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นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

สารอธิบดี
กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีงานทำ�ให้แก่ประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กำ�ลังแรงงานมีงานทำ�ถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564”
โดยกรมการจัดหางานได้ดำ�เนินภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำ�เนินชีวติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภมู ภิ าค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ของประชาชน และแก้ปญ
ั หา
ความมั่นคงบริเวณชายแดน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูท่ ี่ดขี องคนไทย โดยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม โดยการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงแรงงาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
กรมการจัดหางานได้จดั ทำ�หนังสือผลการปฏิบตั งิ าน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Annual Report)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่สำ�คัญดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการปฏิบัติงานสำ�คัญตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน
กระผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือผลการปฏิบตั งิ าน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นหนังสือ
ที่มีข้อมูลสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้ทราบภารกิจและความก้าวหน้า
ในการดำ�เนินงานของกรมการจัดหางานต่อไป

(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
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วิสัยทัศน์ (Vision)

“กำ�ลังแรงงานมีงานทำ�ถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2564”
Full Employment for all Ages 2021

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว
       ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุน       
       การดำ�เนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบการควบคุม กำ�กับ ดูแลการทำ�งานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสูค่ วามสมดุล

ค่านิยม (Core Values)
ISDOE
I
S
D
O
E

=
=
=
=
=

Integrity
Service Mind
Development
Objective
Energetic

:   
:   
:   
:   
:   

ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม
มีจิตบริการ
มุ่งเน้นการพัฒนา
มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
ตื่นตัว คิด และกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ภารกิจ

กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ�และคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ� เพื่อให้ประชากรมีงานทำ�ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีอำ�นาจหน้าที่
(1)  ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำ�งาน
         ของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2)  วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูล
         ตลาดแรงงาน
(3)  พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำ�และประสานแผนการปฏิบัติงาน
         ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำ�หนด
         มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
(4)  ให้คำ�ปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
(5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ข องกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
         คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ได้แบ่งส่วนราชการ
ของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
ราชการบริหารส่วนกลาง
1.   สำ�นักงานเลขานุการกรม		
2.   กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครองคนหางาน
3.   กองนิติการ
4.   กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
5.   กองบริหารทรัพยากรบุคคล          
6.   กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7.   กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน       
8.   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9.   กองส่งเสริมการมีงานทำ�
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว
12. สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
-  สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
1.  สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม
2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานภายใน
1.  สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ  
      การทำ�งานของคนต่างด้าว
2.  สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
      พื้นที่ 6 -10

ราชการบริหารส่วนกลาง
1. สำ�นักงานเลขานุการกรม  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
     (2)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำ�นวยการ งานเลขานุการ งานประสานราชการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม
     (3)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม
     (4)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
     (5)  ดำ�เนินการอื่นใดที่มิได้กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  ดำ�เนินการเกี่ ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนเกี่ยวกับสำ�นักงานจัดหางาน และบริษัทจัดหางาน
     (2)  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม และ     
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (3)  คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานทีท่ ำ�งานทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย
     (4)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทำ�งานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน รวมทั้ง
การขอรับเงินค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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3. กองนิติการ  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีแรงงานและ
งานคดีอื่นที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรม
     (2)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
     (3)  ศึกษา และวิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
     (4)  ให้คำ�ปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จำ�เป็น ต่อการดำ�เนินงาน         
ของหน่วยงานของกรม
     (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
     (2)  รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงาน
     (3)  ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับตำ�บลและหมู่บ้าน
     (4)  ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำ�ลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
     (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
     (2)  พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรของกรม และดำ�เนินการ
เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     (3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ
     (2)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ และทะเบียนคนหางาน
ที่จะไปทำ�งานต่างประเทศ
     (3)  บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ
     (4)  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานในต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางาน
เพื่อไปทำ�งานในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย
     (5)  คุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือคนหางานที่ไปทำ�งานต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย
     (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ
     (2)  ส่งเสริม สนับสนุน และหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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     (3)  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมตลอดถึงสนับสนุนให้
มีการจ้างงานมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดวัยทำ�งาน
     (4)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลตำ�แหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ
     (5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  พัฒนาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำ�
     (2)  จัดทำ�นโยบายและแผน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
     (3)  ดำ�เนินงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ�
     (4)  ติด ต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ�
     (5)  ดำ�เนินการด้านสถิติและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารงานของกรม
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งดำ�เนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
     (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9. กองส่งเสริมการมีงานทำ�  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และการรับงานไปทำ�ที่บ้าน
     (2)  ศึกษา จัดทำ�ข้อมูลอาชีพ  และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ
     (3)  ศึกษา จัดทำ� และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ
     (4)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งและดำ�เนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพ
ทั่วประเทศ
     (5)  ศึกษา จัดทำ� พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
     (6)  จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและบริหารกองทุนผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน
     (7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (1)  บริหารการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานในกรม
     (2)  จัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
     (3)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์และเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
     (4)  ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
     (5)  จัดเก็บ บำ�รุงรักษา และประมวลผลข้อมูลของกรม
     (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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11. สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการทำ�งานของคนต่างด้าว ประสาน  
  และกำ�หนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
       (2)  พิจารณาอนุญาตการทำ�งานของคนต่างด้าว
       (3)  จัดทำ�ทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำ�งาน
       (4)  บริหารกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
       (5)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
  ราชอาณาจักร คณะกรรมการพิจารณาการดำ�เนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการ
  พิจารณาการทำ�งานของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำ�งานของคนต่างด้าว คณะกรรมการ
  คณะอนุก รรมการ และคณะทำ�งานซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทำ�งานของคนต่างด้าว
  ตามกฎหมายว่าด้วยการทำ�งานของคนต่างด้าว
       (6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
  ในกรุงเทพมหานคร
       (2)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม
       (3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด  มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
       (2)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
       (3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
1. สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจติดตามและแนะนำ�การปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน และข้าราชการของสำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-10
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำ�เนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของกรม โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
       (2)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า โดยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
       (2)  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำ�รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3)  ประสานและดำ�เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงาน
  ภายในกรม
       (4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยงานภายใน
1. สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว  มีอ�ำ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  บริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
       (2)  ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
       (3)  ดำ�เนินการบริหารด้านการเงิน การบัญชี เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว
       (4)  วางหลักเกณฑ์ แนวทางในการเก็บเงินหรือคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
  นอกราชอาณาจักร
       (5)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. สำ�นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6-10 มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
       (1)  ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของกรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  ในกรุงเทพมหานคร
       (2)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรม
       (3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำ�ลัง
กรมการจัดหางานมีกรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการ 1,235 อัตรา ลูกจ้างประจำ� 205 อัตรา พนักงานราชการ
662 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว (นอกงบประมาณ) 1,212 อัตรา รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 3,316 อัตรา โดยจำ�แนกเป็น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
ส่วนราชการ

อัตรากำ�ลัง

รวม

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ข้าราชการ

663

572

1,235

ลูกจ้างประจำ�

63

142

205

พนักงานราชการ

309

353

662

ลูกจ้างชั่วคราว

352

860

1,212

รวมทั้งสิ้น

1,387

1,927

3,316

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงสร้างของกรมการจัดหางาน
โครงสร้างตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน
และหน่วยงานภายในของกรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

หน่วยงานไม่สังกัดกอง

สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด

- สำ�นักผู้ตรวจราชการกรม
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำ�นักบริหารแรงงาน
ต่างด้าว

กองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน

กองส่งเสริม
การมีงานทำ�

กองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ

กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน

กองบริหารข้อมูล
ตลาดแรงงาน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

กองนิติการ

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

สำ�นักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

สำ�นักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำ�งานของคนต่างด้าว

สำ�นักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 – 10

หน่วยงานตามกฎกระทรวง
หน่วยงานภายใน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ� ขยายโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ตรวจสอบและ
คุ้มครองคนหางาน ตลอดจนจัดระบบการทำ�งานของคนต่างด้าว โดยกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์์

กลยุทธ์์

1. การส่งเสริมการมีงานทำ� และ ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมี
    คุ้ม ครองคนหางาน เพื่อ การ งานทำ� มีประสิทธิภาพคนหางาน
    จ้างงานทุกช่วงวัย
มีการประกอบอาชีพ อย่างมัน่ คง
และยั่งยืน ตามความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ของตนเองมีคา่ ตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมและได้รบั ความคุม้ ครอง
ตามที่กฎหมายกำ�หนด

1. ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทำ�
    ที่มีคุณค่าและยั่งยืน
2. เสริ ม สร้ า ง และพั ฒ นาระบบ
    การจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ
3. คุม้ ครองคนหางานตามทีก่ ฎหมาย
    กำ�หนด
4. ส่งเสริม ดูแล การขยายตลาด   
    แรงงานในต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาด
    แรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ

2. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี     การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
    สารสนเทศ นวัตกรรม ในการ     สารสนเทศนวัตกรรม ในการบริหาร
    บริหารจัดการและการบริการ และการบริ ก ารกลุ่ ม เป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารงาน
    และบริการที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่าง
    หน่วยงานแบบบูรณาการ

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป็ น องค์ ก รธรรมาภิ บ าลมี ก าร
    ให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักนิตธิ รรม
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีสว่ นร่วม
ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
    และทรัพยากรมนุษย์
2. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้าน
    ธรรมาภิบาล
3. พัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบ
    ข้อบังคับให้ทันสมัย
4. พัฒนาการสื่อสารและจัดการ         
    องค์ความรู้เชิงรุก

4. การบริหารจัดการการทำ�งาน การบริหารจัดการการทำ�งานของ
    ของคนต่างด้าว
คนต่างด้าวทั้งระบบ ให้มีความ
สอดคล้องกับ ความต้องการจ้างงาน
เพื่อลดปั ญ หาการจ้ า งงานที่ผดิ
กฎหมาย

1. พัฒ นาสารสนเทศ เพื่อ การ
    วางแผนด้านแรงงานต่างด้าว
2. พั ฒ นาระบบบริห ารจัด การ
    และการจ้างคนต่างด้าวให้เป็น   
    ไปตามมาตรฐานสากล

5. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว ม หน่วยงานและภาคีเครือข่าย มีการ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
    และพัฒนาศักยภาพของภาคี ทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กับภาคีเครือข่ายตามภารกิจของ
    เครือข่ายทุกภาคส่วน
กรมการจัดหางาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
ผลการดำ�เนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการจัดหางาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้
นโยบายเน้นหนัก ของกระทรวงแรงงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการจัดหางาน
รางวัลและเกียรติคุณ
11
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ผลการปฏิบต
ั งิ านตามแผนปฏิบต
ั กิ าร ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
		(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กรมการจัดหางาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการจัดหางานได้รบั การจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 1,228,117,100 บาท เพื่อดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 3 ยุทธศาสตร์ 1 รายการค่าดำ�เนินการภาครัฐ ประกอบด้วย
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน
4.  รายการค่าดำ�เนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1

: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ประกอบด้วย 2 แผนงาน 4 โครงการ ดังนี้

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการ : มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม : สร้างงาน สร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เป็นการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
เพือ่ ถวายความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
รวมถึงเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสาธารณชนให้เป็นที่
เผยแพร่ ประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์ พิธีลงนามถวายพระพร จัดนิทรรศการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริด้านการส่งเสริม
อาชี พ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
โดยจำ�ลองอาชีพ หรือจัดทำ�ในรูปแบบโมเดล นิทรรศการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รับสมัครงาน
บริการให้คำ�ปรึกษาด้านอาชีพ
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
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กิจกรรมส่ งเสริมอาชี พอิสระ และทดลองปฏิบัติอาชีพ
ตามแนวพระราชดำ�ริ เพื่อนำ�ความรู้หรือข้อมูลที่ ได้รับ
ไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการเลือ กศึก ษาต่อ หรื อ เลือ ก
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีโลกทัศน์ด้านอาชีพ
ที่กว้างไกล สามารถพัฒนาตนเอง ให้เตรียมความพร้อม
เพื่ อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมงาน 20,000 คน
ผลการดำ�เนินงาน  24,425 คน คิดเป็นร้อยละ 122.13

1.2

แผนงาน : บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
กิจกรรมที่

1

: พิจารณาคำ�ขอและจัดทำ�ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำ�งาน

เป็นการพิจารณาอนุญาตทำ�งานให้แก่คนต่างด้าว
ที่เข้ า มาทำ � งานในประเทศ เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่กำ�หนด สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ
ในการจ้ า งคนต่ า งด้า วเข้ า ทำ � งาน โดยไม่ ก ระทบ
ต่อ ความมั่ ง คง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสาธารณสุ ข
รวมทั้งจัดทำ�ทะเบียนประวัตขิ องคนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาต
และสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำ�งาน
เป้าหมาย จำ�นวน 943,600 คน 943,600 ครั้ง ผลการ
ดำ�เนินงาน จำ�นวน 1,153,621 คน คิดเป็นร้อยละ 122.26
และจำ�นวน 2,114,852 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 224.13

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กิจกรรมที่

2

: ตรวจสอบการทำ�งานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

เป็นการตรวจสอบการทำ�งานของคนต่ างด้าวและสถานประกอบการที่มี การจ้างหรื อลักลอบจ้าง
คนต่างด้าวทำ�งาน เพื่อให้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย เป้าหมาย คนต่างด้าวได้รบั การตรวจสอบ จำ�นวน 243,000 คน
นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ 36,300 แห่ง ผลการดำ�เนินงาน คนต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ
437,554 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 180.06 นายจ้ า ง/สถานประกอบการได้ ร ั บ การตรวจสอบ 47,252 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 130.17
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โครงการที่

2

: ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กิจกรรมที่

1

: การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

เป็นการคุ้มครองคนหางานเพื่อป้องกันการหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการอบรม
ให้ความรูข้ น้ั ตอนการเดินทางไปทำ�งานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้รสู้ ทิ ธิ หน้าที่
เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน
โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำ�ผิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ประชาชน/คนหางานรู้เท่าทันการหลอกลวง มีเป้าหมาย 1,000,300 คน ผลการดำ�เนินงาน 1,098,855 คน
คิดเป็นร้อยละ 109.85
กิจกรรมที่

2

: การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เป็นการสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน โดยจัดอบรมคนหางานที่ประสงค์
จะไปทำ�งานต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ ตลอดทั้งอบรม
แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ และข้อมูลเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ทำ�ให้ได้ตระหนักรู้ร่วมกันในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป้าหมาย 14,700 คน ผลการดำ�เนินงาน 16,751 คน คิดเป็นร้อยละ 113.95
กิจกรรมที่

3

: ศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำ�เนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบ
ทำ�งานโดยผิดกฎหมาย โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเพือ่ เป็นศูนย์อำ�นวยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบทำ�งานทั่วประเทศ และชุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
ระดับภาค 3 ชุด และเจ้าหน้าที่ชดุ เฉพาะกิจด้านการข่าว เพื่อสืบเสาะหาข่าวแหล่งข้อมูล และวิเคราะห์พน้ื ที่เป้าหมาย
ทีจ่ ะลงมือปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ครอบคลุมการดำ�เนินงานทั่วประเทศเพื่อให้การปฏิบัตงิ านตามแผนทีก่ �ำ หนดเป็นไปอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย แรงงานต่างด้าว 8,600 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
ในการใช้ แรงงานต่ า งด้ า ว 600 แห่ ง ผลการดำ � เนิ น งาน ตรวจสอบการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว 24,051 คน
คิดเป็นร้อยละ 279.66 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และกลุ่มผู้ได้รบั ประโยชน์ในการใช้แรงงานต่างด้าว 701 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 116.83
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โครงการที่
กิจกรรม

3

: ศูนย์ประสานแรงงานประมง
: การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่
แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ดำ�เนินการอนุญาตทำ�งาน
อบรม ให้ค�ำ ปรึกษา ให้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามกฎหมาย ตลอดทัง้ ตรวจสอบ ปราบปราบ จับกุมและดำ�เนินคดี ช่วยเหลือ
เยียวยา ตามภารกิจศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีเป้าหมาย 100,000 คน ผลการปฏิบัติงาน
164,502 คน คิดเป็นร้อยละ 164.50
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

: ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ประกอบด้วย 3 แผนงาน 3 โครงการ 1 ผลผลิต ดังนี้

2.1

แผนงาน
โครงการที่
กิจกรรมที่

1

: บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
: ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพือ่ สนับสนุน

1

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
: การพิจารณาอนุญาตทำ�งานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เป็นการส่ง เสริม สนับสนุน ให้ แก่ นายจ้าง/
สถานประกอบการใช้ แรงงานต่างด้าว อย่างถูก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำ�นวยความสะดวกในการ
พิจารณาออกใบอนุญาตการทำ�งานแก่แรงงานต่างด้าว
และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำ�งาน
เขตพื้นที่ชั้นในอย่างผิดกฎหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด

มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม
และกาญจนบุรี โดยมีเป้าหมาย คนต่างด้าวได้รบั อนุญาต
ทำ�งาน 50,000 คน ผลการดำ�เนินงาน คนต่างด้าวได้รบั
การพิจารณาอนุญาตทำ�งาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
( O n e S t o p S e r v i c e ) ด้า นแร ง ง า น ต่า งด้า ว
เพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 151,813 คน
คิดเป็นร้อยละ 303.63
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2.2

แผนงาน
โครงการที่

2

: ยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
: เตรียมความพร้อมแก่กำ�ลังแรงงาน

กิจกรรมที่

1

: แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการ ให้ความรู้/ข้อมูล
เกี่ยวกับโลกอาชีพ โลกการศึกษา สถานการณ์ของตลาดแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพ ให้คำ�ปรึกษาด้านอาชีพ
รวมทั้งทดสอบความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้รู้ศักยภาพของตนเอง และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะและบุคลิกภาพของตนเอง มีเป้าหมาย
460,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 511,457 คน คิดเป็นร้อยละ 111.19
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กิจกรรมที่

2

: พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย

พัฒนาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และสามารถนำ�มาใช้เป็นข้อมูลการแนะแนวอาชีพ โดยดำ�เนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย จำ�นวน 1,000 อาชีพ 1,000 อุตสาหกรรม
โครงการที่

3

: ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Job Smart worker)

กิจกรรมที่

1

: พัฒนาระบบและกลไกรวมทั้งขยายบริการจัดหางานภาครัฐ

เป็นการพัฒนาระบบกลไกการให้บริการจัดหางาน
ภาครั ฐ เพื่อ อำ � นวยความสะดวกให้ แ ก่ผู้ร ับ บริ ก าร
โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารจั ด หางานในประเทศ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการของ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม
รองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ QR Code
หรือรหัสบาร์โค้ด 2 มิติ ที่เป็น สัญลักษณ์ใ นการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติผู้สมัครงาน ข้อมูลการจ้างงาน
เป็นต้น สามารถใช้งานบน Smart Phone ได้ ผูใ้ ช้บริการ

ทัง้ คนหางานและนายจ้าง สามารถยืนยันตัวตนใช้บริการ
นายจ้างสามารถแจ้งหรือแก้ไขตำ�แหน่งงาน คัดรายชื่อ
ผูส้ มัครงาน จองคิวการสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์
เรียกสัมภาษณ์ แจ้งผลการบรรจุงาน เป็นการสะดวก
ในการเข้าถึงบริการจัดหางานภาครัฐ ตลอดจนการเก็บ
ประวัตกิ ารหางานของคนหางาน การหาลูกจ้างของนายจ้าง
การแจ้งขอข้อ มูลข่าวสาร การสอบถามความพึงพอใจ
ซึ่งนำ�มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อนำ�มาปรับสมดุล
ของตลาดแรงงานได้
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กิจกรรมที่

2

: พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นนักจัดหางานมืออาชีพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

    เป็นการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรกรมการจัดหางาน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในการหางานทำ� 
และให้ได้ทำ�งาน ที่ สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
กิจกรรมที่

3

: บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Jobs Center)

    จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางานเพื่อ คนไทย (Smart Jobs Center) จำ � นวน 87 แห่ ง ทั ่ ว ประเทศ
(ส่วนภูมิภาค 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง) เพื่อเป็นศูนย์ กลางการจ้างงาน และให้บริการส่งเสริม
การมีงานทำ�แบบครบวงจร ได้แก่ บริการจัดหางานในประเทศ บริการแนะแนวอาชีพ และบริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีง านทำ� มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างเท่าเทียม เป้าหมาย 180,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 234,053 คน คิดเป็นร้อยละ 130.03
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2.3

แผนงาน
ผลผลิต 1
กิจกรรมที่

: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
: ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ�
1

: การให้บริการจัดหางานในประเทศ

    เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ� ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มคนพิเศษได้มีงานทำ�ตามความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง ทำ�ให้มีรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม มีเป้าหมาย 457,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 1,122,218 คน คิดเป็นร้อยละ 245.56
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กิจกรรมที่

2

: การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

เพือ่ กำ�กับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้แรงงานไทย
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำ�งานที่เหมาะสม ตลอดทั้งขยายโอกาสการจ้างงาน
ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ทำ�ให้แรงงานไทยทุกระดับฝีมือมีโอกาสทำ�งานในต่างประเทศมากขึน้ มีรายได้เพิ่มขึน้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเป้าหมาย 100,000 คน ผลการดำ�เนินงาน คนหางานประสงค์ไปทำ�งานต่างประเทศได้รับ
การส่งเสริมการมีงานทำ� 114,656 คน คิดเป็นร้อยละ 114.66  มีรายได้ส่งกลับผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
133,014 ล้านบาท โดยการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ แต่ละประเทศทีร่ บั แรงงานไปทำ�งานจะกำ�หนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไข ดังนี้
ประเทศ

23

ประเภทงาน

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

สาธารณรัฐ - อุตสาหกรรม
- เกษตร/ ปศุสตั ว์
เกาหลี
- ก่อสร้าง

- เพศชาย/หญิง  
  (ยกเว้นก่อสร้าง  
  เฉพาะเพศชาย)
- ไม่จำ�กัดวุฒิการศึกษา
- สายตาไม่บอดสี
- มีทักษะและสอบ  
  ผ่านภาษาเกาหลี
- ไม่เคยพำ�นักใน
  เกาหลี มากกว่า 5 ปี
- ไม่เคยเข้าเมือง
  ผิดกฎหมาย/
  ถูกเนรเทศ
- ระยะเวลาจ้าง 3 ปี
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ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)

46,000 บาท

20,000 บาท

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน
รัฐจัดส่ง

การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ

ญี่ปุ่น

ประเภทงาน

- อุตสาหกรรม
- เกษตร

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- ไม่มีรอยสัก
- ระยะเวลาจ้าง 3 ปี

ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)
40,800 บาท

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)
- รัฐจัดส่ง : 6,000 บาท
- บริษัทจัดหางาน :
  ตามระเบียบกระทรวง  
  แรงงานว่าด้วยการ
  กำ�หนดอัตราค่าบริการ
  และค่าใช้จ่ายฯ
  พ.ศ. 2547

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน
- รัฐจัดส่ง
- บริษัท
  จัดหางาน
  จัดส่ง
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การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ

มาเลเซีย

ประเภทงาน

- ก่อสร้าง
  (ช่างฝีมือ)
- ผู้ประกอบ
  อาหารไทย
- ผู้ดูแลเด็ก,
  ผู้สูงอายุ
- พนักงานนวด
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คุณสมบัติ/เงื่อนไข

ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน

- เพศชาย
- อายุ 20 – 40 ปี
- มีประสบการณ์การ  
  ทำ�งานในตำ�แหน่ง
  ที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 21 – 44 ปี
- ผ่านหลักสูตรการ
  นวดแผนไทย
  150 ชม.
- ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

25,000 – 40,000 - รัฐจัดส่ง : 8,000 บาท
บาท
- บริษัทจัดหางาน :
  ตามระเบียบกระทรวง  
  แรงงานว่าด้วยการ
16,000 – 22,000   กำ�หนดอัตราค่าบริการ
บาท
  และค่าใช้จ่ายฯ
  พ.ศ. 2547

20,500 – 38,000 ตามระเบียบกระทรวง
บริษัท
บาท
แรงงานว่าด้วยการกำ�หนด จัดหางาน  
อัตราค่าบริการและ
จัดส่ง
ค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2547

สิงคโปร์

- ก่อสร้าง
- งานเกษตร
- รับใช้ในบ้าน

- เพศชาย
- อายุ 20 – 40 ปี
- ระยะเวลาจ้าง 1 ปี

ฮ่องกง

- ผู้ช่วยแม่บ้าน
- พนักงาน
  ประกอบอาหาร
- พนักงาน
  นวดสปา

- เพศหญิง
- อายุ 18 – 58 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษ
  ได้ดี
- ไม่เป็นโรคติดต่อ
  หรือมีประวัติ
  ป่วยทางจิต
- ผ่านการอบรม
  หลักสูตร
  ผู้ช่วยแม่บ้าน
- ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
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18,700 บาท
ขึ้นไป

- รัฐจัดส่ง
- บริษัท
  จัดหางาน  
  จัดส่งจัด
ส่ง
- บริษัท
  จัดหางาน
  จัดส่ง

ตามระเบียบกระทรวง
บริษัท
แรงงานว่าด้วยการกำ�หนด จัดหางาน  
อัตราค่าบริการและ
จัดส่ง
ค่าใช้จ่ายฯ พ.ศ. 2547

การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ

มาเก๊า

ประเภทงาน

- กิจการโรงแรม
  และคาสิโน

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 19 ปีขึ้นไป
- ส่วนสูงไม่ต่ำ�กว่า
  160 ซม.
- จบอนุปริญญา สาขา
  การท่องเที่ยวและ
  การโรงแรม
- มีประสบการณ์ด้าน
  อาหารและเครื่องดื่ม
- สื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนกลางได้
- มีบุคลิกภาพและ
  ทัศนคติเชิงบวก
- ทำ�งานเป็นกะได้
- ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)

32,000 – 56,000
บาท

15,000 บาท

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน
รัฐจัดส่ง
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การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ
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ประเภทงาน

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน
- รัฐจัดส่ง
- บริษัท
  จัดหางาน  
  จัดส่ง

ไต้หวัน

- อุตสาหกรรม
- ก่อสร้าง

- เพศชาย
  อายุ 22-45 ปี
- เพศหญิง
  อายุ 20–35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3  
  ขึ้นไป
- สายตาปกติไม่สั้น
  ไม่บอดสี
- ระยะเวลาจ้าง 3 ปี

23,700 บาท

- รัฐจัดส่ง : 15,000 บาท
- บริษัทจัดหางาน :
  ตามระเบียบกระทรวง
  แรงงานว่าด้วยการ
  กำ�หนดอัตราค่าบริการ
  และค่าใช้จ่ายฯ
  พ.ศ. 2547

อิสราเอล

- เกษตรและ
  ปศุสัตว์

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 23 - 39 ปี
- ไม่จำ�กัดวุฒิ
  การศึกษา
- ไม่เคยทำ�งานใน
  อิสราเอลมาก่อน
- ไม่มีคู่สมรส บุตร
  บิดา มารดา พำ�นัก
  ในอิสราเอล
- มีประสบการณ์
  ด้านการเกษตร
-ระยะเวลาจ้าง 2 ปี

48,000 บาท

78,000 บาท
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รัฐจัดส่ง

การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ

ประเภทงาน

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

ค่าจ้าง
ต่อเดือน
(โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่าย
ก่อนเดินทาง
(โดยประมาณ)

ช่องทาง
การไป
ทำ�งาน

สหรัฐอาหรับ - อุตสาหกรรม
เอมิเรตส์
(UAE)

- เพศชาย
- อายุ 20 – 35 ปี
- จบอนุปริญญาขึ้นไป
- ระยะเวลาจ้าง 3 ปี

24,000 บาท

สวีเดน

- เก็บผลไม้ป่า

ประมาณ 60 - 70 วัน
(ช่วงเดือนก.ค. – ก.ย.)

รายได้
75,000 – 80,000
บาท (หลังจาก
หักค่าใช้จ่าย)

75,000 บาท

นายจ้าง
พาไปทำ�งาน

ฟินแลนด์

- เก็บผลไม้ป่า

ประมาณ 60 – 70 วัน
(ช่วงเดือน ก.ค. –ก.ย.)

รายได้
40,000 – 70,000
บาท (หลังจาก
หักค่าใช้จ่าย)

65,000 บาท

แจ้งการ
เดินทาง
ด้วยตนเอง

- รัฐจัดส่ง : 5,000 บาท
- บริษัทจัดหางาน :
  ตามระเบียบกระทรวง
  แรงงาน ว่าด้วยการ
  กำ�หนดอัตราค่าบริการ
  และค่าใช้จ่ายฯ
  พ.ศ. 2547

- รัฐจัดส่ง
- บริษัท
  จัดหางาน  
  จัดส่ง
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กิจกรรมที่

3

: การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

  เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ จัดส่ง
ทางไปรษณีย์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต /อีเมล์ Facebook/Line และอื่น ๆ ทำ�ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของ
กรมการจัดหางาน มีเป้าหมาย 7,000,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 10,876,583 คน คิดเป็นร้อยละ 155.38
กิจกรรมที่

4

: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินงานการให้บริการ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านส่งเสริมการมีงานทำ� ด้านบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ด้านให้การ
คุ้มครองคนหางาน ตลอดจนภารกิจอื่นของกรมการจัดหางาน เพื่ออำ�นวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ณ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

: ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน

ประกอบด้วย 1 แผนงาน 2 โครงการ ดังนี้

3.1

แผนงาน
โครงการที่

1

: บูรณาการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 2 โครงการ
: ขยายโอกาสการมีงานทำ�ให้ผสู้ งู อายุ

กิจกรรมที่

1

: สำ�รวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำ�งาน

    สำ�รวจความต้องการทำ�งานของผู้สงู อายุ โดยผ่านหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล
เป้าหมาย 15,600 คน และสำ�รวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุเข้าทำ�งาน 5,000 แห่ง
เพือ่ ดำ�เนินการ Matching ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการทำ�งานกับตำ�แหน่งงานทีน่ ายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น ผลการดำ�เนินงาน  มีผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพ
หรือทำ�งาน 16,367 คน คิดเป็นร้อยละ 104.92 และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุทำ�งาน
5,450 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 109 สามารถบรรจุงานได้ 644 คน
กิจกรรมที่

2

: ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

    ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ขั้นตอนการทำ�งาน การหาแหล่งซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่น และสามารถนำ�ไปประกอบ
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว มีเป้าหมาย 1,720 คน ผลการดำ�เนินงาน 1,775 คน
คิดเป็นร้อยละ 103.20
กิจกรรมที่

3

: สร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

    ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยนำ�ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญามาอบรมวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ของตนเองให้กับผู้อนื่ เพื่อประกอบอาชีพการเป็นวิทยากร ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ� มีรายได้ และจัดทำ�ทะเบียน
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสร้างคลังปัญญา ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แ ละเป็น
ภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน มีเป้าหมาย 860 คน ผลการดำ�เนินงาน 903 คน คิดเป็นร้อยละ 105
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โครงการที่ 2 : ส่งเสริมการจ้างงานผูส้ งู อายุในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและประสบการณ์
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ
และการท่องเที่ยว

    จัดทำ�บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมการจัดหางาน กับ สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
การบริการ และการท่องเที่ยวที่ต้องการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำ�งานในสถานประกอบการ  มีเป้าหมาย 900 คน
ผลการดำ�เนินงาน ผู้สูงอายุมีความต้องการทำ�งาน 1,136 คน คิดเป็นร้อยละ 126.22 ของเป้าหมาย และได้รับ
การจ้างงาน 861 คน คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของความต้องการทำ�งานของผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่

2

: โครงการ 1 อำ�เภอ 1 ภูมิปัญญา

  เพื่อให้ผู้ สูงอายุที่ มี อ ายุ ตั้ง แต่ 60 ปี ขึ้นไป
ที่มีองค์ความรู้ในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพร้ อ มจะถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ก่ ค นในชุ ม ชน
ให้สามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ ได้ทำ�งานสร้างรายได้
และเพือ่ สืบสานไว้ให้เป็นมรดกทางปัญญาของชาติตอ่ ไป
มีเป้าหมายผู้สูงอายุได้รับการจ้างงาน 150 คน ผู้ได้รับ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ 1,500 คน โดยมีผลการดำ�เนินงาน
ผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากร 151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.67 และมีผู้ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผู้ สูงอายุจำ�นวน 1,550 คน คิดเป็นร้อยละ 103.33
โดยผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มีอาชีพ มีงานทำ�
มีรายได้ จำ�นวน 1,301 คน

ผลการปฏิบัติงานสำ�คัญตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงแรงงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการจัดหางาน
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงนโยบายเน้นหนักของ
กระทรวงแรงงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ
นโยบายเชิงพื้นที่ (Area Based) 4 ข้อ และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 7 ข้อ ให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ในส่วนของ
กรมการจัดหางานดำ�เนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 11 ด้าน
(เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 8 ด้าน)

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
-  ให้บริการจัดหางานในเขตพัฒนาพิเศษ
   ภาคตะวันออก (EEC) นัดพบตลาดงาน
   เชิงคุณภาพ แนะแนวอาชีพให้นักเรียน
   นักศึกษา มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ
   เฉลิมพระเกียรติ และออกใบอนุญาต
   ทำ�งานให้คนต่างด้าวตามกฎหมาย BOI
   แล ะการนำ � เข้า ตาม MOU จำ � นวน
   134,340 คน
ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไป
ทำ � งานต่ า งประเทศ ตามกระบวนการ
เดินทางไปอย่างถูกต้อง
ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
จำ�นวน 59,561 คน
-  บริษทั จัดหางานจัดส่ง/นายจ้างพาลูกจ้าง
   ไปทำ�งาน/นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน    
   จำ�นวน 39,048 คน
-  กรมการจัดหางานจัดส่ง จำ�นวน 11,625 คน
-  คนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
   จำ�นวน 8,800 คน

การส่งเสริมการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุ
และคนพิการ
-  สร้างโอกาสการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
   จำ�นวน 22 คน
-  ขยายโอกาสการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ    
   จำ�นวน 2,678 คน
-  ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
   ที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
   จำ�นวน 2,850 คน
-  ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ ตามมาตรา 33
   จำ�นวน 2,200 คน บรรจุงาน จำ�นวน        
   1,899 คน
-  ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ ตามมาตรา 35
   จำ�นวน 14,397 คน ได้รบั สิทธิ จำ�นวน
   14,198 คน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทย
ถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำ�งาน
ต่างประเทศ
-  ตรวจสอบผู้เดินทางโดยด่านตรวจ
   คนหางาน จำ�นวน 72,999 คน
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1. นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 11 ด้าน (ต่อ)
(เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 8 ด้าน)

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม MOU
ตรวจสอบและเร่ ง รั ด การทำ � งานของ
แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
-  อนุญาตทำ�งานให้กับคนต่างด้าวตาม
   ความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่าง
   รัฐ (MOU) ที่ยื่นขออนุญาตตามระเบียบ
   ขั้ น ตอนแ ล ะ หลั ก เกณฑ์ท่ี ก ำ � หนด
   จำ�นวน 570,536 คน
-  ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/
   สถานประกอบการ และตรวจสอบบริษทั
   นำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้าง
   ในประเทศ จำ � นวน 67,386 แห่ง
   แรงงานต่างด้าว 625,968 คน

ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน และ
ส่งเสริมการมีงานทำ�และพัฒนาทักษะ
ฝีมือผู้ต้องขัง
-  จัดหางานพิเศษสำ�หรับนักเรียน
   นักศึกษา (ยุวแรงงาน) จำ�นวน
   64,260 คน
-  โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน
   สร้า งอาชี พ ผู้ ต้อ งขัง จำ � นวน
   81,199 คน
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แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคประมง
-  อนุญาตทำ�งานให้กับคนต่างด้าว
   ในกิจการประมงทะเล จำ � นวน
   7,175 คน

ขยายการบูรณาการภาคี เครือข่าย
ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้
มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
-  โครงการเตรียมความพร้อมแก่
   กำ�ลังแรงงาน จำ�นวน 5,165 คน
-  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน
   ให้ผรู้ บั งานไปทำ�ที่บา้ นกู้ยืม จำ�นวน
   250 คน

นโยบายที่ 2 : พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
เป้าหมาย 85,272 คน ผลการดำ�เนินงาน 94,310 คน คิดเป็นร้อยละ 110.60
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. ให้บริการจัดหางานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมาย 28,809 คน ผลการดำ�เนินงาน
29,262 คน คิดเป็นร้อยละ 101.57
2. โครงการนั ด พบตลาดงานเชิ ง คุณ ภาพ (จั ง หวั ด ระยอง ชลบุร ี และฉะเชิ ง เทรา) มีเ ป้ า หมาย
2,500 คน ผลการดำ�เนินงาน 3,001 คน คิดเป็นร้อยละ 120.04 ได้รับการบรรจุงาน 2,589 คน
3. ออกใบอนุญาตทำ�งานให้คนต่างด้าวตามกฎหมาย BOI และการนำ�เข้าตาม MOU มีเป้าหมาย
6,450 คน ผลการดำ�เนินงาน 12,004 คน คิดเป็นร้อยละ 186.10
4. แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมาย 41,513 คน ผลการดำ�เนินงาน 43,617 คน
คิดเป็นร้อยละ 103.98
5. โครงการมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ มีเป้าหมาย 6,000 คน ผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวน 6,426 คน คิดเป็นร้อยละ 107.10
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นโยบายที่ 3 : ส่งเสริมการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุและคนพิการ
เป้าหมาย 15,150 คน ผลการดำ�เนินงาน 22,238 คน คิดเป็นร้อยละ 146.78
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
     เป็นการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะทำ�งานได้มีงานทำ�
มีรายได้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต ลดการพึ่งพิงและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยให้ปฏิบัติงานให้คำ�ปรึกษากับผู้ที่หางานทำ�ได้ยาก รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�กับเจ้าหน้าที่ในสำ�นักงานจัดหางาน
เป้าหมาย จำ�นวน 20 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 110
2. โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ�ให้ผู้สูงอายุ
     2.1  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ มีเป้าหมาย 1,720 คน ผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวน 1,775 คน คิดเป็นร้อยละ 103.20 ได้ประกอบอาชีพมีรายได้ จำ�นวน 1,320 คน
     2.2  กิ จ กรรมสร้ า งคุ ณ ค่ า ภู ม ิ ป ั ญ ญาผู ้ ส ู ง อายุ เป้ า หมาย 860 คน ผลการดำ � เนิ น การ ผู ้สูง อายุ
ได้รับการส่งเสริมตามกิจกรรม จำ�นวน 903 คน คิดเป็นร้อยละ 105 ได้ประกอบอาชีพมีรายได้ จำ�นวน 674 คน
3. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
     3.1  กิจกรรม 1 อำ�เภอ 1 ภูมิปัญญา มีเป้าหมาย ผู้สูงอายุได้รับการจ้างงาน 150 คน ผู้ได้รับถ่ายทอด
องค์ความรู้ 1,500 คน ผลการดำ�เนินงาน ผู้สูงอายุได้รับการจ้างงานเป็นวิทยากร 151 คน คิดเป็นร้อยละ 100.67
และมีผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุ 1,550 คน คิดเป็นร้อยละ 103.33 โดยผู้ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้มีอาชีพ มีงานทำ� มีรายได้ จำ�นวน 1,301 คน
     3.2  กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ�ของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการและการท่องเที่ยว
เป้าหมายผู้สูงอายุที่ประสงค์ทำ�งาน จำ�นวน 900 คน ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 1,136 คน คิดเป็นร้อยละ 126.22
ได้รับการจ้างงาน จำ�นวน 861 คน
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4. กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ�
     4.1  ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ� ตามมาตรา 33
เป้าหมาย จำ�นวน 1,662 คน ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน
2,200 คน คิดเป็นร้อยละ 132.37 โดยได้บรรจุงาน
จำ�นวน 1,899 คน
     4.2  ส่งเสริมการมีงานทำ�ให้คนพิการ ตามมาตรา 35
เป้าหมาย จำ�นวน 8,250 ผลการดำ�เนินการ ขึน้ ทะเบียน
ขอใช้สิทธิ จำ�นวน 14,397 คน คิดเป็นร้อยละ 174.50
โดยได้รับสิทธิ จำ�นวน 14,198 คน
5. กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำ�งานในหน่วยงานภาครัฐ
     เป็นการจ้างเหมาคนพิการที่มีคุณ สมบัติตรงตาม
เงื่อ นไขที่ก รมการจั ด หางานกำ � หนด ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ณ สำ � นัก งานจัด หางานกรุ ง เทพมหานคร 1 – 10
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และกองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน เพื่อให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานตัวอย่าง
ในการจ้างงานคนพิการ และเป็นการเตรียมความพร้อม
สร้ า งความมั ่ น คงและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร
เป้าหมาย จำ�นวน 88 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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นโยบายที่ 4 : ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
ตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง
เป้าหมาย 45,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 59,561 คน คิดเป็นร้อยละ 132.36
ดำ�เนินงานอนุญาตให้คนหางานเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้
1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง/นายจ้างพาลูกจ้างไปทำ�งาน/นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
     พิจารณาอนุญาตให้คนหางานเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน/นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปทำ�งาน/นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน เป้าหมาย จำ�นวน 30,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 39,048 คน
คิดเป็นร้อยละ 130.16
2. กรมการจัดหางานจัดส่ง
     เป็นบริการของรัฐที่ส่งคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่าย
ที่จำ�เป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำ�หรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
เป้าหมาย จำ�นวน 10,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 11,625 คน คิดเป็นร้อยละ 116.25
3. คนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
     คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือคนงาน ที่ทำ�งานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อ
สัญญาจ้าง เมือ่ เดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทยและจะเดินทางกลับไปทำ�งานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางาน
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน เป้าหมาย จำ�นวน 5,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 8,888 คน คิดเป็น
ร้อยละ 177.76
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นโยบายที่ 5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำ�งานต่างประเทศ
เป้าหมาย 56,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 72,999 คน คิดเป็นร้อยละ 130.35
เป็นการดำ�เนินงานกิจกรรมตรวจสอบผูเ้ ดินทางโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน โดยเจ้าหน้าทีก่ รมการจัดหางาน
ประจำ�ด่านตรวจคนหางานได้ตรวจสอบ หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบคนเดินทางเบื้องต้น โดยตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ เช่น สัญญาจ้าง วีซ่าประเภททำ�งาน เอกสาร
แบบรายงานการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) เพื่อป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำ�งาน
ต่างประเทศ เป้าหมาย จำ�นวน 56,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 72,999 คน คิดเป็นร้อยละ 130.35

นโยบายที่ 6 : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม (MOU) ตรวจสอบและเร่งรัดการทำ�งานของ
แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เป้าหมาย ต่างด้าว 800,000 คน/สถานประกอบการ 40,000 แห่ง ผลการดำ�เนินงาน 1,196,504 คน
คิดเป็นร้อยละ 149.56
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอนุญาตทำ�งานให้กับคนต่างด้าวตามความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
ที่ยื่นขอทำ�งานตามระเบียบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำ�หนด
     เป็นการออกใบอนุญาตทำ�งานให้กับคนต่างด้าว ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
จัดหาแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม ได้รับ
การคุ้มครองตามหลักสากล ป้องกันการลักลอบทำ�งาน การค้าแรงงาน และการจ้างงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เป้าหมาย 350,000 คน ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 570,596 คน คิดเป็นร้อยละ 163.02
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2. กิ จ กรรมตรวจสอบแรงงานคนต่ า งด้ า ว นายจ้ า ง/สถานประกอบการ และตรวจสอบบริ ษ ั ท
นำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ
     เป็นการตรวจสอบการทำ�งานของคนต่างด้าว
ที่ม าขออนุ ญ าตทำ � งานเพื่อ ประกอบการพิ จ ารณา
อนุญาต ตรวจสอบคนต่างด้าวในสถานประกอบการ
ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่ลักลอบจ้าง
คนต่างด้าวทำ�งาน และตรวจสอบบริษัทนำ�คนต่างด้าว
มาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ เพือ่ ให้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ตามที่กฎหมายกำ�หนด เป้าหมาย จำ�นวน 40,000 แห่ง
450,000 คน ผลการดำ�เนินการตรวจสอบ นายจ้าง/
สถานประกอบการ และบริษัทนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ จำ�นวน 67,386 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 168.46 และตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จำ�นวน 625,968 คน คิดเป็นร้อยละ 139.10
นโยบายที่ 7 : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
เป้าหมาย 27,000 คน ผลการดำ�เนินงาน 7,175 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
เป็นการดำ�เนินกิจกรรมอนุญาตทำ�งานให้กบั คนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยหน่วยงานกรมการจัดหางาน
และหน่ ว ยงานอื่น ตามระเบียบ ขั้นตอน และหลั ก เกณฑ์ ที่ห น่ วยงานราชการกำ � หนด ให้ แ ก่ผู้ ประกอบการ
ตามความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง เป้าหมาย 27,000 คน ผลการดำ�เนินการ
จำ�นวน 7,175 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57
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นโยบายที่ 8 : ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำ� และพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง
เป้าหมาย 90,500 คน ผลการดำ�เนินงาน 145,459 คน คิดเป็นร้อยละ 160.73
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำ�หรับนักเรียน นักศึกษา (ยุวแรงงาน)

     เพื่อส่งเสริมการมีง านทำ�ให้แก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน
ได้ ร ั บ ประสบการณ์ ใ นการทำ � งาน มี ค วามรู้เ กี่ย วกั บ
แหล่งการจ้างงาน เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวในการทำ�งาน
ซึ่ง จะเป็ น แนวทางในการเข้ า สู่ต ลาดแรงงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้มีโอกาสได้งานทำ�มากขึ้นหลังสำ�เร็จ
การศึกษา และสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการเลือก
ศึกษา เลือกประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่
ตนเอง ลดภาระของครอบครัว โดยมีนักเรียน/นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 64,260 คน ได้รับการจ้างงาน
จำ�นวน 52,938 คน คิดเป็นร้อยละ 82.38
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2. โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
     เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้แก่ผตู้ อ้ งขัง เพือ่ ให้โอกาสกับผูท้ ี่เคยกระทำ�ผิดปรับปรุงตนเอง
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษ
มีงานทำ� มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาทางครอบครัวและสังคมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ดังนี้
     2.1  กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ�ในเรือนจำ�และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เป้าหมาย จำ�นวน
25,500 คน ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 57,436 คน คิดเป็นร้อยละ 225.23
     2.2  กิจกรรมแนะแนวอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ เป้าหมาย จำ�นวน 14,500 คน ผลการ
ดำ�เนินการ จำ�นวน 23,159 คน คิดเป็นร้อยละ 159.71
     2.3  กิจกรรมจัดหางานพิเศษสำ�หรับผู้พ้นโทษ เป้าหมายจำ�นวน 500 คน ผลการดำ�เนินการ ผู้พ้นโทษ
สมัครงาน จำ�นวน 604 คน คิดเป็นร้อยละ 120.80 ได้รับการบรรจุงาน 310 คน

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

42

นโยบายที่ 13 : ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
เป้าหมาย 5,200 คน ผลการดำ�เนินงาน 5,415 คน คิดเป็นร้อยละ 104.13
1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำ�ลังแรงงาน
     เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผวู้ า่ งงาน ผูถ้ กู เลิกจ้าง ผูท้ ี่รอฤดูกาล ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้สามารถนำ�ความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และ
สามารถดำ�รงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     1.1  กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ เป้าหมาย จำ�นวน 200 รุ่น 4,000 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน
201 รุ่น 4,102 คน คิดเป็นร้อยละ 102.55
     1.2  กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำ�ที่บา้ น เป้าหมาย จำ�นวน 1,000 คน ผลการดำ�เนินการ 1,063 คน
คิดเป็นร้อยละ 106.30
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2. กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน
     เป็นทุนหมุนเวียนเพือ่ ให้ผู้รับงานไปทำ�ทีบ่ ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือใช้ขยาย
การผลิต เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน ดำ�เนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน พ.ศ. 2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำ�ที่บา้ น เป้าหมาย จำ�นวน 200 คน วงเงิน 7,000,000 บาท ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ
125 วงเงินกู้ 6,375,000 บาท
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2. นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) 11ด้าน
(เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 5 ด้าน)

ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงาน
ที่มมี าตรฐานระดับสากลโดยเพิม่ ความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ ในรูปแบบที่หลากหลาย
ทัง้ e-service Mobile Application,
Social Media และ Web Application
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงและกรม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ
-  ปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศ
   ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้
   บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย
   และพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งาน
   ของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ QE Code
-  พัฒนาระบบอนุญ าตทำ � งานคนต่า งด้ า ว
   ตามพระราชกำ � หนดการบริ ห ารจั ด การ
   การทำ � งานของคนต่า งด้ า ว (ฉบับ ที่ 2)
   พ.ศ. 2561 (ระบบแจ้ ง การทำ � งานของ
   คนต่างด้าว)

ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
แรงงาน (ศปก.รง.) ศกป. ระดับกรม
และระดับพื้นที่ ให้เป็นเครื่องมือที่มี
ความพร้อมในการบริหาร เฝ้ า ฟั ง
อำ�นวยการ และควบคุมสั่งการแก้ไข
ปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์
-  ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ
   กรมการจัดหางาน

พัฒนาบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูง
มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผู้นำ�
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
ในลักษณะมืออาชีพ
-  อบรมและพัฒนาข้าราชการและ
   เจ้าหน้าที่ โดยหน่วยงานภายใน    
   ภายนอก จำ�นวน 13 โครงการ/   
   กิจกรรม
จัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรของ
กระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างขวัญ
และกำ�ลังใจในการทำ�งาน รวมทั้ง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
-  ส่งเสริมด้านตรวจสุขภาพ สินเชื่อ
   เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สิน เชื่อ เพื่อ การ
   ช่วยเหลือทางการเงินธนาคารกรุงไทย
   สวัสดิการเงินยืม เงินสงเคราะห์
   บำ � เพ็ ญ กุศ ลศพ เงิน สงเคราะห์
   ผู้ประสบอุบัติภัย จัดห้องรับรอง   
   สำ�หรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ   
   ผูเ้ กษียณอายุ และสนับสนุนการจัด   
   สวัสดิการของกรมการจัดหางาน
ให้ มี ค ณะทำ � งานเพื่อ ศึ ก ษา วิ จ ั ย
หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนา
แรงงานให้ก้าวทันและรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทสี่ อดรับ
กับไทยแลนด์ 4.0 และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
-  โครงการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี
   2562 “ อนาคตตลาดแรงงานไทย
   (The way Forword of Thai
   Labour Market)
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นโยบายที่ 1 : ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยเพิ่มความสะดวก
		
รวดเร็วในการบริการ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง e-service Mobile Application,
		
Social Media และ Web Application รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงและกรม
		
ให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ
ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการ
ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ
QR Code จำ�นวน 1 ระบบ
     เป็นการปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
แบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดหางานของรัฐให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการจัดหางานของรัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2. โครงการพัฒนาระบบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าวตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ระบบแจ้งการทำ�งานของคนต่างด้าว) จำ�นวน 1 ระบบ
     เป็นการจัดทำ�ระบบอนุญาตทำ�งานของคนต่างด้าว ประกอบด้วย ระบบการแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
ระบบการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ระบบการแจ้งเข้าทำ�งานของคนต่างด้าว ระบบรับแจ้งการทำ�งาน ระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบรายงานสถิติและระบบรายงานสำ�หรับผู้บริหาร ระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลคนต่างด้าว และระบบให้บริการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผ่านอุปกรณ์แบบพกพา เพื่อใช้ใน
การให้บริการนายจ้างและคนต่างด้าว โดยสามารถรองรับการให้บริการในช่องทางต่าง ๆ เช่น การให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ การให้บริการผ่านอุปกรณ์แบบพกพา และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การให้บริการข้อมูลผ่าน API และ Web Service เป็นต้น และเพื่อให้กรมการจัดหางาน
มีขอ้ มูลแสดงในรูปแบบรายงานและสารสนเทศสำ�หรับผูบ้ ริหารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
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นโยบายที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มขี ดี สมรรถนะสูง มีบคุ ลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูน้ �ำ เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ
ดำ�เนินงานจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยหน่วยงานภายในภายนอก จำ�นวน
13 โครงการ
1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมาย จำ�นวน 50 คน ผลการดำ�เนินงาน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Basic Infographic เปลี่ยนคำ�ให้เป็นภาพ เพื่อการสื่อสาร ที่ง่ายขึ้น”
จำ�นวน 3 รุ่น เป้าหมาย 105 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 105.71
3.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ หลักสูตร นักแนะแนวอาชีพ ระดับต้น เป้าหมาย
จำ�นวน 500 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 110
4.  กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เป้าหมาย จำ�นวน 140 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43
5.  โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เป้าหมาย 60 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 128.33

6.  โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน เป้าหมาย จำ�นวน 25 คน
ผลการดำ�เนินงาน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการจัดหางาน” เป้าหมาย
จำ�นวน 25 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100
8.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำ�งานของ
คนต่างด้าว เป้าหมาย จำ�นวน 50 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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9.  หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านส่งเสริมการรับงานไปทำ�ทีบ่ า้ นและกองทุนเพือ่ ผูร้ บั งาน
ไปทำ�ที่บ้าน เป้าหมาย จำ�นวน 90 คน ผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 101.11
10. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน เป้าหมาย จำ�นวน 30 คน
ผลการดำ�เนินงาน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
11. โครงการอบรมกฎหมายเพื่อสร้างการรับรูแ้ ละเผยแพร่กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน
เป้าหมาย จำ�นวน 100 คน ผลการดำ�เนินงาน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 115
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี เป้าหมาย จำ�นวน 140 คน ผลการดำ�เนินงาน
จำ�นวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 114.28
13. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นนักจัดหางานมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
เป้าหมาย จำ�นวน 100 คน ผลการดำ�เนินงาน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
นโยบายที่ 3 : ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศกป. ระดับกรม และระดับพื้นที่
ให้เป็นเครื่องมือที่มีความพร้อมในการบริหาร เฝ้าฟัง อำ�นวยการ และควบคุมสั่งการแก้ไข
ปัญหาแรงงานได้ทันต่อสถานการณ์
ดำ�เนินงานขับเคลือ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรมการจัดหางาน ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชัน้ 14 กรมการจัดหางาน
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นโยบายที่ 6 : จัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
ในการทำ�งาน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ดำ�เนินงานจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากร ดังนี้
1.  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพและกีฬา โดยประสานความร่วมมือสถานพยาบาลมาให้บริการข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 4 ครั้ง
2.  โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ออกหนังสือผ่านสิทธิรับรองเงินเดือนและหักเงินเดือนผู้กู้ส่งธนาคาร)
โดยธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมโครงการ เป้าหมายข้าราชการและลูกจ้างของกรมฯ
ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 33 ราย
3.  โครงการสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือทางการเงินตามความจำ�เป็นและค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (สินเชื่อเอนกประสงค์
ธนาคารกรุงไทย) เป้าหมายข้าราชการและลูกจ้างของกรมฯ ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 25 ราย
4.  โครงการสวัสดิการเงินยืม โดยกรมฯให้ขา้ ราชการและลูกจ้างประจำ�ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
และบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ผลการดำ�เนินการ จำ�นวน 57 ราย
5.  โครงการเงินสงเคราะห์บำ�เพ็ญกุศลศพ การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการบำ�เพ็ญกุศลศพของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำ�เพ็ญกุศลศพ ผลการดำ�เนินการ
มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ 36 ราย
6.  โครงการเงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบอุบตั ภิ ยั (เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ภิ ย้ วาตภัย อุทกภัย และอัคคีภยั )
เป้าหมาย จำ�นวน ผลการดำ�เนินการ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการช่วยเหลือ 24 ราย
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7.  โครงการจัดห้องรับรองสำ�หรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุราชการ ผู้มาเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา หรือติดต่อราชการกับกรมการจัดหางาน ผลการดำ�เนินงาน มีผู้ใช้บริการ จำ�นวน 121 ครั้ง 518 คน
8.  โครงการร่วมสนับสนุนการจัดสวัสดิการของกระทรวงแรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวได้รับทราบถึงสวัสดิการที่ กระทรวงแรงงานได้จัดให้ มีขนึ้
ผลดำ�เนินการ ประชาสัมพันธ์ จำ�นวน 8 ครั้ง มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับสวัสดิการของกระทรวงแรงงาน
จำ�นวน 232 ราย
นโยบายที่ 7 : ให้มีคณะทำ�งานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สอดรับกับไทยแลนด์ 4.0
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ดำ�เนินงานโครงการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2562 “ อนาคตตลาดแรงงานไทย (The way Forword
of Thai Labour Market) วันที่ 8 สิงหาคม 2562
กรมการจัดหางาน มีเป้าหมายพัฒนาแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง มีงานทำ� และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งปัจจุบันนวัตกรรมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำ�งานของกำ�ลังแรงงาน
ที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นปัจจัยในการผลิต จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องเตรียมความพร้อม
และปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะกำ�ลังแรงงานที่จะต้องใช้ทกั ษะความรูใ้ นการทำ�งาน
ที่สูงขึ้น (Knowledge based Workforce) กรมการจัดหางาน ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิเคราะห์ วิจัย
ทิศทางของตลาดแรงงาน จึงได้จัดทำ�โครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศ และนำ�ผลการศึกษา
มาเผยแพร่โดยจัดสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2562 ขึ้น โดยมีผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบัน
การศึกษา ครูแนะแนว ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิชาการจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำ�นวน 370 คน
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รางวัลและเกียรติคณ
ุ
The Best

จากการดำ�เนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ� การคุม้ ครองคนหางาน
และการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว ทำ�ให้ในปี 2562 กรมการจัดหางานได้รับรางวัล จากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้

1. รางวัลเลิศรัฐ : กรมการจัดหางานได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการในสาขาบริการภาครัฐ จำ�นวน 3 รางวัล ดังนี้
1.1 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำ�นวน 2 ผลงาน ได้แก่

1.1.1 การให้บริการงานช่างฝีมอื ผูช้ �ำ นาญการต่างประเทศด้วยระบบ Single Window for Visa
and Work Permit
               เป็นความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) และสำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง จั ด ทำ � ระบบอำ � นวยความสะดวก
แก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในการนำ�ช่างฝีมือผู้ชำ�นาญการต่างประเทศเข้ามาทำ�งานในกิจการที่ได้รับ
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การส่งเสริมการลงทุนในการยื่นขอวีซา่ และใบอนุญาตทำ�งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำ�ร้องและเอกสาร
ที่ใช้สำ�หรับทุกหน่วยงานเพียงครั้งเดียว (Single Entry) ซึ่งข้อมูลทีน่ ำ�เข้าสู่ระบบของทั้ง 3 หน่วยงานจะเป็น
ชุดเดียวกันทั้งหมดสามารถลดปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน มีกรอบเวลาชัดเจนในการให้บริการ เป็นการอำ�นวยความสะดวก
ในการให้บริการทีร่ วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตทำ�งาน (One Stop Service Center
for Visa and Work Permit) อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต
1.1.2 ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำ�การงานในเรือประมง (Single Window 4
Fishing Fleet)
                เป็นความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมเจ้าท่า
และกรมประมง จัดทำ�ระบบการออกใบอนุญาตให้ทำ�การประมงในเรือ ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พ.ศ. 2546 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
http://fpipo.md.go.th เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานให้มีความรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น ลดขั้นตอน
ความยุ่งยากในการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ด้วยการนำ�ระบบฐานข้อมูลมาช่วยตรวจสอบ
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1.2 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำ�นวน 1 ผลงาน ได้แก่
1.2.1 การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำ�ด้วยเทคโนโลยีเพื่อทางเลือกอาชีพในอนาคต
               ระบบส่งเสริมการมีงานทำ� เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป เป็นเครื่องมือสำ�หรับวัดบุคลิกภาพเพื่ อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคล
ที่มีต่ออาชีพ สำ�หรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ผลจากการทำ�แบบทดสอบจะช่วยให้
ผู้ใช้บริการได้ทราบบุคลิกภาพที่โดดเด่น แนวทางการเลือกศึกษาต่อทั้งระดับอาชีวะและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของตนเองรวมถึงอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ พร้อมกันนีย้ งั มีบริการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
ที่บันทึกข้อมูลส่วนตัวการศึกษา เป้าหมายการศึกษา เป้าหมายอาชีพ รางวัลประกาศ เกียรติคุณ ประสบการณ์
การฝึกงานหรือทำ�งาน รวมทั้งประวัติการทำ�แบบทดสอบนอกจากนี้ยังมีบริการ ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ IQ และ EQ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักตนเองในทุกมิติ และสามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพให้เป็นไป ตามเป้าหมายทีต่ วั เองตัง้ ไว้สงู่ านทีช่ อบและอาชีพทีใ่ ช่ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต โดยการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
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2. โล่ประกาศเกียรติคุณและตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

กรมการจัดหางานได้รบั มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ระดับก้าวหน้า จากสำ�นักนายกรัฐมนตรี โดยมอบให้แก่ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ซึง่ รางวัลดังกล่าวจะมอบให้กบั หน่วยงานที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำ�ปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ที่มีการให้บริการด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
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กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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คณะผู้จัดทำ�

ทีป
่ รึกษา
นายสุชาติ      พรชัยวิเศษกุล        อธิบดีกรมการจัดหางาน
นางพรปวีณ   
์ วิชติ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ผูจ้ ด
ั ทำ�รายงาน
นางวีรยา
รัตนนิตย์
ผูอ้ �ำ นวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายสุรพงษ์
มูลพิมพ์
หัวหน้ากลุม่ งานติดตามและประเมินผล
นางสาวสุลกี ร     ดูสนั เทียะ         นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ
นางวรรณเดือน กีรติสนุ ทร
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ
นางสาวณัฏฐา หอมหวล
นักวิชาการแรงงานชำ�นาญการ
นางสาวจิตราวดี ช่างทุง่ ใหญ่
นักวิชาการแรงงานปฏิบตั กิ าร

กลุม่ งานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2248 1320  โทรสาร 0 2248 1320
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กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมการจัดหางาน ชั้น 14
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2248 6653 , www.doe.go.th/prd/strategy

