การดาเนินการ
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกระทรวงแรงงานได้ตระหนัก ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์และ
ภั ย ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต การประกอบอาชี พ และการด ารงชี พ ของประชาชน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้น การมีอาชีพ คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่ างแท้จริง เพราะการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือกับการสร้างงานและอาชีพเสริม เพื่อเพิ่ม
รายได้
กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
และทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill)
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานที่ ห ลากหลาย รว มทั้ ง การส่ ง เสริ ม กา รมี ส่ ว นร่ ว มในรู ปแบบประช ารั ฐ
มีเป้าหมายเพื่อให้กาลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ และแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติงบประมาณ 1,066,000.- บาท (หนึ่ง
ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดาเนินการโครงการดังกล่าว อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้
ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับความช่วยเหลือให้มีงานทา
มีรายได้ในการดารงชีพของตนเองและครอบครัวเป็นการชั่วคราว อีกทั้งได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพจากการฝึก
ทักษะฝีมือ
2.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่หลากหลาย และแรงงานมี
รายได้เพิ่มขึ้น
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการกาหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒.๓ เพื่อเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในระดับภูมิภาคในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน เพื่อลดความซ้าซ้อนของภารกิจ และประหยัดงบประมาณของรัฐ
3.เป้าหมาย
ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทาเป็นการชั่วคราวหรือได้รับ
การฝึกอาชีพ จานวน 324 คน

4.รูปแบบการดาเนินการ
4.1 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ลักษณะการจ้างงาน ได้แก่ จ้างงานเร่งด่วนเพื่อให้ ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มี
รายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้ อนด้านอาชี พ ได้มีงานทาชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ ทาในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์ หรือจ้างงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
กระทรวงแรงงานประจาจังหวัด โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือในลักษณะของ “ค่าตอบแทนในการทางาน” ในอัตรา
150 บาท/คน/วัน คนละไม่เกิน 20 วัน
4.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ลักษณะการฝึกอาชีพ ได้แก่ ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้มี
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ โดยหลักสูตรที่ฝึกขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
ความต้องการของตลาด
ระยะเวลาการฝึ กให้เป็นตามหลักสูตรที่กาหนด ไม่เกิน 30 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกไม่ต่ากว่ารุ่นละ
16 คน
สาหรั บงบประมาณที่พิจ ารณาจัดสรรให้แต่ละหลั กสูตร ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 112,600 บาท ต่อรุ่น
(ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) ประกอบด้วย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120/คน/วัน
- ค่าวิทยากรรุ่นละไม่เกิน 20,000 บาท
- ค่าวัสดุไม่เกินรุ่นละ 32,000 บาท
5.พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ 7 อาเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มกราคม – มีนาคม 2560
7.งบประมาณ
งบประมาณประจาปี พ.ศ.2560 แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน โครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
งบรายจ่ายอื่น จานวน 1,066,000.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ค่าตอบแทนในการทางาน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือ
- ค่าบริหารโครงการ
8.หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นเงิน
30,000.- บาท
เป็นเงิน 1,005,240.- บาท
เป็นเงิน
30,760.- บาท
รวมเป็นเงิน 1,066,000.- บาท
(หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับ
ความช่วยเหลือให้มีงานทา มีรายได้ในการดารงชีพของตนเองและครอบครัวเป็นการชั่วคราว และสิ่งสาธารณประโยชน์
ของชุมชนได้รับการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซม
9.2 ประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับ
โอกาสในการประกอบอาชีพจากการฝึกทักษะฝีมือ

การดาเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวงแรงงานได้ จั ด สรรงบประมาณให้ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ านวน 1,066,000.- บาท
(หนึ่ งล้ านหกหมื่ นหกพั นบาทถ้ วน) เพื่ อ ด าเนิ น การในโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นด้ า นอาชี พ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่หลากหลาย รวมทั้งการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้กาลั งแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ และแรงงานมี
รายได้เพิ่มขึ้น
โดยในการดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
กิ จ กรรมจ้ า งงานเร่ ง ด่ ว น ลั ก ษณะการจ้ า งงาน ได้ แ ก่ จ้ า งงานเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ
ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้มีงานทาชั่วคราว ด้วยการจ้างงานให้ทางานในงานด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ เช่น ขุด ลอกคู คลอง บึง แหล่งน้า ก่อสร้างฝาย ซ่อมแซมฝาย สร้างแนวกันไฟ
ป่า และซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ เช่น ปรับปรุง ซ่อมแซมวัด โรงเรียน
และกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ลั ก ษณะการฝึ ก อาชี พ ได้ แ ก่ ประชาชนผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ
ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้ และผู้มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ โดยหลักสูตรที่ฝึกขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของตลาด เช่น กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรศิลป์ กลุ่มอาชีพ
ธุรกิจบริการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดาเนินการพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
แรงงานกาหนดและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ ายเงินเพื่อการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ.2551 ซึ่งได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ จานวน 20 โครงการ ในพื้นที่ 7 อาเภอ 20 ตาบล 20 หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
328 คน ประชาชนได้รับประโยชน์ 10,730 คน ดังนี้
อาเภอเมือง
3 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน งบ 120,500 บาท
อาเภอหัวหิน
5 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 84 คน งบ 241,543 บาท
อาเภอปราณบุรี
4 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 68 คน งบ 210,555 บาท
อาเภอสามร้อยยอด
2 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน งบ 120,400 บาท
อาเภอทับสะแก
2 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน งบ 120,400 บาท
อาเภอบางสะพาน
2 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คน งบ 113,000 บาท
อาเภอบางสะพานน้อย 1 โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน งบ 36,200 บาท
งบบริหารโครงการ
37,802 บาท
ดาเนินการระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
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ในการดาเนินการดังกล่าว ได้ดาเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้แก่ สร้าง
ฝายชะลอน้า
กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน การทาสีตกแต่ง การทาฝ้าเพดานและกระเบื้อง
หลังคา การปูกระเบื้อง การเทพื้นปูน การทาหมอนอิงจากผ้าลายทอง(โดยวิธีจับสม๊อก) การทาผ้าเช็ดหน้าและ
ผ้าพันคอแบบบาติก การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าโซล่าเซล การทาเล็ บมือ เล็บเท้า การเพ้นท์เล็ บ และการนวด
ฝ่าเท้า สปาเท้า
อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสานักงานแรงงานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
และจากการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ ปรากฏว่า กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ระดับความ
พึงพอใจ ร้อยละ 92.08
กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 88.93
ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 94.27
อันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ ว่ามีมาก ส่งผลให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
เนื่องจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมองว่าโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ สามารถช่ว ยให้
ประชาชนมีงานทา มีทักษะในอาชีพเพิ่มขึ้น เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

