
ผลการด าเนินงานของส านักงานจดัหางานจงัหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
    1.1 กิจกรรม : พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาตท างาน 
          1.1 โครงการจัดท า
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตท างาน 
 
 
 

คน/ครั้ง 800/ 
1,115 

1,688/ 
1,688 

211.00/ 
151.39 

งบประมาณที่ได้รับ
13,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย  
13,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

    1.2 กิจกรรม : ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
          1.2.1 โครงการตรวจสอบ
การท างานของคนต่างด้าว            
และสถานประกอบการ 

 
 
 

คน/แห่ง 255/55 290/81 113.72/ 
147.27 

งบประมาณที่ได้รับ
9,400 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
9,400 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
 
 

2. โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
    2.1 กิจกรรม : การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
          2.1.1 โครงการเผยแพร่
ความรู้เพ่ือป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน 

 
 
 

คน 6,000 
 

6,007 
 

100.40 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
18,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
18,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

          2.1.2 โครงการคุ้มครอง
คนหางานเชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง  
(เคาะประตูบ้าน) 

 
 

คน 240 
 

245 
 

102.08 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
38,600 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
38,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

          2.1.3 โครงการเครือข่าย 
ชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ 

 
 
 

คน 480 
 

495 
 

103.12 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
23,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
23,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

1 1 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

          2.1.4 รับเรื่องร้องทุกข ์
จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 
 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

          2.1.5 โครงการตรวจสอบ
ส านักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน
ให้คนหางาน ท างานในประเทศ
และบริษัทจัดหางานให้คนหางาน
ไปท างานในต่างประเทศ 
 

แห่ง - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

    2.2 กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหา 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
          2.2.1 โครงการป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว 

 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

                  1) นายจ้าง คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
                       2) แรงงานต่างด้าว คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
          2.2.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมให้คนหางานเพ่ือป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในการไปท างาน
ต่างประเทศ 

 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

          2.2.3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายของกรมการจัดหางาน 
 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

3. โครงการ : ศูนย์ประสานแรงงานประมง 
    3.1 กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง 
          3.1.1 โครงการศูนย์
ประสานแรงงานประมง 

 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

                  1) แจ้งเข้าท างาน คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
                  2) ขอใบอนุญาต    
                          ท างาน 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
 

                  3) จ านวนผู้เขา้    
                      อบรม/นายจ้าง/ 
                      ลูกจ้าง 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
 

                  4) ขอค าปรึกษา คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ – 
 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนงาน : บูรณาการการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1. โครงการ : ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    1.1 กิจกรรม : การพิจารณาอนุญาตท างานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
          1.1.1 โครงการศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ด้านแรงงานต่างด้าวเพ่ือสนับสนนุ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงาน : บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
1. โครงการ : ส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
    1.1 กิจกรรม : การให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          1.1.1 โครงการแนะแนว
อาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

          1.1.2 โครงการจัดหางาน
เชิงรุกเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. โครงการ : เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
    1.1 กิจกรรม : แนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ 
          1.1.1 แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

      

                  1) กิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 

คน 2,450 2,684 109.55 งบประมาณที่ได้รับ 
31,400 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
31,400 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                            2) กิจกรรมแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและผู้ถูกคุม
ประพฤติและผู้ต้องขัง 

 

คน 100 105 105.00 งบประมาณที่ได้รับ 
9,000 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
9,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

                  3) กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

คน 65 65 100 งบประมาณที่ได้รับ 
30,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

          1.1.2 แนะแนวอาชีพ  
เพ่ือการมีงานท า 

      

                  1) กิจกรรมแนะแนว
อาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน/
ประชาชนทั่วไป 

คน 970 992 102.27 - 
 

- 
 

                  2) กิจกรรมศูนย์
ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 

คน 160 179 111.87 งบประมาณที่ได้รับ 
19,800 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
19,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                  3) กิจกรรมส่งเสริม
การมีงานท าให้ทหารกองประจ าการ   
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

          1.1.3 แนะแนวอาชีพ
ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 

      

                  1) กิจกรรมเพ่ิม
อาชีพ เพิ่มรายได้ 
 

คน/รุ่น 40/2 40/2 100 งบประมาณที่ได้รับ 
64,200 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
64,200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                    2) กิจกรรมส่งเสริม
การรับงานไปท าท่ีบ้าน 

คน/รุ่น 12/1 12/1 100 งบประมาณที่ได้รับ 
12,900 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
12,900 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 
 
 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

                  3) โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้
วิกฤติ COVID-19 

คน/รุ่น 20/1 20/1 100 งบประมาณที่ได้รับ 
36,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
36,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

2. โครงการ : ก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ 
    2.1 กิจกรรม : การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
          2.1.1 กิจกรรมการให้ 
บริการจัดหางานของศูนย์บริการ 
จัดหางานเพื่อคนไทย 
 
 
 

คน 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

1,162 
 
 
 
 
 

116.20 
 
 
 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ 
11,700 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
11,700 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                  1) ณ ส านักงาน
จัดหางานจังหวัด 

คน 
 

800 
 

918 
 

114.75 
 

  

                  2) ทาง Internet คน 200 244 122.00   
3. โครงการ : วันมหกรรมอาชีพ  
    3.1 กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ   
         3.1.1 โครงการวัน
มหกรรมอาชีพ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
1.1 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ 
      1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืน  

คน 350 353 100.86 งบประมาณที่ได้รับ 
363,100 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
363,100 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

      1.1.2 โครงการนัดพบ
ตลาดงานเชิงคุณภาพ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ – 
 

      1.1.3 โครงการนัดพบ
แรงงานใหญ่ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ – 
 
 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

      1.1.4 โครงการนัดพบ
แรงงานย่อย 

คน 60 87 145.00 งบประมาณที่ได้รับ 
6,000 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
6,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

      1.1.5 โครงการให้บริการ
จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 

      

               - กิจกรรมจัดหางาน
พิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ 

คน 7 7 100 งบประมาณที่ได้รับ 
2,000 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
2,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

               - กิจกรรมประชารัฐ
รวมพลังสร้างยุวแรงงาน 

คน 250 251 100.40 งบประมาณที่ได้รับ 
7,500 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
7,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

               - กิจกรรมจัดหางาน
ให้คนพิการมีงานท า 

คน 25 25 100 งบประมาณที่ได้รับ 
9,600 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
9,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

               - กิจกรรมส่งเสริม
คนพิการท างานในหน่วยงานภาครัฐ 

คน 1 1 100 งบประมาณที่ได้รับ 
180,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
180,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

      1.1.6 โครงการ 3 ม.            
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) 

คน 36 36 100 งบประมาณที่ได้รับ 
16,900 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
16,900 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 
 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

31 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

      1.1.7 โครงการจัดหางาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
(ผู้ประกันตน + 24 ชม.) 

คน 700 1,865 266.43 - - 

      1.1.8 โครงการจ้างงานเพ่ือ
ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 

คน 4 4 100 งบประมาณที่ได้รับ 
54,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
54,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

1.2 กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 
      1.2.1 พิจารณาค าขอการ
จัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไป
ท างาน/ฝึกงานต่างประเทศ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

      1.2.2 จัดส่งคนหางานไป
ท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

        1.2.3 รับแจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเองและเดินทางกลับไป
ท างานต่างประเทศ (Re-entry) 

 

คน - 33 - - - 

      1.2.4 โครงการศูนย์ประสาน
บริการการไปท างานต่างประเทศ 
ส่วนภูมิภาค 

แห่ง - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

      1.2.5 โครงการส่งเสริม
แรงงานไทยกลับคืนถิ่น 
(Reintegration) 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

      1.2.6 จัดท าทะเบียน
คนหางานที่ประสงค์ไปท างาน
ต่างประเทศ 
 

คน - 7 - - - 

      1.2.7 ออกบัตรสมาชิก
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน
ไปท างานต่างประเทศ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

        1.2.8 ให้การสงเคราะห์
สมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ 

คน 
 
 

- ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 
 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

       1.2.9 การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 
               - ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่คนหางาน ผู้เข้ารับ
การอบรม/ผู้รับอนุญาตท างาน/
ผู้แทนและคนหางานทั่วไปที่
สนใจไปท างานต่างประเทศ 

คน 
 
 
 

คน 

- 
 
 
 
- 

14,598 
 
 
 

7,851 
 

 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

               - ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสาร/ข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 

คน - 6,747 - - - 

      1.2.10 คนหางานได้รับ
บริการจัดหางานต่างประเทศ
แบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ  
ณ ศูนย์บริการการไปท างาน
ต่างประเทศ 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

1.3 กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
      1.3.1 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 

คน 30,000 34,448 114.83 - - 

      1.3.2 โครงการจัดท า
ทะเบียนก าลังแรงงาน 

      

               1) กิจกรรมรวบรวม
ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 

คน/แห่ง - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

               2) โครงการส ารวจ
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ 

แห่ง - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

               3) กิจกรรมจัดท า
ข้อมูลก าลังแรงงานที่มีทักษะ
พิเศษ 

 

คน 20 21 105.00 งบประมาณที่ได้รับ 
4,600 บาท 

ผลการเบิกจ่าย 
4,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

      1.3.3 โครงการขยายเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต าบล
หมู่บ้าน 

แห่ง - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

      1.3.4 โครงการผลิตและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

 

ฉบับ - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
1. โครงการ : ขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (กส)   
           1.1.1 โครงการส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  

      

                  1) กิจกรรมส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
 
 
 

คน 20 20 100 งบประมาณที่ได้รับ 
34,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
34,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                  2) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็น
วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

    1.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
             1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

คน      

                  1) กิจกรรมส ารวจ
ข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุ
ในการประกอบอาชีพหรือท างาน 

 

คน 130 131 100.77 งบประมาณที่ได้รับ 
13,600 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
13,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                  2) โครงการเพิ่ม
โอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคง
แก่ผู้สูงอายุ 

คน 8 8 100 งบประมาณที่ได้รับ 
10,000 บาท 
ผลการเบิกจ่าย 
10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 

100 

คิดเป็นร้อยละ 
100 

 

                  3) กิจกรรม 1 อ าเภอ 
1 ภูมิปัญญา  
                    - วิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
                    - ผู้รับการ
ถ่ายทอด 
 
 

 
 

คน 
 

คน 

 
 

- ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย

ทั้งปี 

ผลการ
ปฏิบัติงานสะสม 

(ต.ค.62 ถึง            
ก.ย.63) 

ร้อยละของ
ผลงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเทียบ
กับงบประมาณ  

ที่ได้รับ 

                  4) กิจกรรม
สร้างโอกาสการมีงานท าให้
ผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบรรจุงาน 

คน - ส านักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย และงบประมาณ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


