
งานด้านอาสาสมัครแรงงานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรให้
ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 
 

งานด้านอาสาสมัครแรงงานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรให้ส านักงาน
แรงงานจังหวัดด าเนินการ  

 1. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตการขับเคลื่อน
นโยบายด้านแรงงาน กิจกรรมประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน กิจกรรม
รอง ประสานให้บริการด้านแรงงาน 

1.1 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ช้ีเป้า)  
จ านวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอบริการด้านแรงงาน จ านวน 253,925 คน (อสร.ที่ได้รับค่าตอบแทน  
1 คน ประสานให้ประชาชนที่ขอรับบริการด้านแรงงาน 35 คน) จากจ านวน อสร.ที่ได้รับค่าตอบแทน 
ทั้งหมด 7,255 คน งบประมาณ 5,581,000 บาท 
1.2 การคัดเลือก อสร.ดีเด่น/บัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 80 คน 
(อสร.ดีเด่นจังหวัดละ 1 คน จ านวน 76 คน และบัณฑิตแรงงานดีเด่นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
และจังหวัดสงขลา รวม 4 คน)  
1.3 การส ารวจความพึงพอใจ การให้บริการประชาชน รอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564)  
รอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564)  
1.4 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน จ านวน 7,255 คน (อสร.ระดับต าบล ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
เดือนละ 600 บาทต่อคน จ านวน 12 เดือน งบประมาณ 52,236,000 บาท 



 
 

งานด้านอาสาสมัครแรงงานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรให้ส านักงาน
แรงงานจังหวัดด าเนินการ  

 กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ านวน 76 กิจกรรม 76 จังหวัด (
จังหวัดละ 1 กิจกรรม) งบประมาณ 390,000 บาท 
-โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค เป้าหมาย อสร. ท่ีเข้ารับการอบรม จ านวน  
7,255 คน 76 จังหวัด  งบประมาณ 4,654,700 บาท (งวดท่ี 1 จัดสรรให้เต็มจ านวน 38 จังหวัด อีก 38 จังหวัด  
จัดสรรให้ในงวดท่ี 2   
 
 

2. แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตขับเคลือ่นด้าน
แรงงาน 
กิจกรรมหลัก ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน  
กิจกรรมรอง บริหารจัดการด้านแรงงาน เชิงบูรณการสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี/ชุมชน พัฒนาระบบบูรณ
การ สงเสริมความร่วมมือและติดตามผลการจัดบริการด้านแรงงานในพ้ืนที่/ชุมชน 

ร้อยละ 41 ของประชาชนวัยแรงงานท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยส านักงาน
แรงงานจังหวัดจ านวน 104,109 คน งบประมาณ 8,677,300 บาท 



 
 

งานด้านอาสาสมัครแรงงานตามภารกิจที่มีงบประมาณจัดสรรให้ส านักงาน
แรงงานจังหวัดด าเนินการ  

 
    3. แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
(งบประมาณในลักษณะบูรณการ) 

โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
ที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา (อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด) กิจกรรมหลัก 
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เ ป้าหมาย 76 จั งหวัด                     
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา จ านวน 7,902 แห่ง ลูกจ้าง 47,412 
คน (สถานประกอบการฯ อ าเภอละ 9 แห่ง (878 อ าเภอ) ลูกจ้างแห่งละ 6 คน) โดย
สถานประกอบการฯ จะต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับยาเสพติด               
ตามแบบ รง.01-64) งบประมาณ 7,594,800 บาท  



 
 

  

 

 แผนงาน ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 

 

 
1 

ผลผลิต ประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนที่ได้รับบริการด้านแรงงาน.  

กิจกรรม
หลัก 

ประสานการให้บริการด้านแรงงาน.  

ตัวชี้วัด
ผลผลิต เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ผลผลิตการขับเคลื่อน
นโยบายด้านแรงงาน กิจกรรมประชาชนวัยแรงงานในพ้ืนท่ีได้รับบริการด้านแรงงาน 
กิจกรรมรอง ประสานให้บริการด้านแรงงาน 



 
 

  

 

 แผนงาน ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 

 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เชิงปริมาณ  

1. จ านวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการด้านแรงงาน จ านวน 253,925 คน 
- การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัครแรงงาน งบ 5,581,000 บาท 
 - อาสาสมัครแรงงานระดับต าบลที่ได้รับค่าตอบแทน 1 คน ต่อ ประชาชนที่ขอรับบริการ 

35 คน 
 - อาสาสมัครแรงงานระดับต าบลที่ได้รับค่าตอบแทน 7,255 คน ประชาชนที่ขอรับบริการ 
    253,925 คน 



 
 

  

 

 แผนงาน ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 

 

 
ตัวชี้วัดผลผลิต 

เชิงคุณภาพ  

1.ร้อยละ 41 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 - จ านวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อโดย ส านักงานแรงงานจังหวัด  
          104,109 คน 
2. ร้อยละ 40 ของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการติดตามผลจากการคัดกรองเพื่อส่งต่อตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
 - จ านวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการติดตามผลจากการคัดกรองเพื่อส่งต่อโดย 

ส านักงานแรงงานจังหวัด 41,644 คน  
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้านแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่น าส่ง

ผลผลิต) 
         



1.1 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพืน้ที่โดยอาสาสมัครแรงงาน (ชี้เป้า) 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รูปแบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน 

1. จัดสรรเป้าหมายและโอนเงิน
เพื่อให้จังหวัด 
2. สรจ. จัดประชุมเพื่อช้ีแจง 
3. อสร. ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน 
4. สรจ. ด าเนินการบันทึกข้อมูล
ผลการปฏิบัติงานของ อสร.  
5. สรจ.รวบรวมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ อสร.  

 

เป็นงบท างานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจ 

ด้านอาสาสมัครแรงงาน
ในการสนับสนุนให้บรรลุ

เป้าหมายของ 
การให้บริการด้าน

แรงงาน  

 

เชิงปริมาณจ านวน
ประชากรในพื้นท่ี/ชุมชน
ได้รับบริการด้านแรงงาน 
จ านวน 253,925 คนต่อ

ปีงบประมาณ  (อาสาสมัคร
แรงงาน  1 คน ต่อประชาชน
ที่ขอรับบริการด้านแรงงาน  

35 คน) 

 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับการบริการ 

ด้านแรงงานจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
โดยผ่านเครือข่ายแรงงาน

อาสาสมัครแรงงาน 

 



ส าหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินในภาพรวม 12 เดือน 
 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  

รายงานตามแบบฟอร์ม สภ.4 ในคู่มือทาง 
 E-mail : Voluntrre1478 @gmail.com ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 



1.2 การคัดเลือก อสร.ดีเด่น/บัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สรจ. พิจารณาคัดเลือก อสร. ดีเด่น จังหวัดละ 1 คน รวม 76 จังหวัด  
 คัดเลือกบัณฑิตแรงงานดีเด่น 3 จังหวัดชายแดนใต(้ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  
และ จังหวัดสงขลา (4 อ าเภอ จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) จังหวัดละ 1 คน รวม 4 คน  
รวมทั้งหมด 80 คน 
 พิจารณาผลงานตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2563 - เดือนเมษายน 2564 
 คัดเลือกเปน็อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคๆละ 2 คน รวม 8 คน  
 คัดเลือกเปน็ตัวแทนกระทรวงแรงงานในระดับประเทศ จ านวน 2 คน 

 



โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อสร. ดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานก าหนด 

2.  จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมส่งแบบลงความเหน็พิจารณาคดัเลอืก รวบรวมผลงานของ อสร. 

ที่ได้รับการคัดเลือกจ านวน 1 ชุด ส่งให้ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 

***หมายเหตุ – ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น อสร. ดีเด่น/ บัณฑิตแรงงานดีเด่น จะต้องไม่เป็น  
ผูท่ี้เคยได้รับการคัดเลือก ในห้วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

1.2 การคัดเลือก อสร.ดีเด่น/บัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



1.3 การส ารวจความพึงพอใจ 

 รอบที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจ ในไตรมาส ที่ 1-2  ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 

 รอบที่ 2 ผลการส ารวจความพึงพอใจ ในไตรมาส ที่ 3-4 ภายในวันที่ 18  ตุลาคม 2564 

 ส ารวจความพึงใจ การให้บริการประชาชนด้านอาสาสมัครแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 สรุปผลการส ารวจตามรายงาน (แบบรายงานผลการส ารวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ

ประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงานจากการประสานงานของอาสาสมัครแรงงาน : สภ.3) ส่งให้ 
กลุ่มงานสนับสนุนเครือขา่ยและประสานภูมิภาค จ านวน 2 รอบ  

 



1.4 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 

วัตถุประสงค์ :  - เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับอาสาสมัครแรงงาน ระดับต าบลทั่วประเทศโดยเป็นการจัด

สวัสดิการในรูปค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  

                     - เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อสร. เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดกิจกรรม : อสร.ระดับต าบลที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 600 บาท จ านวน 7,255 คน  

จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 52,236,000 บาท 

รูปแบบการท างาน : กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามจ านวน อสร.ระดับต าบล 

เพื่อใหส้ านักงานแรงงานจังหวัดเบิกค่าตอบแทนให้ อสร. ระดับต าบลเป็นรายเดือน  



1.4 ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 

** หมายเหตุ 
      1. กรณี อสร. เสียชีวิต ลาออก หรือมีเหตุให้ อสร.ต าบลนั้นว่าง ให้ สรจ.รีบด าเนินการแต่งตั้ง อสร. ให้
ครบตามจ านวนโดย เร็ ว  โดยมี ค าสั่ งจั งหวั ดรั บรอง ให้ ผู้ แทนอยู่ ได้ ตามวาระที่ เ หลื ออยู่  
(วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี) 
       2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อสร. ขอให้ตรวจสอบวาระการด ารงต าแหน่งของ อสร.ว่าหมดวาระหรือยัง  
หากจะหมดวาระให้รีบด าเนินการรับสมัครคัดเลือก อสร. ใหม่ 
       3. หากเงินค่าตอบแทน อสร. เหลืออยู่ ให้น าเงินไปใช้ เกี่ยวกับ อสร.ได้  โดยไม่ต้องส่งคืน 
กระทรวงแรงงาน 



 
 

  

 

 แผนงาน ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 

 

 
2  กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแรงงาน 

  

      กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานฯ 2.1  

วัตถุประสงค์  

     1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วนท้ังภาครับ /เอกชน/ประชาชนท่ัวไป 

 ได้บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 

     3.เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครแรงงานร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วนส่งผลให้ การประสาน

ความร่วมมือเพื่อน าบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 เชิงปริมาณ 76 จังหวัดได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในชุมชน/พื้นท่ี

ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 กิจกรรม เช่น การปรับปรุง 

ฟื้นฟู ท าความสะอาดสถานท่ีราชการหรือพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน การปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น

กระทรวงแรงงานจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดๆละ 5,130 บาท รวมเป็นเงินท้ังหมด 390,000 บาท 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

 
      กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานฯ 
 

2.1  

เป้าหมาย 



ขั้นตอนการท างาน 

       1. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดสรรงบประมาณให้ ส านักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด  

เพื่อจัดกิจกรรม 

       2. ให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พร้อมประสานภาคีในชุมชน 

ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกิจกรรม 

       3.  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพร้อมรูปกิจกรรมท้ังรูป เล่มและไฟล์ข้ อมูล  จ านวน 1 ชุด 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมต่อไป 

 
      กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานฯ 
 

2.1  



2.2        โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายแรงงานระดับภูมิภาค 

วัตถุประสงค ์

     1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสาน 

การให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 

     2. เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับ

เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 

     3. เพื่ อ เป็นการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติ งานด้านอาสาสมัครแรงงานส่ งผล ให ้

เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 



เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ อาสาสมัครแรงงานเข้ารับการอบรม จ านวน 7,255 คน/76 จังหวัด/กิจกรรม 

งบประมาณ 4,654,700 บาท 

ขั้นตอนการท างาน 

1.  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน  

       1.1  แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง   

       1.2  แนวทางการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงานและเทคนิคการจูงใจ ให้ค าปรึกษา  

2.  หลักสูตรกลางในการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานเป็นแนวทางในการด าเนินการ 7 หลักสูตร ตามคู่มือการ

ปฏิบัติงาน อสร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



3. แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

  
โครงการ  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา 
 

วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา ตระหนักใน

ปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

      2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา 



เป้าหมายงาน : สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน แสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

จ านวน 7,902 คน และแรงงานในสถานประกอบการได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน 47,412 คน 

งบประมาณ 7,594,800 บาท 

            : กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน  36,275 คน 

รูปแบบการท างาน : ก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย ดังน้ี  

    เป้าหมายของจังหวัด = สถานประกอบการ (ที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน) (878 อ าเภอ) 

ตามจ านวนอ าเภอของแต่ละจังหวัด อ าเภอละ 9 แห่ง ลูกจ้างแห่งละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 47,412 คน 

เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีบริบทสถานประกอบการแตกต่างกัน จังหวัดสามารถบริหารจัดการเป้าหมายใน

ภาพรวมได้โดยสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน ต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 7,902  คน ตามแบบ รง.01 - 64 



แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน มี 3 กิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้  ปรึกษา แนะน า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คน (กลุ่มเป้าหมาย แรงงานสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า    

10 คน อ าเภอละ 9 แห่ง ลูกจ้าง 6 คน ตามจ านวนอ าเภอแต่ละจังหวัด) 

 กิจกรรมที่ 2  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 กิจกรรมที่ 3  การให้ความรู้ ปรึกษา แนะน า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ 
 กลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบ ดังนี้ 
1.กลุ่มเกษตร/ประมง   2.กลุ่มรับจ้างช่ัวคราว   3. กลุ่มรับงานไปท าที่บ้าน 4. กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ 
5. กลุ่มวินมอเตอร์ไซด ์ 6. กลุ่มคนขับรถส่งสิ่งของ-อาหาร   7. กลุ่มค้าขาย  8. กลุ่มหาบแร่แผงลอย 
8. อื่น ๆ 
(อาสาสมัครแรงงาน 1 คน ต่อแรงงานนอกระบบ 5 คน รวมทั้งหมด 36,275 คน) 



จบการน าเสนอ 

ขอบคุณครับ 


