
งบประมาณ หน่วย
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แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
1. โครงการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว
1.1 กิจกรรมพิจารณาค าขอและจดัท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตท างาน
1.1.1 โครงการจดัท าทะเบียนคนต่างด้าว 700 คน
ที่ยื่นขอใบอนุญาตท างาน 2,115 คร้ัง
แผนการใช้จา่ยเงิน 1,100  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน

คร้ัง
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
1.2 กิจกรรมตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว
และสถานประกอบการ
1.2.1 โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว 1,460 คน
และสถานประกอบการ 150 แห่ง
แผนการใช้จา่ยเงิน 10,700  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน

แห่ง
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
2. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2.1 กิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
2.1.1 โครงการคุ้มครองป้องก้นการหลอกลวงและ 3,000 คน
ลักลอบไปท างานต่างประเทศ
แผนการใช้จา่ยเงิน 15,900 บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท

แผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ทั้งปี
ส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
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3. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง
   3.1  กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และ
จดัระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง
   3.1.1 โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22จงัหวดั
แผนการใช้จา่ยเงิน 322,440 บาท
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
          1) อนุญาตท างาน 655 คน
ผลการด าเนินงาน คน
          2) บริการให้ค าปรึกษา แนะน า ประชาสัมพันธ์ 2,940 คน
ผลการด าเนินงาน คน
          3) แจง้เข้าท างาน 985 คน
ผลการด าเนินงาน คน
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน
  2.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
 2.1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
       1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 700 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 5,600 บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
       2) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ
และผู้ต้องขัง 50 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 3,000 บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
       3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 35 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 21,000  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
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2.1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า
       1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีวา่งงาน
ประชาชนทั่วไป 800 คน
ผลการด าเนินงาน คน
      2) กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจา้งงานครบวงจร 150 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 9,000  - บาท

ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
2.1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจา้งงาน
       1) กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 1/20 รุ่น/คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 33,300 บาท
ผลการด าเนินงาน รุ่น/คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
        2) กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 1/10 รุ่น/คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 10,000 บาท
ผลการด าเนินงาน รุ่น/คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
3. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่
นักเรียนครอบครัวยากจน
    3.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เร่ืองโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 52 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 1,800 บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
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4. โครงการบริการจดัหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท า
   4.1 กิจกรรมการให้บริการจดัหางานในประเทศ
        4.1.1 โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ
               1) กิจกรรมการให้บริการจดัหางาน
ของศูนย์บริการจดัหางานเพื่อคนไทย 600 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 3,800  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
   4.1.2 โครงการยกระดับการให้บริการจดัหางานในประเทศ
         1) โครงการจดัหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน
            1.1) กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 560 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 240,000  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
           1.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการบรรจงุาน 1 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 120,000  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
        2) โครงการนัดพบแรงงาน
           2.1) กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย 100 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 7,000 บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
       3) โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจดัหางานในประเทศ
          3.1) กิจกรรมจดัหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ 1,000 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน  -  -  -
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน  -
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       4) โครงการให้บริการจดัหางานแก่ลุ่มคนพิเศษ
          4.1) กิจกรรมจดัหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ 4 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 1,000  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
         4.2) กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน 30 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 2,800  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
         4.3) กิจกรรมจดัหางานให้คนพิการมีงานท า 7 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 2,600  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
         4.4) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ 1 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 165,000  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : สนัลสนุนบริการจัดหางานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท า
5. กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
   5.1.1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 40,000 คน
ผลการด าเนินงาน คน
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
6. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ
   6.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
        6.1.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
               1) กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 10 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 16,000  -  บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
              2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็น
วทิยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 10 คน
แผนการใช้จา่ยเงิน 27,500  - บาท
ผลการด าเนินงาน คน
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ
        6.2.1โครงการส่งเสริมการจา้งงานผู้สูงอายุ
ในอาชีพที่เหมาะสมกับวยัและประสบการณ์
              1) กิจกรรมสานพลังประชารัฐจดัหางาน
ให้ผู้สูงอายุ 11,600  - บาท
ผลการใช้จา่ยเงิน บาท
                 1.1) ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการ
ประกอบอาชีพหรือท างาน 100 คน
ผลการด าเนินงาน คน
                 1.2) นายจา้ง/สถานประกอบการ 20 แห่ง
ผลการด าเนินงาน แห่ง
                 1.3) จดัหางานให้ผู้สูงอายุ 13 คน
ผลการด าเนินงาน คน
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