แบบรายงานผลการดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี 2562 จังหวัดกาแพงเพชร
ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
**********************************
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
(บาท)
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
1. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ประชาชน แรงงานนอกระบบ
เบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
ในกลุ่มอาชีพอิสระ
ผู้ประกันตนมาตรา40
41,280
จานวน 48 ครั้ง
ผู้เข้ารับบริการ 2,400 คน
2. กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ
- จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
15,358 คน
มาตรา 40
- การขับเคลื่อนนโยบายหนึ่งตาบล
หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.61 – ก.ย.62

จังหวัดกาแพงเพชร

สปส.กพ.

ต.ค.61 – ก.ย.62

จังหวัดกาแพงเพชร

สปส.กพ.

-2ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเข้าถึงความคุ้มครอง และหลักประกันทางสังคม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตาบล
ทรงธรรม
2. โครงการอบรมและสนับสนุนให้แก่
กลุ่มสตรีตาบลวังทอง
3. โครงการอบรมองค์กรสตรีผู้นา
และกลุ่มแม่บ้าน
4. โครงการเยาวชนวัยใสห่วงใยปัญหา
สังคม
5. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุฯ
6. โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ฯ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ
8. โครงการอบรมให้ความรู้ธนาคาร
น้าใต้ดิน

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

36 คน

10,000

กลุ่มสตรี

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย (บาท)

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ม.ค. – ก.ย.62

อบต.ทรงธรรม

อบต.
ทรงธรรม

30,000

มี.ค. – พ.ค.62/1 วัน

อบต.วังทอง

อบต.วังทอง

120 คน

50,000

ม.ค. – มี.ค.62

120 คน / 50,000

80 คน

20,000

พ.ค. – ก.ค.62

80 คน / 20,000

โรงเรียนนาบ่อคา

อบต.นาบ่อคา

150 คน

50,000

มี.ค. – พ.ค.62

150 คน / 50,000

อบต.นาบ่อคา

อบต.นาบ่อคา

120 คน

40,000

พ.ค. – ก.ค.62

120 คน / 40,000

ศูนย์เกษตรทฤษฎี
ใหม่

อบต.นาบ่อคา

80 คน

20,000

มี.ค. – พ.ค.62

80 คน

20,000

ธ.ค.61 – ม.ค.62

ศูนย์ส่งเสริมฯ ม.13 อบต.นาบ่อคา

ศูนย์ส่งเสริมฯ ม.13 อบต.นาบ่อคา
80 คน / 20,000

ศูนย์ส่งเสริมฯ ม.13 อบต.นาบ่อคา

-3ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานอย่างทั่วถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. ตรวจแรงงานนอกระบบ

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
550 คน

66,000

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)
พ.ย.61 – ส.ค.62

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

571 คน / 66,000

จังหวัดกาแพงเพชร

สสค.กพ
ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี
ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี
ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี
ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี
ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี

2. โครงการราวง 3 ส. บ้านแสนตอ

26 คน

43,200

12 เดือน

หน้าศูนย์ผู้สูงอายุ

3. โครงการราวง 3 ส. ป่าพุทรา

52 คน

43,200

12 เดือน

อุทยานริมปิง

4. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข (แสนตอ)

25 คน

43,200

12 เดือน

หน้าศาลา
ประชารวมใจ

30 คน

43,200

12 เดือน

อุทยานริมปิง

50 คน

43,200

12 เดือน

หน้าวัดสว่างอารมณ์

80 คน

20,000

ต.ค. – ก.ย.62

80 คน

20,000

ม.ค. – เม.ย.62

80 คน / 20,000

80 คน

20,000

ก.พ. – มิ.ย.62

80 คน / 20,000

90 คน

60,000

ต.ค.61 – ก.ย.62

5. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข
(ป่าพุทรา)
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
การออกกาลังกาย (ราไม้พลอง)
7. โครงการส่งเสริมการลด ละ เลิก
การใช้ภาชนะโฟมฯ
8. โครงการอบรมการรณรงค์
ลดโลกร้อน
9. โครงการอบรมการป้องกันมลพิษ
ในอากาศ
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

80 คน / 20,000

92 คน / 60,000

อบต.นาบ่อคา

อบต.นาบ่อคา

ศูนย์ส่งเสริมฯ ม.13 อบต.นาบ่อคา
อบต.นาบ่อคา

อบต.นาบ่อคา

อบต.ห้วยยั้ง

อบต.ห้วยยั้ง

-4แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
11. โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่ายอาหาร
13. โครงการรณรงค์ลดความเสี่ยง
ของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช
14. โครงการรณรงค์ลดความเสี่ยง
ของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
ผู้ประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่าย
อาหาร 50 คน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

10,000

ม.ค. – มี.ค.62

10,000

ม.ค. – มี.ค.62

50 คน / 10,000

ตาบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

ทต.นิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

50 คน

45,000
(งบจังหวัด)

ม.ค.62

50 คน / 45,000

ม.10 ต.โกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร

สสจ.กพ.

200 คน

40,000
(งบจังหวัด)

ม.ค.62

250 คน / 40,000

ม.8 ต.โป่งน้าร้อน
อ.คลองลาน

สสจ.กพ.

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ
ตาบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

-5ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทางาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทาอย่างต่อเนื่องและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. กิจกรรมนัดพบแรงงาน
2. กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการ
มีงานทา

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
100 คน
19 คน

6,000

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)
ธ.ค.61

9,300

ธ.ค.61

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

116 คน / 6,000

สจจ.กพ.

สจจ.กพ.

24 คน / 9,300

อ.เมืองกาแพงเพชร

สจจ.กพ.

2 รุ่น 40 คน / 70,000

ต.หนองไม้กอง
อ.ไทรงาม
ต.หนองทอง
อ.ไทรงาม

สจจ.กพ.

รุ่นที่ 1 เม.ย.62
3. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
4. กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ
5. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ
๖. กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทา
ที่บ้าน

2 รุ่น 40 คน

70,000

1 รุ่น ๑0 คน

31,200

พ.ค.62

1 รุ่น ๑0 คน / 31,200

อ.เมืองกาแพงเพชร

สจจ.กพ.

1 รุ่น 20 คน

35,200

เม.ย.62

1 รุ่น 20 คน / 35,200

อ.ลานกระบือ

สจจ.กพ.

๑ รุ่น ๑๒ คน

๑๕,๐๐๐

ม.ค.๖๒

๑ รุ่น ๑๒ คน / 15,000

อ.เมืองกาแพงเพชร

สจจ.กพ.

80 คน / 84,000

ศูนย์เรียนรู้ชีวิต
พอเพียงบ้านดาต
ทองเจริญ ต.อ่างทอง
อ.เมืองกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

กษ.กพ.

อบต.ทรงธรรม

อบต.
ทรงธรรม

รุ่นที่ 2 มิ.ย.62

๗. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน

40 คน

84,000

ธ.ค.61 – มี.ค.62

๘. โครงการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

60 คน

40,000

ม.ค. – ก.ย.62

-6กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
(บาท)
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
๙. โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
30,000
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลวังทอง
ผู้ด้อยโอกาส
๑๐. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
1 กลุ่มอาชีพ/1 ครั้ง
20,000
ให้แก่กลุ่มอาชีพ
1๑. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
60 คน
50,000
อาชีพ ให้กับประชาชน
1๒. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
120 คน
50,000
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
1๓. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
80 คน
20,000
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1๔. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้นา
1,000,000
การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้า
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
1๕. โครงการส่งเสริมอาชีพในเขต
ชุมชน กลุ่มผู้นา กลุ่ม
3,000,000
จังหวัดกาแพงเพชร
แม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร และประชาชน
ในเขตจังหวัดกาแพงเพชร
1๖. โครงการโคก หนอง นา โมเดล
3,000,000
อบรม 5 รุ่น ๆ ละ 90 คน
รวม 450 คน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

มี.ค. – ก.ค.62/1 วัน

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

อบต.วังทอง

อบต.วังทอง

อบต.วังทอง

อบต.วังทอง

วัดน้อยวรลักษณ์
ม.4 ต.แสนตอ

ทต.ขาณุ
วรลักษบุรี

มี.ค. – ก.ค.62

120 คน / 50,000

ศูนย์ส่งเสริมฯ ม.13 อบต.นาบ่อคา

มี.ค. – พ.ค.62

80 คน / 20,000

ม.10 บ้านหนองกอง อบต.นาบ่อคา

พ.ย.61 – ก.ย.62

พื้นที่ในจังหวัด
กาแพงเพชร

กองกิจการ
สภาฯ
อบจ.กพ.

พ.ย.61 – ก.ย.
62

พื้นที่ในจังหวัด
กาแพงเพชร

กองกิจการ
สภาฯ
อบจ.กพ.

พ.ย.61 – ก.ย.
62

ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอื้อง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กองกิจการ
สภาฯ
อบจ.กพ.

-7แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1๗. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
การขยายพันธุ์พืชทางการเกษตร

1๘. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การเกษตรปลอดภัย

1๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีจังหวัดกาแพงเพชร
๒๐. โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
2๑. โครงการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าว
กิน
2๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพช่างก่อสร้าง (หล่อเสา/
ฉาบปูน/ปูกระเบื้อง/ มุงหลังคา)
2๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ช่างเชื่อม

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้นา
1,000,000
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้นาชุมชน
1,000,000
กลุ่มเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตจังหวัด
กาแพงเพชร

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ย.61 – ก.ย.62

พื้นที่ในจังหวัด
กาแพงเพชร

กองกิจการ
สภาฯ
อบจ.กพ.

พ.ย.61 – มิ.ย.62

พื้นที่ในจังหวัด
กาแพงเพชร

กองกิจการ
สภาฯ
อบจ.กพ.

เครือข่ายองค์กรสตรี
ทุกอาเภอในพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชร
จานวน 800 คน

500,000

ก.พ. – เม.ย.62

ในเขตอาเภอเมืองฯ
จังหวัดกาแพงเพชร

สานักปลัด
อบจ.กพ.

ประชาชนในตาบลทุก
หมู่บ้าน

30,000

พ.ค. – ส.ค.62

ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์
ทะเล

50 คน

20,000

ธ.ค.61 – มี.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

ทต.นิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล
อบต.
ไตรตรึงษ์

50 คน

120,000

ม.ค. – ก.ย.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.
ไตรตรึงษ์

20 คน

100,000

พ.ย.61

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.
ไตรตรึงษ์

-8แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
50 คน

งบประมาณ
(บาท)

2๔. โครงการพัฒนาแปรรูปสินค้า
15,000
2๕. โครงการส่งเสริมการทาหีบห่อ
50 คน
15,000
บรรจุภัณฑ์
2๖. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่
50 คน
15,000
การเลี้ยงปลาหมอ
2๗. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
50 คน
20,000
และผู้ด้อยโอกาส
2๘. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี
50 คน
15,000
และครอบครัว (หลักสูตรอาหารว่าง)
2๙. โครงการอบรมการทาถ่าน
50 คน
20,000
อัดแท่ง
๓๐. โครงการอบรมเตาชีวมวล
50 คน
20,000
3๑. โครงการอุดหนุนส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าหมู่ที่ 13
18,000
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าหมู่ 13
3๒. โครงการ "ส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มอาชีพคนพิการ จานวน ๑๐๐,๐๐๐
ศักยภาพด้านทักษะอาชีพของ
๒ กลุ่ม ๆ ละ ๒๐ คน
คนพิการ ประจาปี ๒๕๖๒"
3๓. โครงการ "การกู้ยืมเงินประกอบ
คนพิการ หรือผู้ดูแลคน
10,000,000
อาชีพอิสระคนพิการ"
พิการ จานวน ๒๐๐ คน

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)
เม.ย.62

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

พ.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ม.ค. – มี.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ก.ค. – ส.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ก.พ. – เม.ย.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ธ.ค.61 – ม.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ธ.ค.61 – ม.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

พ.ค. – ก.ค.62

ตาบลไตรตรึงษ์

อบต.ไตรตรึงษ์

ม.ค.62/10 วัน
ต.ค.61 – ก.ย.62

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

40 คน / 100,000

พมจ.กพ.
จังหวัดกาแพงเพชร และกลุ่มอาชีพ
คนพิการ
จังหวัดกาแพงเพชร

พมจ.กพ.

-9–
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
3๔. โครงการ "จ้างงานคนพิการ
ตามมาตรา ๓๓,๓๔,๓๕ "
3๕. โครงการ "ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่ตลาดออนไลน์
กระจายรายได้สู่ครอบครัว"
3๖. โครงการ "การกู้ยืมเงินประกอบ
อาชีพอิสระผู้สูงอายุ"

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

๒๒ คน

ติดตามบังคับใช้
กฎหมาย
ใน สปก. และ
หน่วยงาน
ภาครัฐ

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/
สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.61 – ก.ย.62

จังหวัดกาแพงเพชร

พมจ.กพ.

พมจ.กพ.
และ ศพอส.
พมจ.กพ.

200 คน

800,000

ต.ค.61 – ก.ย.62

ศพอส. 11 แห่ง
ในจังหวัด
กาแพงเพชร

150 คน

4,500,000

ต.ค.61 – ก.ย.62

จังหวัดกาแพงเพชร

- 10 –
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทางาน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มสมรรถนะและผลิตภาพแรงงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม
1) สาขาการทาผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้า
2) สาขาภาษาเกาหลี สาหรับเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
2. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม
1) สาขาการแปรรูปสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

กลุ่มแรงงานนอกระบบ
จานวน 1 รุ่น 20 คน

20,200

จานวน 1 รุ่น 30 คน

23,300

กลุ่มผู้สูงอายุ
จานวน 1 รุ่น 20 คน

2) สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเกษตร

จานวน 1 รุ่น 20 คน

3. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ 214 คน

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

14 – 16 พ.ย.61
(3 วัน)
23 – 27 พ.ย.61
(5 วัน)

1 รุ่น 20 คน / 20,200

สนพ.กพ.
(11,200)
ทต.ระหาน
(9,000)
20,200

ม.ค. – ก.พ.62

40 คน / 40,000

ม.ค. – ก.พ.62

438,800

ธ.ค.61 – มี.ค.62

36 คน / 23,300

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

ต.โกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร
อาคารฝึกอบรม
สนพ.กพ.

สนพ.กพ.
สนพ.กพ.

สนพ.กพ./
ทต.ระหาน

25 คน / 20,200

ต.ทุ่งทราย
อ.ทรายทองวัฒนา
ต.ระหาน
อ.บึงสามัคคี
อ.คลองขลุง

208 คน / 438,800

จังหวัดกาแพงเพชร

สรจ.กพ.

สนพ.กพ.

- 11 –
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการเพิ่มสมรรถนะของแรงงานนอกระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวง
แรงงาน
2. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
คลองสวย น้าใส
3. โครงการจัดงานถนนวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

78 คน / 78 ตาบล

123,240

ธ.ค.61 – เม.ย.62/
1 ครั้ง

80 คน / 123,240

จังหวัดกาแพงเพชร
และต่างจังหวัด

สรจ.กพ.

80 คน

20,000

ม.ค. – มิ.ย.62

80 คน / 20,000

ตลาดของชุมชน 1 แห่ง

200,000

พ.ย.61 – มี.ค.62
พ.ค. – ก.ย.62

อ่างเก็บน้า
คลองไพร
ตาบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

อบต.
นาบ่อคา
ทต.นิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

- 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากลไกการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ
- ประชุมคณะทางานบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดกาแพงเพชร
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
กาแพงเพชร
2. กิจกรรมส่งเสริมการรับงาน
ไปทาที่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

1 ครั้ง

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

1 ครั้ง / 16 คน
40,300

ต.ค.60 – ก.ย.61

15,000

ม.ค.62

1 ครั้ง
12 คน

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

1 ครั้ง / 18 คน
40,300
12 คน / 15,000

จังหวัดกาแพงเพชร

สรจ.กพ.

อ.เมืองกาแพงเพชร

สจจ.กพ.

- 13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ
- จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี 2562
2. สนับสนุนเทคนิควิชาการ
ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
3. รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่
แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง
4. โครงการอบรมและจัดทาแผนชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

1 แผน

-

ธ.ค.62

1 แผน

1,100 คน

2,200

1,300 คน
120 คน

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

จังหวัดกาแพงเพชร

สรจ.กพ.

พ.ย. 61 – ส.ค. 62

จังหวัดกาแพงเพชร

สสค.กพ

19,500

พ.ย. 61 – ส.ค. 62

จังหวัดกาแพงเพชร

สสค.กพ

30,000

ต.ค. – ธ.ค.62

ศูนย์ส่งเสริมฯ
ม.13

อบต.
นาบ่อคา

120 คน / 30,000

- 14 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. กิจกรรมการประสานการให้บริการ
ด้านแรงงานในพืน้ ที่/ชุมชน
- ชี้เป้า
- คัดกรอง/ส่งต่อ
- ติดตามผล

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
2,340 คน
936 คน
374 คน

2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงาน
50 คน
นอกระบบ ตามแนวประชารัฐ
3. สารวจเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
7 กลุ่ม
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ชีวิตคนพิการ โดยการฝึกอาชีพให้กับ
จานวน 40 คน
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
5. โครงการฝึกอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มสตรีตาบลธามรงค์ โดยการส่งเสริม
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี
ความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่ม
ในเขตตาบลธามรงค์
แม่บ้านและกลุ่มสตรีในตาบลธามรงค์
จานวน 40 คน
6. โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ทากิจกรรม
ผู้สูงอายุในพื้นทีต่ าบล
ด้านอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ ธามรงค์ จานวน 40 คน
ให้แก่ผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

ต.ค.60 – ก.ย.61

2,997 คน / 55,000
1,101 คน
682 คน
114,493

78 ตาบล
ของจังหวัด
กาแพงเพชร

สรจ.กพ.

37,500

ธ.ค.61

50 คน / 37,500

จังหวัดกาแพงเพชร

สสค.กพ

2,800

พ.ย. – ธ.ค.61

7 กลุ่ม 82 คน / 2,800

จังหวัดกาแพงเพชร

20,000

เม.ย. – มิ.ย.62/1 วัน

ที่ทาการ
อบต.ธามรงค์

สสค.กพ
สานักงาน
ปลัด อบต.
ธามรงค์

เม.ย. – มิ.ย.62/2 วัน

ที่ทาการ
อบต.ธามรงค์

สานักงาน
ปลัด อบต.
ธามรงค์

เม.ย. – มิ.ย.62/2 วัน

ที่ทาการ
อบต.ธามรงค์

สานักงาน
ปลัด อบต.
ธามรงค์

งบประมาณ
(บาท)

55,000
114,493

40,000

20,000

40 คน / 20,000

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

- 15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

30,000

พ.ย.61 – ม.ค.62

20 คน / 30,000

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ
ตาบลนิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

ทต.นิคม
ทุ่งโพธิ์ทะเล

- 16 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ
- สารวจ รวบรวมข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ

กลุ่มเป้าหมาย
(หน่วยนับ : คน/แห่ง/ครั้ง
หรืออื่นๆจานวนเท่าใด)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี/
จานวนกี่วัน)

6,381 คน

8,400

ต.ค.61 – ก.ย.62

ผลการดาเนินงาน/
ผลการเบิกจ่าย

พื้นที่ดาเนินการ/ หน่วยงาน
สถานที่ดาเนินการ ดาเนินการ

จังหวัดกาแพงเพชร

สรจ.กพ.

