แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 สาระสาคัญงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.1
โครงสร้าง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2
รายละเอียด/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/
โครงการ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน
1.3
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
1.4
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.5
การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายการให้บริการกระทรวงงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(กรมการจัดหางาน) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จผลผลิต/โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 6 รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จกิจกรรมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 7 ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ภาคผนวก 2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ภาคผนวก 3 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สงป.301,302,302/1)
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ส่วนที่ 1
สาระสาคัญงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

1.1 โครงสร้
1.1 าง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
รัฐบาลมีนโยบายสาคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดเตรียมงบประมาณไว้รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก การพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาสังคม การปฏิ รูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ
และการสร้างวินัยทางการคลังในการตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังที่ได้ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณรายจ่า ยเพิ ่ม เติม ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000,000,000 บาท
ประกอบด้วย
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 4,600,000,000 บาท
2) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,300,694,500 บาท
3) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 21,078,454,400 บาท
4) เพื่อจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน 50,378,928,100 บาท
5) เพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641,923,000 บาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จานวน 24,300,694,500 บาท
เป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร สร้ างทักษะในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ทางการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคา และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้า
เกษตร
2) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไ ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
จานวน 76,057,382,500 บาท
เป็ นการจั ดสรรงบประมาณเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ สร้างโอกาส
ในอาชีพและการจ้างงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย
สนับ สนุน การพัฒ นาเชิงพื้น ที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ
ประชาชนในการพัฒ นาและสร้ างอาชีพในชุ มชนที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นในระยะยาว
3) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ 49,641,923,000 บาท
เป็ น การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น รายการชดใช้ เ งิ น คงคลั ง ที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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1.2 รายละเอียด/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
39,246,000 บาท (สามสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อดาเนิน” โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้
น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ” ตามมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลั ง ภายใต้โ ครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรอบหลั ก
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงมหาดไทย เป็นการดาเนินโครงการเพื่อ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐในระดับชุมชน โดยการนาบริการที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของกรมการจัดหางาน
ลงไปสู่ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การให้บริการจัดหางาน ตลอดจนการแนะแนวอา ชีพ
และส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ โดยเน้ น การให้ บ ริ ก ารตรงถึ ง ระดั บ ต าบล ชุ ม ชน และครั ว เรื อ นที่ ย ากจน
เพื่อตอบสนองความต้องการมีอาชีพ มีงานทาของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ลดความยากจน และลดความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งคนในสั ง คม เศรษฐกิ จ ในระดั บ ฐานรากได้ รั บ การขั บ เคลื่ อ น
และประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางในที่สุด โดยมีการดาเนินการใน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม : การสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เป้าหมายการดาเนินการ จานวน 100,000 คน
โดยการ
- สารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของนายจ้างสถานประกอบการ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความต้องการแรงงาน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน เช่น จัดรถ
บริการจัดหางานเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้ต้องการมีงานทาและนายจ้างสถานประกอบการในกรณีที่ผู้ต้องการมีงานทาและนายจ้างฯ อยู่ต่างพื้นที่กัน
2. กิจกรรม : ตู้งาน (Job Box) โดยการ
- พัฒนาระบบบริการจัดหางานบนตู้งาน (Job Box) ให้มีคุณสมบัติ เช่น สามารถให้บริการผ่านบัตร
ประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบสามารถถ่ายรูปตาแหน่งงานที่มีการ Matching จาก Kiosk และสามารถ
ส่ง e-mail หรือ line แจ้ง ตาแหน่ง งานดัง กล่า วให้ผู ้ส มัค รงาน และแจ้ง ข้อ มูล ผู ้ส มัค รงานให้น ายจ้า ง
เพื่อประกอบการพิจ ารณาจ้ างงาน ให้ บ ริ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รวมถึงระบบจะเชื่ อมต่อกับระบบ
Smart Job Center เพื่อลงทะเบียนสมัครงาน และหาตาแหน่งงานว่างที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการฯ
- จัดหาและติดตั้งตู้งาน (Job Box) เพื่อให้บริการจัดหางาน จานวน 500 ชุด
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รายละเอียด/ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร/แผนงาน/โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
หน่วยนับ : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561/
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น 39,246,000

งบบุคลากร งบดาเนินงาน

งบ
เงิน
อุดหนุน

งบลงทุน

งบ
ราย
จ่ายอื่น

-

12,008,000

27,238,000

-

-

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

39,246,000

-

12,008,000

27,238,000

-

-

แผนงานยุ ท ธศาสตร์ :
เสริ ม สร้ า ง ศั ก ยภาพแ ละ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

39,246,000

-

12,008,000

27,238,000

-

-

โครงการ : เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน
ส วั ส ดิ ก า ร แ ห่ ง รั ฐ เ พื่ อ
สร้ าง ง าน ส ร้ า ง อ า ชี พ
เพิ่มรายได้และความมั่นคง
ในชีวิต

39,246,000

-

12,008,000

27,238,000

-

-

กิจกรรม : การสร้างงาน
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

12,008,000

-

12,008,000

-

-

-

กิจกรรม : ตู้งาน
(Job Box)

27,238,000

-

-

27,238,000

-

-
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1.3 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ก รมการจั ดหางานได้ รั บ การจั ด สรร
เป็ น การด าเนิ น งานเพื่อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายการให้ บ ริ การกระทรวงแรงงาน เป้า หมายการให้ บริ ก ารหน่ ว ยงาน
ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม

เป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุม่ คนทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15 ต่อปี

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง

กาลังแรงงานมีงานทา ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการ
กระทรวง

ร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ มีงานทา มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคม และความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 65

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีงานทา มีอาชีพ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับบริการ มีงานทาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานทา 100,000 คน
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1.4 ความเชื ่อ มโยงยุท ธศาสตร์ ก ารจัด สรรงบประมาณฯ แผนงาน โครงการ กิจ กรรม
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ/แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย

หน่วย : บาท
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเติบโตจากภายใน

39,246,000

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

39,246,000
โครงการ : เพิ่มศักยภาพ
ผู้ มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย
ที่ ล งทะเบี ย นสวั ส ดิ ก าร
แ ห่ ง รั ฐ เ พื่ อ ส ร้ า ง ง า น
สร้ า งอาชี พ เพิ่ ม รายได้
และความมั่นคงในชีวิต
การสร้ า งงานเพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง
และยั่งยืน
ตู้งาน (Job Box)

39,246,000

12,008,000
27,238,000
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เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
โครงการ กิจกรรม ของกรมการจัดหางาน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 39,246,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก
ประยุทธ์
จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)
3. การลดความ
เหลื่อมล้าของ
สังคม และการ
สร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ของรัฐ

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร/
แผนงาน

แผนแม่บท
พัฒนา
แรงงานไทย
5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนลดความ
เหลื่อมล้าและ
สร้างความเติบโต
จากภายใน
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ :
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การคุ้มครอง
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
หลักประกันใน
การทางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง/ ตัวชี้วดั

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน
- ตัวชี้วัด

กาลังแรงงาน
ส่งเสริมให้กาลัง
มีงานทาได้รับความ แรงงานมีงานทา
คุ้มครอง มีความ
มีอาชีพ
ปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ
ที่มีรายได้ต่ากว่า
30,000 บาทต่อปี
ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกระทรวง
แรงงาน มีอาชีพ
มีงานทา มีทักษะ
ฝีมือ มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น ตลอดจน
มีหลักประกันทาง
สังคม และความ
มั่นคงในชีวิต
ร้อยละ 65

ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ :
แรงงานที่ได้รับ
บริการมีงานทา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65

ผลผลิต/
โครงการ/
งบประมาณ

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

กิจกรรม/เป้าหมาย/
งบประมาณ

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้มี
รายได้น้อย
ที่ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้
และความมั่นคง
ในชีวิต
39,246,000 บาท

ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
- ประชาชนผูว้ ่างงาน
ที่ลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ
ได้รบั บริการส่งเสริม
การมีงานทา
100,000 คน

กิจกรรม : การสร้างงาน
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
เป้าหมาย 100,000 คน
งบประมาณ
12,008,000 บาท
(งบดาเนินงาน)

1. การสร้างงาน กบ.
เพื่อความ
สจก.
มั่นคง มั่งคั่ง
สจจ.
และยั่งยืน
100,000 คน

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
- แรงงานที่ได้รับ
บริการ มีงานทา
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65

กิจกรรม : ตูง้ าน
(Job Box)
เป้าหมาย 1 ระบบ
(500 ตู)้
งบประมาณ
27,238,000 บาท
(งบลงทุน)

2. ตู้งาน (Job
Box) 1 ระบบ
(500 ตู)้
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โครงการ/
กิจกรรมย่อย/
เป้าหมาย

หน่วยงาน

ศทส.
สจก.
สจจ.

1.5 การติดตามและประเมินผล
เพื่อกากับ ดูแล ติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต /โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
กรมการจัดหางานได้จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เขียว เหลือง แดง) ทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินภายใต้ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตามแบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงานผลอิเล็กทรอนิกส์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
และระบบงบประมาณทุกสิ้นเดือน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงาน
ดาเนินการรวบรวมรายงานผู้บริหารเป็นรายเดือน รวมทั้งรายงานในที่ประชุมกรมการจัดหางานทุกเดือน
2. การรายงานผลการปฏิบั ติ งานและผลการใช้ จ่า ยงบประมาณตามแบบ สงป.301 และ สงป.302
โดยดาเนินการดังนี้
- ทุกสิ้นเดือน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน บันทึกผลการปฏิบัติงานและสานักงานเลขานุการกรมบันทึก
ผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis)
- ทุกสิ้นไตรมาส สานักงานเลขานุการกรมรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
นาเรียนเสนออธิบดีตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 เพื่อส่งให้สานักงบประมาณ พร้อมส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
http://lib.doe.go.th เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
3. การรายงานผลการดาเนิน งานในระบบ www.me.mol ของกระทรวงแรงงาน ซึ่ง เป็นการรายงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมการจัดหางาน
ทุกเดือน
4. กรมการจัดหางานมอบหมายผู้ตรวจราชการกรม กากับ ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายเงินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ส่วนที่ 2
แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังแรงงานมีงานทาได้รับความคุ้มครองมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตากว่
่ า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ มีงานทา มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 65
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สอดคล้อง
หน่วย เป้าหมาย/
แผนงาน/ผลิต/โครงการ
นโยบาย พื้นที่
กลุม่
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
รัฐบาล ดาเนินการ เป้าหมาย นับ งบประมาณ
รวม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีงานทา
มีอาชีพ
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
- ประชาชนผู้วา่ งงานทีล่ งทะเบียน
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานทา
ตัวชีว้ ัดคุณภาพ :
- แรงงานทีไ่ ด้รับบริการมีงานทา
ไม่น้อยกว่า
1. โครงการ : เพิ่มศักยภาพผูม้ ี
รายได้น้อยทีล่ งทะเบียนสวัสดิการ
แห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้และความมัน่ คงในชีวิต
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ :
- ประชาชนผู้วา่ งงานทีล่ งทะเบียน
เพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานทา
ตัวชีว้ ัดคุณภาพ :
- แรงงานทีไ่ ด้รับบริการมีงานทา
ไม่น้อยกว่า
แผนปฏิบัติการ
แผนการใช้จา่ ยเงิน

คน

ร้อยละ

100,000

เป้าหมายการดาเนินงาน
ปี 2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ต.ค.

-

-

รวม

-

ไตรมาส 2
ก.พ.
มี.ค.

ม.ค.

-

-

-

รวม

-

หน่วย

ปี 2561
ไตรมาส 3
พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

-

-

-

งาน

รวม

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.
ก.ย.

30,000

30,000

35,000

35,000

รับผิด

-

รวม

70,000

ชอบ

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

บาท

39,246,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100,000

5,935,300

7,035,300

16,207,500

16,003,200

-

32,210,700 กบ.

คน

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

35,000

35,000

-

70,000 กบ.

65

65 กบ.

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ

65

คน
บาท

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

35,000

35,000

-

70,000

12,008,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100,000

3,211,500

4,311,500

3,950,400

3,746,100

-

7,696,500
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-

-

-

-

-

-

-

-

65

แผนการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังแรงงานมีงานทาได้รับความคุ้มครองมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีรายได้ตากว่
่ า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ มีงานทา มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 65
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สอดคล้อง
หน่วย เป้าหมาย/
แผนงาน/ผลิต/โครงการ
นโยบาย พื้นที่
กลุม่
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม
รัฐบาล ดาเนินการ เป้าหมาย นับ งบประมาณ
รวม
ผู้มีรายได้
1.1 กิจกรรม : การสร้างงาน
น้อยที่
เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คั่งและยั่งยืน
ลงทะเบียนใน
แผนปฏิบัติการ
แผนการใช้จา่ ยเงิน

โครงการฯ
และประสงค์
จะทางาน

คน
บาท

12,008,000

1.1.1 กิจกรรมการสร้างงาน
เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คั่งและยั่งยืน

คน

100,000

งบประมาณ
1.2 กิจกรรม : ตู้งาน (Job Box)

บาท

27,238,000

แผนปฏิบัติการ
แผนการใช้จา่ ยเงิน

ระบบ
บาท

1.2.1 กิจกรรม : ตู้งาน (Job Box)
งบประมาณ

ระบบ

1

บาท

27,238,000

เป้าหมายการดาเนินงาน
ปี 2560
ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ต.ค.

รวม

ไตรมาส 2
ก.พ.
มี.ค.

ม.ค.

รวม

หน่วย

ปี 2561
ไตรมาส 3
พ.ค.
มิ.ย.

เม.ย.

งาน

รวม

ไตรมาส 4
ส.ค.
ก.ย.

ก.ค.

รับผิด

รวม

ชอบ

กบ.

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

35,000

35,000

1,100,000

3,211,500

4,311,500

3,950,400

3,746,100

30,000

30,000

35,000

35,000

2,723,800

2,723,800

12,257,100

12,257,100

-

-

-

-

70,000
7,696,500

-

70,000 กบ.
-

24,514,200
ศทส.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

27,238,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,723,800

2,723,800

12,257,100

12,257,100

-

24,514,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,723,800
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2,723,800

1
12,257,100

12,257,100

-

1 ศทส.
24,514,200

ส่วนที่ 3
รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน)

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรงงาน
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน)
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
กาลังแรงงานมีงานทา
ได้รับความคุ้มครอง
มีความปลอดภัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

แผนงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ
มีงานทา มีทักษะฝีมือ มีรายได้
ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีหลักประกัน
ทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต
ร้อยละ 65

แ ผ น ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

กบ.

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน)
---------------------------เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กาลังแรงงานมีงานทา ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตั วชี้ วัด เชิ งคุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละของผู้ มี บั ต รสวัส ดิการแห่ ง รัฐ ที่มี รายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อ ปี ที่เ ข้า ร่ว ม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน มีอาชีพ มีงานทา มีทักษะผี มือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจน
มีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต
เป้าหมาย : ร้อยละ 65
คาอธิบาย : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทา หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน (เฉพาะที่ต้องการทางาน
มีนายจ้าง) มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
สูตรการคานวณ :

ผู้มบี ัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการบรรจุงาน X 100
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการส่งตัวและไปพบนายจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(กรมการจัดหางาน)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (กรมการจัดหางาน)
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีงานทา
เชิงปริมาณ
มีอาชีพ
- ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา 100,000 คน
เชิงคุณภาพ
- แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กบ.

กบ.

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (กรมการจัดหางาน)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีงานทา มีอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
เป้าหมาย : 100,000 คน
คาอธิบาย : ประชาชน หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
สูตรการคานวณ : นับจานวนประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (กรมการจัดหางาน)
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีงานทา มีอาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทา
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
คาอธิบาย : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทา หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน (เฉพาะที่ต้องการทางาน
มีนายจ้าง) มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
สูตรการคานวณ :

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการบรรจุงาน X 100
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการส่งตัวและไปพบนายจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
18

ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัด
ความสาเร็จผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย เชิงปริมาณ
ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
- ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ แห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา 100,000 คน
และความมั่นคงในชีวิต
เชิงคุณภาพ
- แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทาไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กบ.

กบ.

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน
---------------------------แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
และความมั่นคงในชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
เป้าหมาย : 100,000 คน
คาอธิบาย : ประชาชน หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
สูตรการคานวณ : นับจานวนประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จผลผลิต/โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน
---------------------------แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับบริการมีงานทา
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
คาอธิบาย : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทา หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้
ต่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกระทรวงแรงงาน (เฉพาะที่ต้องการทางาน
มีนายจ้าง) มีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
สูตรการคานวณ :

ผู้มบี ัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการบรรจุงาน X 100
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการส่งตัวและไปพบนายจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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ส่วนที่ 6
รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จกิจกรรม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

ตัวชี้วัดกิจกรรม
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมการสร้างงาน
เชิงปริมาณ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
- ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา 100,000 คน
กิจกรรมตู้งาน (Job Box)

เชิงปริมาณ
- พัฒนาระบบบริการจัดหางานบนตู้งาน (Job Box)
1 ระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กบ.

ศทส.

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จกิจกรรม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน
-------------------------------แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมการสร้างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
เป้าหมาย : 100,000 คน
คาอธิบาย : ประชาชน หมายถึง ผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
สูตรการคานวณ : นับจานวนประชาชนผู้ว่างงานที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการจัดหางาน
แหล่งข้อมูล : 1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
วิธีจัดเก็บข้อมูล : จากแบบรายงานติดตามผลการดาเนินการปฏิบัติงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ความถี่ในการรายงาน : รายเดือน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

----------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จกิจกรรม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมการจัดหางาน
-------------------------------แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมตู้งาน (Job Box)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริการจัดหางานบนตู้งาน (Job Box)
เป้าหมาย : 1 ระบบ
คาอธิบาย : เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสาหรับการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) โดยนาข้อมูลตาแหน่งงาน
จากระบบ Smart Job center เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเลื อ กสมั ค รงานจากตาแหน่ ง ในระบบดั ง กล่ า วได้
โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้บัตรประชาชนอ่านข้อมูลที่ตู้งาน (Job Box) เพื่อใช้บริการจัดหางานได้ โดยตู้งาน (Job Box)
จะมีให้บริการทั้งสิ้น 500 ตู้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ
สูตรการคานวณ : หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลระบบ Smart Job center , กรมการปกครอง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ฐานข้อมูล
ความถี่ในการรายงาน : รายวัน รายเดือน และรายปี
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดความสาเร็จ : อธิบดีกรมการจัดหางาน

โทรศัพท์ 0 2248 6866

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. ผู้อานวยกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ 0 2245 1908
โทรศัพท์ 0 2245 1990

-----------------------------------

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
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ส่วนที่ 7
ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน

ภาคผนวก 1 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
1. หลักการและเหตุผล :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 อนุมัติหลักการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการจัดทาฐานข้อมูลประชาชน โดยคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยทาให้
รัฐ บาลมีฐ านข้อมูลผู้ มีร ายได้น้ อยและสามารถนาไปกาหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นบุคคล
ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี โดยในปี 2559 มีผู้มาลงทะเบียนจานวน 8,275,152 คน และในปี
2560 มี ผู้ มาลงทะเบี ยน จ านวน 14,176,118 คน เป็ นผู้ มี รายได้ น้ อยที่ มี รายได้ ต่ ากว่ า 30,000 บาท/ปี จ านวน
5 ล้ านคน (ไม่รวมผู้ สู งอายุ ) นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานสานพลั งประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ กระทรวงการคลังซึ่งได้รับมอบหมายให้ดาเนิน
โครงการลงทะเบี ย นเพื่อสวั ส ดิการแห่ งรั ฐ จึ งได้ กาหนดมาตรการสวัสดิ การแห่งรั ฐเพื่อช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย คื อ
“เติมให้ครบ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างความมั่นคง” โดยกาหนดภารกิจของกระทรวงแรงงานสอดคล้องกับมาตรการ
ในด้าน “การเพิ่มศักยภาพในการสร้ างอาชีพและเพิ่มรายได้ที่ส อดคล้องกับพื้นที่ ” ซึ่งมาตรการดังกล่ าวเป็นการ
ให้โอกาสกับทุกคนได้เข้าถึงบริการของรัฐที่จัดให้สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น Smart Farmer, Small and Medium
Agricultural Enterprise (SMAEs) ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร ส่ง เสริม การฝึก อาชีพ
ซึ่ง ได้รับ ใบประกาศนียบัตรเพื่อนาไปสมัครงานหรือไปประกอบอาชีพ รวมถึงจัดหาแหล่งเงินทุน สินเชื่อ และตลาด
จาหน่ายผลผลิตเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และมีหลักประกันในการดารงชีวิต
กรมการจัดหางานจึงได้จัดทา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ” เพื่อสนับสนุนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐ ในระดับชุมชน โดยการนาบริการที่ครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านของกรมการจัดหางานลงไปสู่ ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งบริการของรัฐได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมู ลข่าวสารตลาดแรงงาน การให้บริการ
จัดหางาน ตลอดจนให้การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยเน้นการให้บริการตรงถึงระดับตาบล
ชุมชน และครัวเรือนที่ยากจนเพื่อ ตอบสนองความต้องการมีอาชีพ มีงานทาของประชาชนอย่างแท้จริง การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีงานทาเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทาให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือว่างงาน สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของตนเองได้อย่างยั่งยืน ลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนในสังคม และเศรษฐกิจในระดับ
ฐานรากได้รับการขับเคลื่อน และประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางในที่สุด
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีอาชีพ มีงานทา มีศักยภาพการทางาน และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงในทุกพื้นที่นาไปสู่การแก้ไขความยากจนและพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน
2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนยากจน เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งให้ สั งคมกลุ่ มฐานรากให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญหาตนเองเพื่ อความเป็ นอยู่
ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
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3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประสงค์จะทางาน
4. วิธีดาเนินการ
ดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ
1. กิจ กรรม : การสร้ างงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยกองพัฒ นาระบบบริการจัดหางาน
เป็นผู้ดาเนินการ เป้าหมายการให้บริการ จานวน 100,000 คน
- สารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของนายจ้างสถานประกอบการ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความต้องการแรงงาน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน เช่น จัดรถ
บริการจัดหางานเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้ต้องการมีงานทาและนายจ้างสถานประกอบการในกรณีที่ผู้ต้องการมีงานทา และนายจ้างฯ อยู่ต่างพื้นที่กัน
2. กิจกรรม : ตู้งาน (Job Box) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดาเนินการ
- พัฒนาระบบบริการจัดหางานบนตู้งาน (Job Box) ให้มีคุณสมบัติ เช่น สามารถให้บริการผ่านบัตร
ประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบสามารถถ่ายรูปตาแหน่งงานที่มีการ Matching จาก Kiosk และสามารถ
ส่ง e-mail
หรือ line แจ้ง ต าแหน่ง งานดัง กล่า วให้ผู ้ส มัค รงาน และแจ้ง ข้อ มูล ผู ้ ส มัค รงานให้น ายจ้ า ง
เพื่อประกอบการพิจารณาจ้างงาน ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รวมถึงระบบจะเชื่อมต่อกับระบบ Smart
Job Center เพื่อลงทะเบียนสมัครงาน และหาตาแหน่งงานว่างที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการฯ
- จัดหาและติดตั้งตู้งาน (Job Box) เพื่อให้บริการจัดหางาน จานวน 500 ชุด
5. ระยะเวลาดาเนินการ :
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561
6. พื้นที่ดาเนินการ :
ทั่วประเทศ
7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 39,246,000 บาท
โครงการเพิ่มศักยภาพ

งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่าย
อื่น

รวม

12,008,000

27,238,000

-

-

39,246,000

12,008,000

-

-

-

12,008,000

กบ.

27,238,000

-

-

27,238,000

ศทส.

ผู้มีรายได้น้อยฯ
รวมทั้งสิ้น (บาท)
กิจกรรม : การสร้างงานเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบดาเนินงาน

กิจกรรม : ตู้งาน (Job Box)

8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา ทาให้มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นส่งผลให้
เกิดการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานรากของประเทศขยายตัวนาไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน
10. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กรมการจัดหางาน
---------------------------------
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ภาคผนวก 2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ
1

วัน เดือน ปี
16 ม.ค. 61

2

17 – 31 ม.ค. 61

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณ
พร้อมบันทึกคาขอในระบบ e – Budgeting ให้แล้วเสร็จ
2. กระทรวงการคลังแจ้งประมาณการรายได้สาหรับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สานักงบประมาณทราบ

3

1 – 14 ก.พ. 61

สานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....

4

ขั้นตอนและกิจกรรม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8 ก.พ. – 5 มี.ค. 61 การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2

5

6 - 7 มี.ค. 61

สานักงานคณะกรรมการกษษีีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และส่งผลการพิจารณา
ตรวจร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ให้สานักงบประมาณ

6

13 มี.ค. 61

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ
งบประมาณ เพื่อนาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

7

22 มี.ค. 61

สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... วาระที่ 1, 2 และ 3

8

30 มี.ค. 61

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับ
เป็นกีหมาย
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