด้าวเข้าสู่
ระบบการทำงานท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

โครงการย่อย : จดัทำ
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น
ขอใบอนุญาตทำงาน 

เชิงปริมาณ : 
คนต่างด้าวได้รับ
อนุญาตทำงาน
และจัดทำ
ทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ไดร้ับ
อนุญาตทำงาน 
300 คน/   
906 ครั้ง 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
500 บาท 

300 คน/ 
906 ครั้ง 

พิจารณาคำขอและจดัทำทะเบยีนการทำงานของคนต่าง
ด้าวที่ยื่นอนุญาตทำงานตามระเบยีบขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก ่

- การยื่นขออนุญาตทำงาน 
- ขอต่ออายุการทำงาน 
- การขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือท้องที่

หรือสถานท่ีทำงาน 
- การไม่อนญุาตให้คนต่างด้าวทำงาน 
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน 
- การรับแจ้งการทำงานกรณีจำเป็นเร่งด่วน 
- การแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 
- การแจ้งออกจากงานของนายจ้าง 

โดยการบันทึกข้อมูลประวัติคนต่างด้าว การแยก
ประเภทงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน กิจการ สัญชาติ พื้นที่
ของคนต่างด้าวเพื่อสะดวกต่อการควบคุม/ตรวจสอบ
และข้อมลูนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่าง
ด้าวให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 



 
 
 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลติ :  โครงการบริหารจัดการการทำงานของคนตา่งดา้ว    หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมตรวจสอบการทำงานของคนตา่งดา้วและสถานประกอบการ สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -         เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นายกิตตพิงษ์ พรหมงาม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 2 การสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 4 ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญญาการคา้มนุษยด์้านแรงงาน เพื่อปลดล็อค Tier 2 Watch List 
        4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการทำงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 
 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อควบคุม และตรวจสอบ
การทำงานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการให้
ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ผลผลติ: แรงงานต่างด้าว/
สถานประกอบการได้รับ
การตรวจสอบ 95 คน/
21 แห่ง 
 
ผลลัพธ์ : แรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ระบบการทำงานท่ี
ถูกต้องและได้รับการ
คุ้มครองตาม
มาตรฐานสากล 

โครงการย่อย : 
ตรวจสอบการทำงาน
ของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ 

เชิงปริมาณ :  
1. แรงงานต่างด้าว
ได้รับการตรวจสอบ 
170 คน 
2. สถานประกอบการ
ได้รับการตรวจสอบ 
50 แห่ง 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
5,200 บาท 

170 คน/   
50 แห่ง 

- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวที่มาขออนุญาต 
  ทำงาน 
- ตรวจสอบสถานประกอบการ เพือ่ให้จ้างงานคนต่าง 
  ด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนว 
  ปฏิบัติและโทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย 

 
  



 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลผลติ :  โครงการป้องกนัปัญหาการค้ามนุษย์ดา้นแรงงาน     หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -          เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวสรุัสดา  ศรีนวล  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 2 การสร้างความมัน่คงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 4 ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญญาการคา้มนุษยด์้านแรงงาน เพื่อปลดล็อค Tier 2 Watch List 
        4.3 บูรณาการการทำงาน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่แรงงาน ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันปอ้งกัน และแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานในทุกมิติ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อป้องกันปัญหาการ
หลอกลวง และลักลอบไป
ทำงานต่างประเทศของ
แรงงานไทย ซึ่งจะนำไปสู่
การค้ามนุษยด์้านแรงงาน 

ผลผลติ: คนหางานได้รับ
การคุ้มครอง 5,119 คน 
 
ผลลัพธ์ : คนหางานไดร้ับ
การคุ้มครอง ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตาม
มาตรฐานสากลและไมต่ก
เป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย ์

โครงการย่อย : 
คุ้มครองป้องกันการ
หลอกลวงและ
ลักลอบไปทำงาน
ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ :  
คนหางานไดร้ับการ
คุ้มครอง 8,820 คน 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
55,600 บาท 

8,820 คน - จัดทำและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
  ที่เหมาะสม 
- จัดประชุมอบรม ช้ีแจงแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ลง 
  พื้นที่ท่ีมีการหลอกลวงสูง เพื่อใหข้้อมูลที่ถูกต้องในการ 
  เดินทางไปทำงานต่างประเทศ 

 
 
  



 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลผลติ :  โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน      หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการสง่เสริมการประกอบอาชีพ   สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -          เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวกนิษฐา ทองมั่น  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
     นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสงูอายุและคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน 
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ นำไปสู่การพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
        6.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น พัฒนาแรงงานที่ยัง่ยืน โดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการทำงานตามความสามารถของตนมีรายได้ที่
เหมาะสม มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานทีด่แีละมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเปน็พื้นฐานในการดำรงชีวติ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิก
จ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล  
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ 
แรงงานนอกระบบ และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้
และได้ลงมือปฏิบัติในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ท่ี
ตนเองสนใจ รวมทั้งได้รับ
วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ และสามารถนำ
ความรู้ และวัสดุอุปกรณไ์ป
ใช้ประกอบเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสรมิ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

ผลผลติ: ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ จำนวน 20 คน 
 
ผลลัพธ์ : ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างยั่งยืนและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการย่อย : เพิ่ม
อาชีพ เพิ่มรายได ้

เชิงปริมาณ :  
ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ  จำนวน 20 
คน 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
33,300 บาท 

20 คน -จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  โดยการสาธิต 
 และทอลองปฏิบัติอาชพีอิสระตามความต้องการของ 
 กลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกับตลาดและวัตถุดับในพื้นที ่
 พร้อมทั้งให้ความรู้ดา้นการประกอบการ ได้แก่ การ 
 บริหารจัดการ  การบัญชี  การตลาด การคิดต้นทุน 
 การผลิต  กำไรขาดทุน 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม/ส่งเสริมการ 
 ประกอบอาชพี หรือต่อยอด/พัฒนารูปแบบของสินค้า 
 และผลิตภัณฑ ์
-เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการให้ผู้รับการ 
 ส่งเสริมฯ โดยประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เช่น  
 เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ต่างๆหรือFacebook ไทยทำไทยซ้ือ ไทยเจริญ เป็นต้น 
-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ใช้ในการ 
 ส่งเสริมการประกอบอาชพี 
 



 
 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

 
กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

       -ติดตามผลการประกอบการและมีรายได้ของผู้สำเร็จ 
การส่งเสริมการประกอบอาชพี 
-จัดทำทะเบียน/ฐานขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วม
กิจกรรม ข้อมูลอาชพีอสิระ รวมทั้งสรุปรายงานผลและ
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ผลผลติ :  โครงการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ     หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ     สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -          เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวนวรัตน์ เข็มโคตร  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสงูอายุและคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน 
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ นำไปสู่การพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
        6.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น พัฒนาแรงงานที่ยัง่ยืน โดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการทำงานตามความสามารถของตนมีรายได้ที่
เหมาะสม มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานทีด่แีละมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเปน็พื้นฐานในการดำรงชีวติ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อให้คนพิการมีงานทำ        
มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพา
ตนเองได้และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิศ์รี ไม่
เป็นภาระแก่ครอบครัวและ
สังคม และเป็นการส่งเสริม
ให้นายจ้าง/สถาน
ประกอบการเห็น
ความสำคญัของการ 
จ้างงานคนพิการ 

ผลผลติ: คนพิการได้รับ
การส่งเสริมการมีงานทำ
จำนวน  10 คน 
 
ผลลัพธ์ : คนพิการได้รับ
การส่งเสริมการมีงานทำ มี
อาชีพ มีรายได้ สามารถ
พึ่งพาตนเอง และอยู่ใน
สังคมอย่างมีศักดิศ์รี ไม่
เป็นภาระต่อครอบครัว
และสังคม 

โครงการย่อย :  
จัดหางานให้คน
พิการมีงานทำ 

เชิงปริมาณ :  
คนพิการไดร้ับการ
ส่งเสริมการมีงานทำ 
จำนวน 14 คน 
 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
เฉลี่ยของแรงงานท่ี
ได้รับบริการมีงานทำ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
60 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
5,100 บาท 

14 คน -รับลงทะเบียนสมัครงานสำหรับคนพิการที่สนใจทำงาน 
 ตามมาตรา 33  และการขอใช้สทิธิตามมาตรา 35 
-รับลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะ 
 จ้างงานคนพิการตามมาตรา 33  และการให้สิทธิตาม 
 มาตรา 35 
-ติดต่อประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อรับแจ้ง 
 ตำแหน่งงานว่างเพือ่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33  
 และแจ้งการให้สทิธิตามมาตรา 35 
-จัดสง่คนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจ้าง/ 
 สถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงานตามมาตรา 33  
-จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ 
-สาธิตอาชีพใหม่ใหแ้ก่คนพกิารที่ตอ้งการประกอบอาชีพ 
 อิสระ 
-ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ 
 

 
 



 
แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สูแ่ผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ผลผลติ :  โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ      หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สงูอายุ     สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -          เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวกนิษฐา ทองมั่น  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
     นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสงูอายุและคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน 
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ นำไปสู่การพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
        6.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น พัฒนาแรงงานที่ยัง่ยืน โดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการทำงานตามความสามารถของตนมีรายได้ที่
เหมาะสม มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานทีด่แีละมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเปน็พื้นฐานในการดำรงชีวติ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุได้
ประกอบอาชีพอิสระทีต่รง
กับวัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในพ้ืนท่ี 
รวมทั้งพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
เพื่อเพ่ิมโอกาสใหผู้้สูงอายุ 
ได้มีงานทำ มีอาชีพ มี
รายได้ สามารถเลี้ยงดู
ตนเองและลดภาระการ
พึ่งพิงครอบครัวได ้

ผลผลติ: ผูสู้งอายุไดร้ับ
การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ จำนวน 10  คน 
 
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายไุด้
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม
สามารถเลีย้งดูตนเองและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการย่อย :  
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ผู้สูงอาย ุ

เชิงปริมาณ :  
ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
จำนวน 20 คน 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
43,500 บาท 

20 คน ดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดย
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังน้ี 
- กจิกรรมสง่เสริมการประกอบอาชพีอสิระใหผู้ส้งูอาย ุ
  (จำนวน 10 คน) 
  1) คัดเลือกผู้สูงอายทุี่มีความต้องการและมีความพร้อม
ในการประกอบอาชพีอิสระ 
  2) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัตพิร้อมกับ
ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการประกอบการ 
  3) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า/บริการ ให้แก่
ผู้สูงอายทุี่ได้รับการส่งเสริม ผ่านสื่อออนไลน์ตา่งๆ  
  4) จัดทำทะเบียนผู้สูงอายทุี่ได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชพีเพือ่เป็นฐานขอ้มูล 
  5) ติดตามผลการประกอบอาชพี/มีรายได้ของผู้สูงอายุที่
ได้รับการส่งเสริม 
  6) สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม รวบรวมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 



ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

       - กจิกรรมพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายสุูก่ารเปน็วทิยากร 
  ถา่ยทอดภมูปิญัญา (จำนวน 10 คน) 
  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มภีูมิปัญญาและ
สนใจหรือประสานหน่วยงานท้องถิน่ในจังหวัดที่มีการขึ้น 
การขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายเุพื่อเชิญชวนให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 
  2) คัดเลือกผู้สูงอายทุี่มีภูมิปัญญาและมีความพร้อม 
  3) จัดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ โดยจัด
กลุ่มให้มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
  4) จัดฝึกอบรมวิธีการถ่ายทอดภมูิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ 
โดยเน้นให้มีการทดลองปฏิบัติจริง 
 

 
 
  



 

แผนงาน/โครงการที่เสนอเขา้สู่แผนการตรวจราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลผลติ :  โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ      หนว่ยงานรบัผดิชอบ  กรมการจัดหางาน 
กจิกรรมหลกั :  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สงูอายุ     สำนกั/กอง/กลุม่งาน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการยอ่ย : -          เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบ  นางสาวกนิษฐา ทองมั่น  หมายเลขโทรศัพท์ 0 456 14124 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล : นโยบายหลักข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
     นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดบัศักยภาพของแรงงาน 
      นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ความสอดคลอ้งกบันโยบายกระทรวงแรงงาน : นโยบายสำคัญข้อ 6 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสงูอายุและคนพิการ ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน 
สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศ นำไปสู่การพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
        6.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น พัฒนาแรงงานที่ยัง่ยืน โดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการทำงานตามความสามารถของตนมีรายได้ที่
เหมาะสม มีสวัสดิการเพิ่มขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานทีด่แีละมีหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเปน็พื้นฐานในการดำรงชีวติ 

ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

1. เพื่อส่งเสริมการจ้างงานท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพให้กับ
ผู้สูงอายุ ทำให้มีงานทำ   
มีรายได้ มีคณุภาพชีวิตที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลติ: ผูสู้งอายุไดร้ับ
การส่งเสริมการมีงานทำ 
จำนวน 51  คน 
 
ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีงาน
ทำท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ
และเป็นการบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเมื่อเข้าสูส่ังคม
ผู้สูงอาย ุ

โครงการย่อย :  
ส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุในอาชีพท่ี
เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ ์

เชิงปริมาณ :  
ผู้สูงอายไุด้รับการ
ส่งเสริมการมีงานทำ 
จำนวน 108 คน 
 
เชิงคุณภาพ : - 

ดำเนินการใน
ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
 

งบประมาณ 
11,800 บาท 

108 คน ดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สูงอายุ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กิจกรรม ดังน้ี 
- กจิกรรมสานพลงัประชารฐัจดัหางานาใหผู้สู้งอาย ุ
    1) ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ สร้างความรับรู้
เข้าใจ และสอบถามตำแหน่งงานวา่ง 20 แห่ง 
  2) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ตอ้งการประกอบอาชพีหรือ
ทำงาน 100 บาท 
  3) จัดหางานให้ผู้สูงอายุ จำนวน 8 คน   
- กจิกรรม 1 อำเภอ 1 ภมูปิญัญา 
  1) จ้างงานผู้สูงอายุมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จำนวน 10 คน (1 คน ต่อ1 อำเภอ) 
   2) ประชาชนทั่วไปในพื้นที/่ผู้สนใจ เข้าร่วมรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน - คน 
 
 
 
 



ที ่ วตัถปุระสงค/์ 
สาระสำคญั 
ของโครงการ 

ผลผลติ/ผลลพัธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั 
ความสำเรจ็ 
เชิงปรมิาณ/ 

คณุภาพ 

พืน้ที/่ระยะเวลา/ 
ดำเนนิการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เปา้หมาย 
จำนวน/หนว่ยนบั 

กระบวนการหรอืขัน้ตอนการดำเนนิงาน 

       - กจิกรรมสรา้งโอกาสการมงีานทำใหผู้สู้งอายเุพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการบรรจงุาน 
  1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เพือ่รับสมัครผู้สูงอายุ(อายุ  
60 ปีขึ้นไป) ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแนะแนว
อาชพี หรือบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานให้บริการจัดหา
งาน ณ หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 

   2) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน 



 


