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ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง  
แผนงาน:  แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
1.โครงการ: บริหารจดัการแรงงานต่างด้าว  
1.1 กิจกรรม: พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน  
 1.1.1 โครงการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอ
ใบอนุญาตทำงาน 

คน/ครั้ง 300/906 59/115 19.67/
12.69 

500 - 0.0 

1.2 กิจกรรม: ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ  
 1.2.1 โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ 

คน/แห่ง 170/50 95/21 55.88/ 
42.00 

5,200 1,600 30.77 

๒. โครงการ : ป้องกันปัญหาการคา้มนุษย์ด้านแรงงาน  
 2.1 กิจกรรม: การให้ความคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน  
2.1.1 โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ 

คน 8,820 5,119 58.04 55,600 10,833 19.48 

 2.2 กิจกรรม: การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย ์  
 2.2.1 โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว คน -      
1) นายจ้าง คน -      
2) แรงงานต่างด้าว คน -      
  2.2.2 โครงการเตรียมความพรอ้มให้คนหางานเพื่อ
ป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนษุย์ด้านแรงงานในการ
ไปทำงานต่างประเทศ 

คน 
 
 

-      

          ๒.๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน 

คน -      

3. โครงการ: ศูนย์ประสานแรงงานประมง  
3.1 กิจกรรม: การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง  
3.1.1 โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง22 จังหวัด คน -      

1) อนุญาตทำงาน คน -      
๒) เข้ารับบริการ คำปรึกษา แนะนำ คน -      

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
1. โครงการ: ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ10 จังหวัด  
1.1 กิจกรรม: การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสรจ็ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
1.1.1 โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop คน -      
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Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 
 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  
แผนงาน: แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1. โครงการ: เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  
1.1 กิจกรรม: แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ  
 1.1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสูต่ลาดแรงงาน คน 2,490 543 21.81 46,200 30,925 66.94 
  1. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา คน 2,400 501 20.88 19,200 6,925 36.07 
  2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสง่เสริมอาชีพให้เด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคมุประพฤติและผู้ต้องขัง 

คน 50 - - 3,000 - - 

  3.กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ คน 40 42 105 24,000 24,000 100 
 1.1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ คน 1,112 403 35.98 9,000 4,800 53.33 
  1. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ประกันตนกรณีว่างงาน
ประชาชนท่ัวไป 

คน 970 335 34.54 - - - 

   2. กิจกรรมศูนย์ตรเีทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร คน 150 68 45.33 9,000 4,800 53.33 
   3. กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

คน - - - - - - 

 1.1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน คน 30 20 66.67 43,300 33,300 76.91 
   1. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ คน/รุ่น 20 20 100 33,300 33,300 100 
   2.กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำทีบ่้าน คน 10 - - 10,000 - - 

    ๑.๒ กิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจน  

          1.2.1 กิจกรรมประชุมช้ีแจงให้ความรู้เรื่อง
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไมไ่ดเ้รียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 

คน 646 736 113.93 22,600 22,600 100 

2. โครงการ: วันมหกรรมอาชีพ  
2.1  กิจกรรม: วันมหกรรมอาชีพ  
           2.2.1 โครงการวันมหกรรมอาชีพ (นครนายก 
สุรินทร์ ขอนแก่น แพร่ สโุขทัย ราชบุรี นครศรีธรรมราช) 
 
 

คน - - - - - - 

        
3. โครงการ :บริการจัดหางานเพื่อเพ่ิมโอกาสการมีงานทำ  
    3.1 กิจกรรม :การให้บริการจดัหางานในประเทศ  
          3.1.1 โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณุภาพ (Smart 
Jobs Smart Workers) 

คน 900 278 30.89 5,600 2,800 50.00 
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3.1.1.1  กิจกรรมให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย 

คน 900 278 30.89 5,600 2,800 50.00 

          3.1.2 โครงการยกระดับการให้บริการ 
จัดหางานในประเทศ 

คน 814 470 57.74 580,900 246,100 42.37 

         3.1.2.1  โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงาน
ทำอย่างยั่งยืน 

คน 560 336 60.00 360,000 180,000 50.00 

         1) กิจกรรมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน คน 560 335 59.82 240,000 120,000 50.00 
         2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน คน 1 1 100 120,000 60,000 50.00 
               3.1.2.2  โครงการนดัพบแรงงาน        
                 1) กิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ (สจก. 5 
สจก. 9 พระนครศรีอยุธยา ชลบรุ ีระยอง สมุทรปราการ 
นครราชสมีา ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และสงขลา) 

คน       

                 ๒) กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย คน 100 - - 7,000 - - 
         3.1.2.3  โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดหางาน
ในประเทศ 

คน 1,300 3,003 231 - - - 

        3.1.2.4  โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคน
พิเศษ 

คน 64 18 28.13 176,100 47,200 26.80 

            1) กิจกรรมจัดหางานพเิศษสำหรับผู้พ้นโทษ คน 9 7 77.78 2,300 - - 
            2) กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสรา้งยุวแรงงาน คน 40 - - 3,700 - - 
            3) กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ คน 14 10 71.43 5,100 2,200 43.14 
            4) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

แห่ง 1 1 100 165,000 45,000 27,27 

     3.1.2.5   โครงการ 3 ม. (มงีาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษาเพิ่ม) 

คน 90 116 128.89 37,800 18,900 50.00 

3.2 กิจกรรม: การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ  
      3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการ
แข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหล ี

คน 
 

      

      3.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอิสราเอล 

คน       

      3.2.3 โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทำงาน
ต่างประเทศส่วนภมูิภาค 

แห่ง       

     3.2.4 โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถ่ิน 
(Reintegration) 

คน       

          3.2.5 จัดทำทะเบียนคนหางานที่ประสงคไ์ป
ทำงานต่างประเทศ 

คน 
 

- 6     

          3.2.6 ออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ คน - 13     
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คนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
          3.2.7  ให้การสงเคราะหส์มาชิกกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในตา่งประเทศ 

คน 
 

-      

         3.2.8  คนหางานได้รบับรกิารจัดหางาน
ตา่งประเทศแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการณ ศนูย์บริการการ
ไปทำงานต่างประเทศ 

ครั้ง 
 
 

-      

4. โครงการ : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ  
    4.1 กิจกรรม :ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ  
          4.1.1 โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้
ผู้เชี่ยวชาญ 

คน/ครั้ง -      

    1. ผลผลิต : สนับสนุนบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ  
       1.1 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

       

1)โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน คน 100,000 33,225 33.23 - - - 
2) โครงการสำรวจข้อมูลตลาดแรงงาน แห่ง -      
3) โครงการขยายเครือข่ายข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานสู่
ตำบลหมู่บ้าน 

แห่ง 
 

-      

4) โครงการผลติและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน ฉบับ -      
5)  โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 คน -      
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
แผนงาน: บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
1. โครงการ: ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอาย ุ  
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ  
1.1.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ คน 20 10 50 43,500 27,500 63.22 
1) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผูสู้งอาย ุ คน 

 
10 - - 16,000 - - 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมิปญัญา 

คน/รุ่น 10/1 10 100 27,500 27,500 100 

3) กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลติภณัฑ์สูต่ลาดออนไลน์ คน - - - - - - 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ  
1.2.1 โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ี
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ ์

คน 108 51 47.22 11,800 2,500 21.19 

   1.2.1.1. กิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้
ผู้สูงอายุ  (Civil State Project  For Elderly) 

คน 108 51 47.22 11,800 2,500 21.19 



๓๙ 

 

 
 

โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายทั้ง
ปี 

ผลการ
ปฏิบัติงาน

สะสม 
(ต.ค. 64 

ถึง 31 ม.ค.
65) 

ร้อยละ
ของ

ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับทั้ง

ปี 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย
สะสม 

(ต.ค.64   
ถึง 31 
ม.ค.65) 

ร้อยละของ
การ

เบิกจ่าย
เมื่อเทยีบ

กับ
งบประมา
ณที่ไดร้ับ

ทั้งป ี
1) สำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอาย ุ คน 100 44 44.00    
2) ประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ แห่ง 20 - -    
3) จัดหางานให้ผูสู้งอาย ุ คน 8 7 87.50    
  1.2.1.2กิจกรรม1 อำเภอ1 ภูมิปัญญา 
1)วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้
2)ผู้รับการถ่ายทอด 

คน 
 

คน 
คน 

-      

   1.2.1.3 กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผูสู้งอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบรรจุงาน 

คน -      

 
 
แผน/ผลปฏบิตัิการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนตา่งดา้วประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 

โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการปฏิบัติงาน
สะสม 

(ต.ค. 64–31 
ม.ค.65) 

ร้อยละ
ของผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผลการเบิก - จ่าย 
(บาท/ร้อยละ) 

ร้อยละของ
การเบิก - จ่าย

เทียบกับ
เป้าหมาย 

ของโครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ 
แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคี
เครือข่าย 

คน/ครั้ง 
 
 
 

100/1 - ดำเนินการ
23 ก.พ.

65 

58,600/ 
- 

- 

2. โครงการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าว 

คน/ครั้ง 
 

100/40 57/10 57/25 23,720 - 

3. โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดระบบแรงงานต่างด้าว 

คน/ครั้ง 
 

22,000/
96 

2,000/- 9.09 50,000 - 

4. โครงการศูนย์ร่วมบริการให้การ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 

คน/ครั้ง 
 

-     

 

 

 

 


