คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการจัดหางานในประเทศ

บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

คํานํา
กรมการจัดหางาน ดําเนินการพัฒนาระบบและวางรูปแบบการใหบริการจัดหางาน สําหรับประชาชน
ทุ ก กลุ ม ทุ ก ช ว งวั ย ซึ่ งมี ลั ก ษณะและเงื่ อ นไขที่ แ ตกต า งกั น เช น คนหางานทั่ ว ไป ผู ป ระกั น ตน นั ก เรี ย น
นักศึกษา ผูพนโทษ คนพิการ เปนตน โดยไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตางๆไวรองรับและมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อให เหมาะสมสอดคล องกั บ สภาพการป จจุบัน พรอมทั้ งจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการ
ใหบริการจัดหางานในประเทศเพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการจัดหางานในประเทศ ประกอบดวยการใหบริการ
จัดหางานสําหรับผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย/ตัวชี้วัดแนวปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรม ของกองพัฒนาระบบ
บริการจัดหางาน รวมถึงแนววิธีการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
กรมการจัดหางานหวังวา คูมือการปฏิ บัติงานของเจาหน าที่ในการใหบ ริการจัดหางานในประเทศ
จะเป นประโยชนตอเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานในการให บริการจัดหางานในประเทศ สําหรับประชาชนทุกกลุม
ทุกชวงวัย อยางมีคุณภาพตอไป

กรมการจัดหางาน
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ตุลาคม 2561

สารบัญ

หนา

1. โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ

1

2. โครงการบริการจัดหางานแกผูประตนกรณีวางงาน

3

3. โครงการเสริมสรางความมั่นคง และยั่งยืน

4

4. โครงการนัดพบแรงงาน

6

5. โครงการบริการจัดหางาและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง

11

6. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ

12

7.โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ

14

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ

15

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา

16

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษใหคนพิการมีงานทํา

17

- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ

18

- กิจกรรมสรางโอการการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

19

8. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

20

9. โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ

23

- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา

24

- กิจกรรมสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว

26

- การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่นๆ

28

ภาคผนวก
1. แนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
แบบขึ้นทะเบียนคนหางาน
2. แนวปฏิบัติการใหบริการจัดกางานแกคนพิการ

29
38
40

แบบรายงานผลการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของผูพิการ/ผูดูแลคนพิการ
(พก.001)

51

แบบสรุปผลการดําเนินตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
(พก.002)

52

สารบัญ (ตอ)

หนา

แบบรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (พก.003)
แบบรายชื่อสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35

53

(พก.004)

54

3. แนววิธีปฏิบัติงานใหบริการจัดหางานแกผูสูงอายุ

55

แบบชื่อผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนวิทยากร
ถายทอดองคความรู (ผส.1)

59

แบบรายงานผลการดําเนินงานการมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผูเขารับการถายทอด
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น (ผส.2)

60

แบบรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่มีความตองการ
จางงานผูสูงอายุ (ผส.3)

61

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ : แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ : แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
โครงการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยั่งยืน
โครงการนัดพบแรงงาน
โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- กิจกรรมจัดหางานสําหรับผูพนโทษ
- กิจกรรมจัดหางานสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
- กิกรมสรางโอกาสมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย
โครงกานสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพทีเ่ หมาะสมกับวัยและประสบการณ
- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเที่ยว
- การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่นๆ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑

โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ
1. เปาหมายผลผลิต : 180,000 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ใหบริการจัดหางานในประเทศ
3.1.1 ใหบริการจัดหางานโดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
3.1.2 ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลดวยตนเอง
3.1.3 ใหบริการสืบคนโดยเจาหนาที่ ในกรณีที่ผูใชบริการไมสามารถใชคอมพิวเตอรได
3.1.4 จัดใหมีจุดบริการคนพิการ เพื่อใหไดรับความสะดวกเปนลําดับแรก
3.1.5 ให บริ การจั ดหางานตามระบบ Recruitment เพื่ อคั ดกรองผู สมั ครงานให ได งานทํ า ตามความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของตนเอง และนายจางไดคนทํางานที่เหมาะสมกับงานและองคกร
3.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงานโดย
1) ติดตามผลการบรรจุงานเปนรายบุคคล จนกวาคนหางานจะไดงานทํา
2) บริการจัดหางานเชิงรุก โดยการออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหนงงานวาง
นําเสนอรายชื่อคนหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการบรรจุงาน และใหคําปรึกษาการหางานและหาคนทํางาน
เขาทํางาน

3) ใหบริการถายคลิปวิดีโอ เพื่อเปนขอมูลใหนายจาง/สถานประกอบการไดพิจารณาคนหางาน

4) ใหบริการสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยคนหางานและนายจางสามารถสัมภาษณ
งานไดทันทีโดยไมเสียคาใชจายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปสัมภาษณงาน
3.2 บริการแนะแนวอาชีพ
3.2.1 บริการขอมูลอาชีพ
3.2.2 บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพดวยตนเอง
3.2.3 แนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุม
3.2.4 จัดมุมแสดงสินคากลุมผูรับงานไปทําที่บาน/การประกอบอาชีพอิสระ
3.3 บริ ก ารข อ มู ล ข า วสารการมี งานทํ า เช น ประกาศตํ า แหน งงานว า งทั้ งในและต า งประเทศ การรั บ
ลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เปนตน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๒
3.4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก สมุดฉีก ฯลฯ เพื่อเผยแพร
ขอมู ลข าวสารตลาดแรงงานตามภารกิจ และการให บริการของศูน ยบ ริการจัด หางานเพื่ อคนไทยให เป น ที่รูจั ก
อยางแพรหลาย
3.5 สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน (Recruitment) เปนระบบงานที่ใชในการคัดกรองและคัดเลือก
ผู ส มั ค รงานในแต ล ะกลุ ม อาชี พ เพื่ อ คั ด กรองผู ส มั ค รงานที่ มี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ
ที่เหมาะสมกับตํ าแหน ง อั นจะทําให ผูสมั ครงานไดงานทํ าตรงตามความรู ความถนัดของตนเอง และนายจาง
ไดคนทํางานตรงความตองการ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานไดจัดจางที่ปรึกษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อจัดทําระบบ Recruitment พรอมทั้งจัดทําหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ขยายผลไปสู
การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในเดือนมกราคม 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๓

โครงการบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 310,800 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เป า หมายผลผลิ ต : นั บ จากจํ า นวนผู ป ระกั น ตนกรณี วางงานที่ ขึ้ น ทะเบีย นหางานจากระบบสารสนเทศ
การใหบริการจัดหางานในประเทศ (sso.go.th) ระบบ Smartjob.doe.go.th และระบบประกันตนกรณีวางงาน
(Empui.doe.go.th)
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานและรายงานตัวผูประกันตนในระบบสารสนเทศ ของกรมการจัดหางาน
empui.doe.do.th
3.2 ขึ้นทะเบียนหางาน ในระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน smartjob.doe.go.th และตรวจสอบคุณสมบัติ
กอนสงตัวไปพบนายจาง/สถานประกอบการ
3.3 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ สงตัวผูขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีวางงานเพื่อพิจารณาสัมภาษณ
งานและบรรจุงาน
3.4 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการสมัครงาน การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเพิ่มทักษะฝมือเพื่อ
เพิ่มโอกาสการไดงานทําใหแกผูประกันตน
3.5 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมใหผูประกันตนไดรับการ
บรรจุงานโดยเร็ว
3.6 ติดตามผลการบรรจุงาน
3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ในระบบ Empui เปนการขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานดวยตนเอง แมระบบจะมีการแนะนํา
ตําแหนงงานวางใหกับผูขึ้นทะเบียนแลวก็ตาม แตผูขึ้นทะเบียนไมไดไปสมัครงานตามที่ระบบแนะนํา
4.2 ผูประกันตนเมื่อขึ้นทะเบียนและรายงานตัวแลว จะหางานทําดวยตนเอง และไมใชบริการจัดหางาน
ณ สํานักงาน จึงทําใหผลการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนมีจํานวนลดนอยลง
5. แนวทางแกไข
5.1 กรมการจัดหางานพัฒนาระบบประกันตนกรณีวางงาน (Empui.doe.go.th) ใหมีการเชื่อมโยงกับระบบ
Smartjob.doe.go.th เพื่อใหผูประกันตนเมื่อขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวจะตองเขาสูระบบการจางงานโดยจะให
ผูประกันตนเขาระบบSmartjob.doe.go.thเพื่อหางานทํา
5.2 ผูป ระกัน ตนที่ขึ้น ทะเบียนหรือรายงานตัวตามขอ 5.1 จะมีขอมูลอยูในระบบ Smartjob.doe.go.th
จะทําใหมีขอมูลสถิติในการหางานทําเพิ่มขึ้นเมื่อมีผูมาใชบริการก็สามารถใหบริการจัดหางานไดทันทีโดยไมตอง
บันทึกขอมูลใหม รวมถึงสามารถบันทึกผลการมีงานทําของผูประกันตนได
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โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยัง่ ยืน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 94,700 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 จางเหมาบริการลู กจาง วุฒิ การศึกษาปริญญาตรี จํานวนไมเกิน 160 คน และพนักงานขับรถบริการ
จัด หางานเคลื ่อ นที่ (Mobile Unit) วุฒ ิก ารศึก ษาไมต่ํ า กวา ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนตน จํา นวน 13 คน
เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด
3.2 ประสานงานกั บหน วยงานและองคกรชุ มชนในพื้ นที่ เพื่ อรวมดํ าเนิ นการแกไขป ญหาความยากจนใหกั บ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งประชาสัมพันธการใหบริการตามโครงการและภารกิจ
อื่นของกรมการจัดหางาน
3.4 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพื่อหาตําแหนงงานวางเชิงรุก พรอมทั้งจัดทํา Company Profile
และรายละเอียดลักษณะงาน เพื่อใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว
3.5 นํารถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกใหบริการในชุมชนและตําบลเปาหมาย
3.6 ดํ าเนิ นการให บริ การจั ดหางานและรั บลงทะเบี ยนให คํ าปรึ กษา แนะแนวการประกอบอาชี พอิ สระของ
ประชาชนกลุมเป าหมาย และแนะนําแหลงเงิน ทุ น การประกอบอาชีพ พรอมทั้ งติด ตามผลการมีงานทํา และ
การประกอบอาชีพเสริม
3.7 รายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางจางเหมาตามโครงการ
3.8 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ประชาชนสวนใหญตองการประกอบอาชีพอิสระและตองการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพไม
ประสงคจะหางานในสถานประกอบการอีกทั้งบางสวนเปนผูสูงอายุ ซึ่งมีขอจํากัดในการทํางาน และตําแหนงงาน
นอยมาก
4.2 ประชาชนที่เขารับบริการตองการที่จะฝกอาชีพระยะสั้นมากกวาการหางานทํา เนื่องจากผูเขารับบริการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไมประสงคทํางานในสถานประกอบการ
4.3 ในสวนผูตองการมีงานทํา มักจะตองการทํางานอยูในพื้นที่ หรือใกลเคียง
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5. แนวทางแกไข
5.1 ใหคําแนะนํ าขอมูล อาชีพอิสระพรอมแจกเอกสารการประกอบอาชี พตางๆ รวมถึงแจกเอกสารขอมู ล
แหล ง เงิ น ทุ น และแนะนํ า ข อ มู ล กองทุ น เพื่ อ ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นทางเว็ บ ไซด https://doe.go.th/vgnew
เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงขอมูลการประกอบอาชีพอิสระและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ
5.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน ไมมีงบประมาณสําหรับใชในการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระ
หากหนวยปฏิบัติตองการที่จะนํากิจกรรมการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระออกไปใหบริการควรใชงบประมาณในโครงการ
อื่นที่เกี่ยวของใชในการดําเนินการ
5.3 ตองพยายามเสาะแสวงหาตําแหนงงานที่อยูในพื้นที่ หรือใกลเคียงใหมากที่สุดเพื่อรองรับความตองการ
การมีงานทําของประชาชนในเขตชนบทหางไกล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๖

โครงการนัดพบแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 18,700 คน
1.1 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน จํานวน 11,800 คน
- สวนกลาง (สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10)
- สวนภูมิภาค (สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด)
1.2 จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 6,900 คน
- ส ว นภู มิ ภ าค จํ า นวน 8 หน ว ยงาน (สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา อุ ด รธานี
ขอนแกน ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา)
- การจัดงานนั ดพบตลาดงานเชิงคุณ ภาพ เป น สวนหนึ่งในนโยบายเน น หนักของกระทรวง
แรงงาน ในการพัฒนาฝมือแรงงานตามมาตรฐานอาชีพแรงงานแหงชาติ เพื่อรองรับ 10 คุณภาพ เปาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) โดยกรมการจัดหางานดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของในการหางานทํา จึงตองมี
การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
กิจกรรมนัดพบแรงงาน
1) ออกเยี่ ย มนายจ า ง/สถานประกอบการเพื่ อ หาตํ าแหน งงานว างเชิ งรุก พร อ มทั้ งจั ด ทํ า
Company Profile และรายละเอียดลักษณะงาน เพื่อใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว
2) ติดตอ ประสานงาน ตรวจสอบ และลงทะเบียนนายจาง/สถานประกอบการที่ตองการเขา
รวมรับสมัครงาน
3) รวบรวม และวิเคราะหตําแหนงงานวางที่ไดรับแจงจากนายจาง/สถานประกอบการ
4) ประชาสัมพันธการจัดงานเพื่อใหผูสมัครงานและประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อเขารวมงาน
5) จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการจัดงาน และจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับแจกจายใหแก
ผูสมัครงาน เชน แผนพับ คูมือผูสมัครงาน เปนตน
6) รับขึ้นทะเบียนผูสมัครงานและบันทึกขอมูลผูสมัครงานเขาสูระบบสารสนเทศการจัดหางานใน
ประเทศ
7) ประเมิ น ความพึ งพอใจของนายจ าง/สถานประกอบการ ผู ส มั ครงานที่ เขาร วมงานและ
รายงานผลการจัดงาน
8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
1) กระบวนการดําเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ โดยมีรูปแบบ ดังนี้
(1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการผูสมัครงานและนายจางที่เขารวมงานโดย
ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ตไดกอนวันงาน อยางนอย 15-30 วัน และ
ผูท่ีไมลงทะเบียนลวงหนาก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานไดภายในงาน หลังจากวันงานแลวระบบดังกลาวยังเปด
ใหนายจาง/สถานประกอบการสามารถดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองไดอีกอยางนอย
15-30 วัน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๗
(2) การลงทะเบี ยนของผู สมั ครงาน ลงทะเบี ยนเพี ยงครั้ งเดี ยวแต สามารถเข ารั บบริการ
จากงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไดหลายพื้นที่
(3) นายจาง/สถานประกอบการที่จะเขารวมงานจะตองเปนบริษัทที่มีความมั่นคงเปนที่
รูจักและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชนโดยทั่วไป
(4) ตําแหนงงานวางจะตองสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยมีคาจางรายวัน ๆ
ละไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา รวมทั้งตําแหนงงานตองมีคุณภาพ มีส วัสดิการที่ดี มีความกาวหนาในหนาที่มี
ความสะดวกและปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
(5) สถานที่ในการจัดงานจะตองมีความสะดวกในการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการทั้งผูสมัครงาน นายจาง/สถานประกอบการ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจเขารวมงาน
(6) ประชุ มชี้ แจงนายจาง/สถานประกอบการ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนและวิธีการของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวันงาน
และหลังการจัดงาน (ถามี)
(7) จัดอบรมคนหางาน เพื่อพิจารณา/คัดสรรผูสมัครงานที่จะเขาสมัครงานกับนายจาง/
สถานประกอบการ ใหมีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน ซึ่งจะทําใหนายจาง/
สถานประกอบการไดรับพนักงานที่มีคุณภาพ และมีความเชื่อมั่นกับงานนัดพบแรงงานของกรมการจัดหางานเพิ่ม
มากขึ้น (ถามี)
(8) กิจ กรรมภายในงาน ตอ งตอบสนองความตอ งการของตลาดในปจ จุบ ัน ทํ า ให
ผูเขารวมงานสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
หรือแนวทางในการศึกษาตอ เชน การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ นิทรรศการความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ
ที ่ต ลาดแรงงานมี ค วามต อ งการในอนาคต ตลอดจนให ค วามรู ด าน พ.ร.บ. ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety Thailand) เปนตน
(9) หลังจากวันงานจะตองรายงานผลการจัดงาน และการบรรจุงาน
2) ขั้นตอนการดําเนินการโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
2.1) หนวยงานผูจัดงาน (สํานักงานจัดหางานจังหวัด 8 แหง)
(1) กําหนดวันเวลาและสถานที่ สําหรับจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 2 วัน
(2) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
(3) แต งตั้งคณะทํ างานดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิ งคุ ณภาพ เพื่ อกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม อาทิเชน ฝายอํานวยการ ฝายจัดหางาน ฝายสถานที่และพิธีการ
ฝายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(4) ประสานกรมการจัดหางานและจังหวัด เพื่อทําการประชาสัมพันธการจัดงานให
นายจาง/สถานประกอบการ ที่สนใจลงทะเบียนเขารวมรับสมัครงาน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปทราบและเขารวมงาน
(5) ติดตั้งโปรแกรมนัดพบแรงงาน และประชาสัมพันธการจัดงาน เพื่อใหนายจาง/
สถานประกอบการที่สนใจเขารวมรับสมัครงานลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต
(6) ตรวจสอบการลงทะเบี ย นของนายจ าง/สถานประกอบการ และออกพื้ น ที่
ตรวจสอบสถานที่ตั้ ง/สภาพการทํางาน/ลั กษณะการทํางานของตําแหนงงานที่ รับ สมัคร พรอมกับ บัน ทึกภาพ
เพื่อนํามาเผยแพรใหผูสมัครงานไดทราบ
(7) บันทึกตําแหนงงานวางลงโปรแกรมนัดพบแรงงาน เพื่อเปดใหลงทะเบียนสมัคร
งานลวงหนากอนการจัดงาน อยางนอย 15 – 30 วัน
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(8) ชี้ แ จงนายจ า ง/สถานประกอบการ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายใน
วันงาน และหลังการจัดงาน
(9) อบรมใหแกนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ผูวางงาน และประชาชนทั่วไป
ที่ตองการหางานทํา เพื่อเตรียมความพรอมในการหางานทําที่เหมาะสมกับความรู ความถนัด และความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัวและการแตงหนาที่เหมาะสมในการสมัครงาน โดยการ
จัดหาวิทยากรสําหรับใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงาน การแตงกาย และวิธีการสัมภาษณงานเบื้องตน
รวมทั้งวิทยากรจากสถานประกอบการตางๆ มาใหความรูเกี่ยวกับตําแหนงงานวางและคุณสมบัติของผูสมัครงานที่
สถานประกอบการมีความตองการ ควบคูไปกับการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพดวย
(10) การเตรียมการดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
(10.1) กําหนดรูปแบบการจัดงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
แตละหนวยงาน
(10.2) จัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับ การดําเนิ น โครงการฯ ที่ตองนํ า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชน เชน หองประชุม โรงแรม หางสรรพสินคา ศูนยการคา ฯลฯ
สําหรับประชาชนที่อยูหางไกลสถานที่จัดงาน ควรมีการอํานวยความสะดวกใหโดยการจัดยานพาหนะรับ-สง
(10.3) ประสานหนวยงานอื่นๆ เขารวมจัดกิจกรรมเพื่อใหบริการแก
ประชาชนทั่วไป อาทิ
- การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- คลินิกอาชีพ เพื่อแนะแนวและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพใหแกผูที่สนใจ
- การจั ด นิ ท รรศการโลกอาชี พ เพื่ อ ให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และ
ประชาชนที่เขารวมงานไดทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และแนวโนมความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในอนาคต รวมถึงอาชีพที่เขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อการนําไปเปนแนวทาง ในการศึกษาตอในอนาคต
- การแสดงสินคาของกลุมผูรับงานไปทําที่บาน หรือสินคา OTOP
- การใหบริการ/คําปรึกษา แนะนําตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
ไดแก การใหคําปรึกษาการจางแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมาย การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศและการรับลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ
- การให บ ริการ/คําปรึกษาของหน วยงานกระทรวงแรงงาน ได แ ก
สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(11) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับนายจาง/สถานประกอบการ
ผูสมัครงาน และประชาชนทั่วไป โดยแยกเปนจุดใหบริการดังนี้
(11.1) จุดรับสมัครงานของนายจาง/สถานประกอบการ
(11.2) จุดลงทะเบียนสมัครงานดวยตนเอง
(11.3) จุดลงทะเบียนสมัครงานโดยเจาหนาที่ (กรณีผูสมัครงานไมสามารถใช
คอมพิวเตอรได)
(11.4) จุดยืนยันตัวเอง (สําหรับผูสมัครงานที่ไดลงทะเบียนลวงหนาผานระบบ
อินเทอรเน็ต)
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ภายในวันงาน

(11.5) จุดดูตําแหนงงานวาง (สําหรับผูสมัครงานทั่วไปและคนพิการ โดยจะตอง
จัดเตรียมตําแหนงงานและสถานที่ไวรองรับดวย)
(11.6) จุดทดสอบภาษาอังกฤษและความถนัดทางอาชีพ
(11.7) อื่นๆ ตามความเหมาะสม
(12) ทําการถายโอนขอมูลของผูสมัครงานลวงหนาเขาโปรแกรมเพื่อเปดใหบริการ

(13) สรุปผลการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ แยกเปนยอดผูสมัครงาน การ
บรรจุงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการนํามาปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป
(14) หลั งการจั ด งานต อ งเป ด โปรแกรมนั ด พบแรงงาน เพื่ อ ให น ายจ า ง/สถาน
ประกอบการ ดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองกลับไปพิจารณาบรรจุงาน อยางนอย ๑๕-๓๐ วัน
(15) ผูสมัครงานสามารถขึ้นทะเบียนสมัครงานผานคอมพิวเตอรที่จัดเตรียมไวในวัน
จัดงาน
(16) สรุปและรายงานผลการจัดงาน
(17) ติดตามผลการบรรจุงาน และถายโอน ขอมูลผูสมัครงานและทําเปนไฟล XML
เพื่อนําลงระบบสารสนเทศการประกันสังคม (SSO)
2.2) นายจาง/สถานประกอบการ
(1) ติดตอลงทะเบียน/แจงตําแหนงงานวางผานระบบอินเทอรเน็ต หรือที่ สํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
(2) สงหลักฐานการจัดตั้งบริษัทฯ เชน การจดทะเบียนพาณิชย บัตรนายจาง (ถามี) ฯลฯ
(3) เขารวมประชุมชี้แจง เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการของการใชโปรแกรมนัดพบ
แรงงานการใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวันงานและหลังการ
จัดงาน
(4) แจงผลการบรรจุงานภายในวันงาน และหลังการจัดงาน
(5) ดาวน โ หลดข อ มู ล ผู ส มั ค รงานหลั งการจั ด งานผ า นระบบอิ น เทอร เน็ ต และ
รายงานผลการพิจารณาบรรจุงานใหเจาหนาที่ทราบภายใน 7 วัน
2.3) ผูสมัครงาน
(1) ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานและเลือกตําแหนงงานวางลวงหนาผาน
ระบบอิ นเทอรเน็ ตก อนการจัดงาน อยางน อย 15 - 30 วัน หรือลงทะเบี ยนสมัครงานและเลื อกตํ าแหน งงานวางได
ภายในวันงาน
(2) เขารับการอบรม เพื่อเตรียมความพรอมในการหางานทํ าที่ เหมาะสมกั บความรู
ความถนัด และความสามารถของตนเองตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัว และการแตงหนาที่เหมาะสมใน
การสมัครงาน
(3) หลังจากสมัครงานเรียบรอยแลวใหเขาพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อทําการ
สัมภาษณงาน
(4) กรณีไมไดรับการพิจารณาจากบริษัทในเบื้องตน หรือไมมีตําแหนงงานวาง ที่ตรงตาม
ความตองการของตนเอง สามารถเขารับบริการดานอื่นๆ ภายในงาน
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4. ปญหาอุปสรรค
4.1 นายจาง/สถานประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบ Smart Job เรียบรอยแลว เจาหนาที่จะทําการคัดลอก
ฐานขอมูลทั้งหมดที่อยูในระบบ Smart Job นําไปวางในระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อใชในการดําเนินงาน ดังนั้น
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาใหลงทะเบียนรวมงาน นายจาง/สถานประกอบการประสงคเขาจะรวมงานเพิ่มอีก แตยัง
ไมเคยลงทะเบียนใน (SJC) จะไมสามารถลงทะเบียนเขารวมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพได
4.2 ปญหาดานการประชาสัมพันธไมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย หรือเขาถึงกลุมเปาหมายลาชา ทําใหไมสามารถ
เตรียมตัวเขารวมงานไดทันการณพลาดโอกาสที่เขารวมงาน รวมถึงนายจาง/สถานประกอบการที่ประสงคจะเขา
รวมงานไมทราบวันเวลาในการจัดงานลวงหนา จึงไมสามารถแจงความประสงคไดทัน
4.3 นายจาง/สถานประกอบการสวนใหญไมใหความรวมมือรายงานผลการบรรจุงานภายหลังการเสร็จสิ้นงาน
เนื่องจากตองนัดผูสมัครงานที่ผานสัมภาษณเบื้องตน เขาไปสัมภาษณในเชิงลึกและทดสอบความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงอีกครั้ง
5. แนวทางแกไข
5.1 เจาหนาที่ตองบริหารจัดการนายจาง/สถานประกอบการที่จะเขารวมงาน โดยการทํางานเชิงรุกเพื่อใหได
นายจ า ง/สถานประกอบการครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดไว เพื่ อ จะได แ จ ง ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร นําขอมูลเขาระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
5.2 เพิ่มเติมชองทางประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เชน การประชาสัมพันธผาน Social
ตางๆใหมีความถี่มากยิ่งขึ้น Face book Fan Page ที่มีชื่อเสียงตางๆ การจัดทํา Viral Marketing และเผยแพร
ผาน YouTube เชน การแจงขาวการจัดงานยังสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดใกลเคียง หรือภาคีเครือขายในทองถิ่น สถาบันการศึกษาเพื่อแจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการจัดงานและ
เชิญชวนเขารวมงาน
5.3 ประสานและกําหนดเงื่อนไขกับนายจาง/สถานประกอบการขอความรวมมือในการแจงผลการบรรจุงาน
ใหกับหนวยปฏิบัติ หลังจากจบงาน และภายหลังการเสร็จสิ้น 1 เดือน ทั้งนี้ สามารถนําไปเปนหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการพิจารณาใหเขารวมงานในครั้งตอไป
5.4 การจัดงานในแตละครั้งจําเปนตองพิจารณากําหนดกลุมเปาหมายหลักกอนวาจะเปนการสงเสริมการ
มี งานทํ าให กั บ กลุ ม เป า หมายกลุ ม ใด และต อ งแสวงหานายจา ง/สถานประกอบการและตํ าแหน งงานวา งที่
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ยังตองจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม
การมีงานทําในอาชีพที่อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายดังกลาวดวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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กิจกรรมใหบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต: 16,700 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 9 โดยจัดเจาหนาที่หมุนเวียนเพื่อปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณชานชาลาสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
และสถานีรถไฟหัวลําโพง ดังนี้
3.1 ตรวจสอบเวลารถยนต/รถไฟที่ เขามาภายในบริเวณชานชาลาสถานี ขนสงผู โดยสารกรุ งเทพฯ
(จตุจักร) และสถานีรถไฟหัวลําโพง เพื่อประชาสัมพันธการใหบริการจัดหางาน และแจกเอกสารแผนพับ เกี่ยวกับการหา
งานทํ า แนะนําบริการจัดหางานของกรมฯ แกประชาชนที่ ประสงค จะหางานทํ าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รวมทั้งตรวจตราสอดสองพฤติกรรมบุคคล/กลุมบุคคลที่เปนพวกมิจฉาชีพ เพื่อสกัดกั้นไมใหหลอกลวงคนหางาน
3.2 ให บ ริ ก ารจั ด หางาน รั บ ขึ้ น ทะเบี ย นสมั ค รงาน พร อ มตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก ฐาน
ในการสมัครงาน จัดหาตําแหนงงานที่เหมาะสมกับผูสมัครงาน
3.3 สัมภาษณ ผูสมัครงานเบื้ องตน กอนพิจารณาประสานจัดสงใหน ายจาง/สถานประกอบการ
ไดพิจารณาสัมภาษณงานและบรรจุงาน
3.4 ติ ด ต อ ประสานงานกั บ นายจ า ง/สถานประกอบการ เพื่ อ พิ จ ารณาสั ม ภาษณ ผู ส มั ค รงาน
และติดตามผลการบรรจุงาน
3.5 จั ด ส ง ผู ส มั ค รงานไปฝ ก อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน กรณี พิ จ ารณาแล ว ว า ผู ส มั ค รงาน
ขาดทักษะ และจําเปนตองไดรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มเติมทักษะตามความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ และ
ไดรับการพิจารณาบรรจุงานตอไป
4.6 ใหบริการนายจาง/สถานประกอบการที่ตองการจางงาน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตอง
ตามที่ไดกําหนดไว เพื่อปองกันการหลอกลวงผูสมัครงาน
4.7 รับเรื่องรองทุกขและดําเนินการชวยเหลือ
4.8 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการชวยเหลือคนหางานตามที่รองขอ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๒
โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนกลาง
1. เสริมสรางมาตรฐานการใหบริการในแตละสํานักงาน
1.1 จัดทําแนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ
1.2 วิเคราะห รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ
1.3 วัดความพึงพอใจของผูใชบริการ
1.4 การประชุ ม ร ว มกั บ สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด เพื่ อ รั บ ทราบป ญ หาและหาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานในประเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
1.5 ตรวจติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน
2. พัฒนาการใหบริการจัดหางานในประเทศดวยระบบคอมพิวเตอร Online และระบบ Internet
2.1 ตรวจสอบขอมูลในระบบเพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวนถูกตอง
2.2 เผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร
2.3 ใหคําปรึกษาและแกไขสภาพปญหาการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศแก
ผูใชบริการและเจาหนาที่
2.4 รวบรวมขอมูลดานแรงงานเพื่อบทความเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรบริการจัดหางานในประเทศของภาครัฐใหประชาชนรับรู และ
สามารถเขาถึงบริการได เชน สมุดฉีก เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก เปนตน
4. จัดทําระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สํานักงานจัดหางานจังหวัด
จางเหมาบริการลูกจาง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เพื่อปฏิบตั ิงานตามโครงการ ณ สํานักงานจัดหางาน จังหวัด
พรอมกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการจางเหมาบุคลากร โดยดําเนินการดังนี้
1. ฝกอบรมและสอนงาน (On the job training) ตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment)
และวิธีการจัดระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการจัดหางานในประเทศ
2. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อรวบรวมตําแหนงงานวาง จัดทํารายละเอียดลักษณะงาน
(Job Description) และ Company Profile ที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนาประเทศ และบันทึกขอมูลตําแหนง
งานวางลงในระบบสารสนเทศ
3. เก็ บ รายละเอี ย ดลั ก ษณะงาน (Job Description) จากนายจางเพื่ อ ใช ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
ผูสมัครงาน
4. นําเสนอขอมูลของผูสมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่นายจางตองการ เพื่อเพิ่มโอกาสการไดงานทํา
ของผูสมัครงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๓
5. นําขอมูลตําแหนงงานวางไปของผูสมัครงานประชาสัมพันธในสถานศึกษากลุมเปาหมาย
6. ใหบริการจัดหางานตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ดังนี้
6.1 ใหบริการผูสมัครงานที่มาติดตอ ณ สํานักงาน เพื่อทําการประเมินความรูความสามารถ
ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน กอนพิจารณาสงตัวไปพบนายจาง
เบื้องตน

6.2 สรรหาคนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางานเพื่อคัดกรองคนหางาน

6.3 นํ า ข อ มู ล คนหางานที่ ผ า นการคั ด กรองเบื้ อ งต น ตามข อ 6.2 มาติ ด ต อ คนหางาน
เพื่อสัมภาษณ ทางโทรศัพท และตรวจสอบเบื้องตนวาคนหางานตองการทํางานจริงหรือไม พรอมนัดหมาย
เพื่อใหมาสัมภาษณและประเมินคนหางาน
6.4 รวมรายชื่อคนหางานตามขอ 6.1 และ 6.3 สงใหนายจางคัดเลือกและพิจารณาบรรจุงาน
7. ติดตามผลการบรรจุงานจากนายจาง/สถานประกอบการ และผูสมัครงาน และบันทึกผลการบรรจุงาน
ลงในระบบสารสนเทศ
8. แนะนําการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานใหแกคนหางานและนายจาง
9. รายงานผลการใหบริการจัดหางาน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๔

โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
- กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๕

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การสงเสริมการมีงานทําสําหรับผูพนโทษ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยเนนรูปแบบประชารัฐ จึงตองมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ อยางจริงจังและเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 500 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประสานเรือนจํา/ทัณฑสถาน สํารวจรายชื่อผูตองขังที่จะไดรับการพนโทษและตองการหางานทําหลัง
ไดรับการปลดปลอยเพื่อจัดหาตําแหนงงานวางหรือสงไปฝกอบรมเพิ่มทักษะฝมือแรงงาน
3.2 ติดตอนายจาง/สถานประกอบการเพื่อหาตําแหนงงานวางใหกับผูพนโทษ
3.3 ประชาสัมพันธตําแหนงงานวางไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศใหผูสนใจไดทราบ
3.4 จัดวิทยากรแนะแนวใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหแกผูพนโทษ รวมทั้ งให
คําปรึกษาแนะนําเรื่องการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูพนโทษ
3.5 ใหผูพนโทษที่ประสงคจะทํางานขึ้นทะเบียนสมัครงาน
3.6 ประสานการจางงานกับนายจาง/สถานประกอบการ
3.7 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- ติดตามผูพนโทษไมได บางคนโยกยายไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
- ไมมีตําแหนงงานวางรองรับผูพนโทษเทาที่ควร
5. แนวทางแกไข
- ขอที่อยู/เบอรโทรศัพทญาติที่สามารถติดตอได กอนพนโทษออกมา
- ออกพบปะเยี่ยมเยือนนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อหาตําแหน งงานวางเชิงรุก รวมทั้ งทําความเขาใจ
ปรับทัศคติการจางงานผูพนโทษ เปนการคืนคนดีสูสังคม และผูพนโทษมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดดีดวย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 62

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๖

กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดหางานพิเศษสํ าหรับนั กเรียน นักศึ กษา เปน นโยบายเน นหนั กของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยการสงเสริมการจางงานยุวแรงงานในรูปแบบ
ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน เปาหมาย 35,000 คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง และเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 10,230 คน (เปาหมายดานงบประมาณ)
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เพื่อขอตําแหนงงานวางใหกับนักเรียนนักศึกษา
3.2 ประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงคจะทํางานชวงปด
ภาคเรียน หรือชวงวางจากการเรียนไดทราบขอมูลการจางงาน
3.3 ประสานการจางงานนักเรียน นักศึกษาใหแกนายจาง/สถานประกอบการตามความตองการ
3.4 สงเสริมการจางงานนักเรียน นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงวางจากการเรียนใหชวยปฏิบัติงานใน
หนวยงานของกรมการจัดหางานเพื่อจะไดมีโอกาสฝกทํางานในหนวยงานภาครัฐ
3.5 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- นักเรียน นักศึกษา ไมมีความพรอมในการทํางาน
5. แนวทางแกไข
- สถาบันการศึกษาควรอบรมใหความรูกอนการฝกงาน
หมายเหตุ * กองจะไดมีหนังสือแจงปรับ เปาหมาย/ตามนโยบายใหหน วยปฏิบัติทราบ ตามนโยบายกระทรวง
แรงงาน จํานวน 35,000 คนตอไป
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กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา
การใหบริการจัดหางานแกคนพิการ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ
2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ในการสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพ กับนายจาง/สถาน
ประกอบการ และหนวยงานของรัฐตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
1. เปาหมายผลผลิต : 1,662 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงาน (คนพิการ) มาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 รับลงทะเบียนสมัครงานสําหรับคนพิการที่สนใจทํางาน
3.2 รับลงทะเบีย นนายจาง/สถานประกอบการ และลูกจางที่ ประสงค จะขอใชสิทธิตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3.3 ติดตอประสานนายจาง/สถานประกอบการเพื่อรับแจงตําแหนงงานวางและแจงขอใชสิทธิ ตามมาตรา 35
3.4 จัดสงคนพิการที่ลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจาง/สถานประกอบการเพื่อพิจารณาบรรจุงาน
3.5 จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ
3.6 สาธิตอาชีพใหมใหแกคนพิการที่ตองการประกอบอาชีพอิสระ
3.7 เสนอรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการดีเดนที่ใหการสนับสนุนการจางงานคนพิการ
3.8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
- คนพิ การบางคนยั งไม รู สิ ทธิ ที่ พึ งได ของตน และพระราชบัญญั ติ สงเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ การ
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
- คนพิการบางคนไมสะดวกในการเดินทาง
- คนพิการบางคนไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการได ม.35
- บางบริษัทก็ยังไมเขาใจวาตองจางงานคนพิการ และไมเขาใจ ม.35
5. แนวทางแกไข
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธในเขตที่รับผิดชอบของตน
ประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับตําบล อําเภอ หมูบาน แจงใหลูกบานทราบ
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประสานนายจาง/สถาน
ประกอบการ
- ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และจัดหางานจังหวัดประสานนายจาง/สถานประกอบการ
ขอรับตําแหนงงานวางสําหรับผูพิการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการ (คนพิการ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35
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กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ
1. เปาหมายผลผลิต : 88 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ดํ า เนิ น การกํ า หนดเงื่ อ นไขและระยะเวลาการจ า งคนพิ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ณ สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุ งเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
3.2 ดําเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกคนพิการเพื่อจางเหมาใหปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํานั กงานจัดหางานจั งหวัดทุ กจังหวัด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย จํานวน 88 คน
3.3 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนพิ ก ารที่ ได รั บ การจ า งเหมาให ป ฏิ บั ติ ง าน ณ สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10 สํานั กงานจัดหางานจั งหวัดทุ กจังหวัด กองพั ฒ นาระบบบริการจั ดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
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กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม)
1. เปาหมายผลผลิต : จางเหมาผูสูงอายุจํานวน 20 คน (ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา อุบลราชธานี
ขอนแกน สกลนคร เชียงใหม ลําพูน พิษณุโลก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา)
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ
3. วิธีดําเนินการ
3.1 ประชาสั ม พั น ธ ให ผู สู งอายุ ที่ มี อ ายุ ตั้ งแต 60-75 ป และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ าหนดมาขึ้ น ทะเบี ย น
กั บ กรมการจั ด หางาน จบการศึ กษาไม ต่ํ ากวาอนุ ป ริญ ญา มี ความรูและประสบการณ ท างดานการแนะแนว
หรือมีประสบการณทางดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รวมทั้งมีใจรักงานบริการ
3.2 ดําเนิ นการจางผูสูงอายุแห งละ 1 คน เพื่อใหคําปรึกษากับ ผูที่ห างานทําไดยาก รวมทั้ งใหคําแนะนํ า
กับเจาหนาที่ในสํานักงานจัดหางาน เพื่อไปใหบริการจัดหางานกับผูที่ตองการหางานทํา ระยะเวลาการทํางาน
144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยไดรับคาจางชั่วโมงละ 250 บาท ในหนวยปฏิบัติงาน 20 แหง
3.3 ผูสูงอายุ บันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO)
รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ”
3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานพรอมประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิ่ม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เปาหมายผลผลิต : 3,600 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต

: นับจากจํานวนผูสมัครงานที่มาใชบริการ

3. วิธีดําเนินการ
3.1 จัดหาสถานประกอบการเขารวมโครงการ
1) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด รวบรวมขอมูลความต องการ
แรงงาน โดยการสํารวจ/ออกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ เพื่อทราบความตองการจางแรงงานที่แทจริงตําแหนง
งานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อนไขการจางงาน เชน ลักษณะงานที่ทําสภาพแวดลอมในการทํางานคุณสมบัติของ
คนหางานที่ ต อ งการ อั ต ราค าจ าง และสวั ส ดิ ก ารต างๆ พร อ มทั้ งประชาสั ม พั น ธ โครงการ และเชิ ญ ชวนให
สถานประกอบการเขารวมโครงการ
2) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดประชุมสถานประกอบการ
ที่สนใจเขารวมโครงการ เพื่อใหทราบวัตถุประสงครายละเอียด และวิธีการดําเนินการตามโครงการ
3.2 จัดหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ
สํ านั กงานจั ดหางานกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่/สํ านั กงานจัดหางานจังหวัดประสานหน ว ยงานในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ
3.3 จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) (ถามี)
สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ เพื่อประสานความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
3.4 จั ด หาผู ส มั ค รงานที่ ห างานทํ า และต อ งการมี โ อกาสศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เข า ร ว มโครงการ
(กลุมเปาหมาย)
1) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ส งข อมู ล ความต องการแรงงานพรอมรายละเอีย ดให แกสํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูส มั ครงาน
กลุมเปาหมาย
2) สํ านั กงานจั ดหางานจังหวัดที่ มีผูส มั ครงานกลุมเป าหมายฯประชาสัมพั น ธโครงการใหผูส มัครงาน
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลของโครงการ สถานประกอบการ และสถานศึกษาที่เขารวมโครงกา โดยการให
นั ก แนะแนวอาชี พ เข าไปให ค วามรู ความเข าใจแก ผู ส มั ค รงานกลุ ม เป า หมายและผู ป กครองเพื่ อ เป น ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ
3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสถานประกอบกาและสถานศึกษา
ในโครงการฯ เพื่ อนั ดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการใหขอมูล เกี่ย วกับ ตําแหน งงาน ลักษณะการทํ างาน
สิทธิประโยชนตางๆ รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน วันเวลาเรียน ที่พัก และอื่นๆ พรอมรับสมัครผูสมัครงาน
กลุมเปาหมาย เพื่อพิจารณาเขาโครงการฯ
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3.5 การเคลื่อนยายแรงงานและการฝกอบรมผูสมัครงานที่หางานทําและตองการมีโอกาสศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้นเขารวมโครงการ
1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ เพื่อใหทราบวัน เวลาในการเดินทางของ
ผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดที่ตองการทํางาน
2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ จางเหมายานพาหนะเพื่อสงผูสมัครงาน
กลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดที่ตองการทํางาน
3) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ประสานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพรอมในการรับแรงงานกลุมเปาหมายฯ เขาทํางาน เชน ที่พัก
การฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน ฯลฯ
4) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานจัดหางานจังหวัดที่มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ จัดฝกอบรมใหแกผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ที่เขารวมโครงการกอนที่จะปฏิบัติงานจริง เพื่อใหมีความรู
ความเข าใจในวั ฒ นธรรมองค กร การใช ชี วิตประจําวัน ในระหวางทํ างานในสถานประกอบการ การเรีย นใน
สถานศึกษา และวินัยอุตสาหกรรม
3.6 การติดตามและประเมินผล
1) สํานั กงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สํานั กงานจัดหางานจังหวัดที่ มีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ออกติดตามผลผูสมัครงานกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
2) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ติดตามและประเมินผลโครงการ
4. ปญหาอุปสรรค
4.1 ผูสมัครงาน
1) กลุมเปาหมายยังจํากัดอยูในกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยไมกระจายไปยังกลุม
อื่น เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนทั่วไป เปนตน
2) การรับรูยังคงอยูในวงแคบ ไมกระจายไปอยางกวางขวาง
3) กลุ มเป าหมายและผู เกี่ ยวข องยั งขาดความรู ความเข าใจในโครงการฯ เช น กลุ มนั กเรี ยน/นั กศึ กษา
ซึ่งตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง เปนตน
4.2 สถานประกอบการ
1) มีจํานวนนอย และสวนใหญยังคงเปนสถานประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจประเภทใหบริการ
3) รับผูสมัครงานเขาทํางานในชวงอายุ 18 – 25 ป และรับผูสมัครงานจํานวนจํากัด
4.3 สถานศึกษา
1) มีจํานวนนอย
2) ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเปนที่ตองการของผูเขารวมโครงการและสถานประกอบการ เชน
สาขาวิชาชางตาง ๆ
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5. แนวทางแกไข
5.1 ผูสมัครงาน
1) ขยายการรับรูไปยังกลุมเปาหมายอื่น เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนทั่วไป เปนตน
2) ประชาสัมพันธโครงการ 3 ม. ใหเปนที่กวางขวาง เชน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ
เปนตน

- ประชาสัมพันธโครงการแกผูมาติดตอราชการ เชน ผูลงทะเบียนสมัครงาน ผูมาขึ้นทะเบียนวางงาน

- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ เชน Facebook/Line ของสํานักงาน รวมทั้งใหความรูแกผูนําชุมชน
อาสาสมัครแรงงาน และการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
5.2 สถานประกอบการ
แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจที่หลากหลายใหมากยิ่งขึ้น
5.3 สถานศึกษา
1) แสวงหาความรวมมือในการเพิ่มจํานวนสถานศึกษา และหลักสูตรตาง ๆ เพื่อรองรับกับความตองการ
2) ประชาสัมพันธความสําเร็จของโครงการใหแกผูบริหารของสถานศึกษาไดรับทราบ เพื่อกระตุนใหเกิดความ
สนใจและให ความรวมมือที่ จะเขารวมโครงการฯ และเกิดความหลากหลายในหลักสูตรการเรีย นการสอนใน
สาขาวิชาตาง ๆ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม การใหบริการจัดหางานแกผูสงู อายุ ทุกโครงการ/กิจกรรม เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวง
แรงงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
1. เปาหมายผลผลิต : 1,650 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
2.1 นับจากจํานวนผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
2.2 ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน
2.3 ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
3 พื้นที่เปาหมาย
14 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง
4 แนวทางการดําเนินงาน
4.1 การจางงานผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรถายทอดองค
ความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้ น ไป) ที่ มี ทั ก ษะและองค ค วามรู ด า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในสาขาต า ง ๆ เข า ร ว มกิ จ กรรม จากผู สู ง อายุ
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผานระบบขึ้นทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly)
ผูสูงอายุจากการสํารวจตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุที่ผาน
การฝ กทั กษะฝ มื อแรงงานจากกรมพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน เป น ตน โดยผู สู งอายุ ที่ รับ หน าที่ เป น วิ ท ยากร ต องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุ 60 ปบ ริบูรณ ขึ้น ไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
ไมติดยาเสพติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง
- เปนผูที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เปนที่
ยอมรับในสังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี
- เปนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน
- หลักฐานแสดงถึงการมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เชน
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)
2. พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานที่มีภูมิปญญาและเปนที่ยอมรับของ
สังคม และพรอมที่จะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจ โดยภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
การคัดเลือกตองไมซ้ําซอนกันในแตละจังหวัด
3. สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอื่น ๆ
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4. สํานั กงานจัดหางานจังหวัดขึ้ นทะเบียนหางานใหผู สูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบ
วิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหกับผูสูงอายุที่ผานการคัดเลือก และบันทึกผลการบรรจุ
งานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
6. แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรถายทอดองคความรู สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน
(เอกสารแนบ 1)
และวิธีการดําเนินงาน

7. จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด

8. ผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู
9. ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ
4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1,500 คน และ ผูเขารับการถายทอด
องคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน
ประชาชนทั่วไป) เพื่อเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตางๆ
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป
3. พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป) เขารวมกิจกรรม
4. ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและ มีรายไดของผูเขา
รับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ตัดยอด
ทุกวันที่ 25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหา
งานในประเทศ (SSO) (เอกสารแนบ 2)
4.3 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลทั่วไป ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนผูสูงอายุที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ
1,200 บาท เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท
(2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม
(3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม
(4) คาเชาสถานที่ฝกอบรม
(5) คาวัสดุฝกอบรม
(6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
1.เปาหมายผลผลิต : จํานวน 900 คน
2. การนับผลการปฏิบัติงาน
เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสูงอายุมาใชบริการจัดหางานในประเทศ
3. พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
4. แนวทางการดําเนินงาน
1. สํานั กงานจัดหางานจั งหวั ด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
ออกสํารวจ/เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว เพื่อทราบความตองการ
จ างงานผู สู งอายุ (อายุ 60 ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป) ตํ าแหน งงานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อ นไขการจา งงาน
(เช น คุ ณสมบั ติ ของผู สู งอายุ ลั กษณะงานที่ ทํา ระยะเวลาการทํ างาน อัตราค าจ าง และสวัสดิ การตาง ๆ เป นต น)
ตามคู มื อปฏิ บั ติ ง านการสรรหาและคั ด เลื อ กผู ส มั ค รงาน พร อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ แ ละเชิ ญ ชวนนายจ า ง/
สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
2. สํานั กงานจัดหางานจั งหวั ด และสํ านั กงานจั ดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
พิ จ ารณาจั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด า นการส ง เสริ ม การจ า งงานผู สู งอายุ ระหว า งกรมการจั ด หางาน
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) สงให
กรมการจัดหางาน
3. สํ านั กงานจั ดหางานจังหวั ด และสํ านั กงานจั ดหางานกรุงเทพมหานครพื้ นที่ 1-10
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ไดรับทราบตําแหนงงานวางของนายจาง/สถานประกอบการ
ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว และประกาศตํ าแหน งงานว างผู สู งอายุ ในระบบระบบสารสนเทศ
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
4. ประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุที่มีความรูและทักษะตรงตามความตองการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการท องเที่ ยว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานให
ชัดเจน รวมทั้ง ขอจํากัดในการทํางานของผูสู งอายุ และขึ้นทะเบี ยนหางานให ผูสูงอายุ (อายุ 60 ป บริบู รณ ขึ้นไป)
ในระบบสารสนเทศการจั ด หางานในประเทศ (SSO) รหั ส บริก าร 2103 “ผู สูงอายุในอุ ตสาหกรรมบริก าร
และการทองเที่ยว”
5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ ขึ้นไป) กับนายจาง/
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
พิจารณาบรรจุงาน

6. ประสานงานและสงตัวผูส ูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ

7. ติ ดตามและรายงานผลการบรรจุ งานผูสู งอายุ (อายุ 60 ป บริ บู รณ ขึ้ นไป) ในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูส ูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
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5. การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
1. ให สํ านั กงานจั ดหางานจังหวั ดนนทบุ รี ปทุ มธานี สิ งห บุ รี ปราจีนบุ รี สมุ ทรปราการ
บุรีรัมย อุบลราชธานี เลย แมฮองสอน ลําปาง นาน พิษณุ โลก ราชบุรี สมุทรสงคราม และปตตานี พิจารณาจัดทํา
บั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด า นการส ง เสริ ม การจ า งงานผู สู ง อายุ ระหว า งกรมการจั ด หางานกั บ นายจ า ง/
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง
2. สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอื่น ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1-10 พิ จารณาจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลง (MOU) ด านการส งเสริ มการจ างงานผู สู งอายุ ระหว างกรมการจั ดหางาน
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวตามความเหมาะสมในพื้นที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการ (ผูสูงอายุ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35
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การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
ปงบประมาณ 2562
สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา กิจกรรมการสงเสริมการจางงาน
ผู สู งอายุ ในอุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท อ งเที่ ย ว ให บั น ทึ ก ผลการดํ าเนิ น งานและการบรรจุ งานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101 “การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา”

ภาคผนวก
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แนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
1. แนวปฏิบัติการใหบริการคนหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
1.1 วัตถุประสงค
เพื่ อใหทราบคุณสมบัติเบื้ องตน ความตองการมีงานทํ าของคนหางานที่ ถูกเลิกจาง หรือลาออก
การจัดเก็บขอมูลในการใหบริการจัดหางาน และการใหคนหางานไดตัดสิน ใจเลือกตําแหน งงานวางตามความ
ตองการและความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง
1.2 ขอบเขต
การใหบริการจัดหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยแกคนหางาน ที่ตองการสมัครงานโดย
เขียนแบบขึ้นทะเบียนหางานหรือบันทึกขอมูลสวนตัวลงในระบบคอมพิวเตอร และคัดเลือกตําแหนงงานวางใน
ระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) ของกรมการจัดหางาน
1.3 คํานิยาม
“คนหางานใหม” คือ คนหางานที่ไมเคยขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
“คนหางานเกา” คือ คนหางานที่เคยขึ้นทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยแลว
1.4 การรับสมัครงาน
1) เจาหนาที่ประชาสัมพันธกลาวตอนรับ สอบถามและรับแจงความตองการหางานทําจากคนหางาน
พรอมรับบั ตรประจําตัวประชาชนนํ าเขาเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card) เพื่ อตรวจสอบจากระบบ
คอมพิวเตอรกอนใหบริการจัดหางาน โดยตรวจสอบสถานะคนหางานวาเปนคนหางานใหม คนหางานเกา
2) สอบถามรายละเอียดการใชบริการเพื่อคัดแยกกลุมเปาหมายผูใชบริการ
3) บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารใช บ ริ ก ารของคนหางานใหม คนหางานเก าลงในโปรแกรมอ านบั ต ร
อเนกประสงค (Smart Card)
1.4.1 คนหางาน
1) คนหางานใหม
1.1) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรได
เจาหน าที่ สงคืน บั ตรประจําตัวประชาชน ออกบัตรคิว พรอมมอบ Username
และ Password ใหคนหางาน เพื่อรอบันทึกขอมูลสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางจากระบบคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง
1.2) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรไมได
1.2.1) มอบแบบขึ้ น ทะเบี ย นหางานที่ พิ ม พ จ ากโปรแกรม Smart Card
ใหคนหางานกรอกรายละเอียด ณ จุดกรอกเอกสาร และแจงใหสงคืนแกเจาหนาที่ประชาสัมพันธเมื่อกรอกขอมูล
เรียบรอยแลว
1.2.2) เจาหนาที่ ประชาสัมพันธรับแบบขึ้นทะเบียนหางานและบั ตรประจําตัว
ประชาชน ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกเอกสาร และสงคืนบัตรประจําตัวประชาชนและแบบขึ้นทะเบียนหา
งานใหคนหางานเพื่อพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดจัดหางานโดยเจาหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลและ
คนหาตําแหนงงานวางที่ตองการและเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
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2) คนหางานเกา
เจาหนาที่ประชาสัมพันธรับบัตรประจําตัวประชาชนจากคนหางานนําเขาเครื่องอาน
บัต รอเนกประสงค (Smart Card) เพื่อตรวจสอบจากระบบคอมพิ วเตอรและบั น ทึกประวัติ การใชบ ริการลงใน
โปรแกรม Smart Card พรอมสอบถามวามีการเปลี่ยนแปลงประวัติ เชน ที่อยูที่ติดตอได ตําแหนงงานที่ตองการ
วุฒิการศึกษา เปนตน
2.1) กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ
2.1.1) คนหางานที่ใ ชค อมพิว เตอรได ใหม อบบัต รคิว เพื่อคน หาตําแหนง
งานว า งด ว ยตนเอง และเมื่ อ คั ด เลื อ กตํ า แหน ง งานว า งที่ ต อ งการได แ ล ว ให พิ ม พ ร ายละเอี ย ดใบส ง ตั ว /
ใบเรียกรายงานตัว และพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดหางานดวยตนเอง เพื่อใหคําปรึกษาและวิเคราะหตําแหนง
งานวางที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
2.1.2) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไมได ใหมอบบัตรคิวรอพบเจาหนาที่จัดหา
งาน ณ จุ ด จั ด หางานโดยเจ าหน า ที่ เพื่ อ ให เจ าหน า ที่ บ ริ ก ารค น หาตํ าแหน งงานว า งตามความต อ งการและ
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
2.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ มอบใบเปลี่ยนแปลงประวัติใหคนหางาน
2.2.1) คนหางานที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร ไ ด แนะนํ า ให เ ปลี่ ย นแปลงประวั ติ
ในระบบคอมพิวเตอรกอนจึงดําเนินการคนหาตําแหนงงานวางที่เหมาะสมดวยตนเองตอไป
2.2.2) คนหางานที ่ใ ชค อมพิว เตอรไ มไ ด ใหก รอกรายละเอีย ดในใบ
เปลี่ ย นแปลงประวั ติ เมื่ อ คนหางานกรอกรายละเอี ย ดเสร็ จ เรี ย บรอ ย ให ม อบบั ต รคิ ว เพื่ อ รอพบเจ า หน า ที่
ณ จุ ด จั ด หางานโดยเจ า หน า ที่ เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ บ ริ ก ารค น หาตํ า แหน ง งานว า งตามความต อ งการและ
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน
1.5 การคัดเลือกตําแหนงงานวาง
1.5.1) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรได
1) คนหางานเขาใชบริการคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองตามลําดับคิว
2) กรณี มี ก ารแก ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงประวั ติ ให ดํ า เนิ น การแก ไขข อ มู ล ในระบบ
คอมพิ ว เตอร ให ถู ก ต อ งก อ นใช บ ริ ก ารคั ด เลื อ กตํ าแหน งงานว างด ว ยตนเอง เมื่ อ บั น ทึ ก ข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว
คนหางานจะคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเอง ระบบจะแสดงขอมูลนายจาง/สถานประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงกั บ คนหางาน ซึ่ ง คนหางานจะเลื อ กตํ า แหน ง งานที่ ต นต อ งการและพิ ม พ ใ บส ง ตั ว เพื่ อ พบนายจ า ง/
สถานประกอบการ โดยเจา หน าที่ จั ดหางานจะลงลายมือชื่อในใบสงตัว ให ขณะเดีย วกัน ระบบก็จ ะสงขอมู ล
ใหนายจาง/สถานประกอบการไดทราบวามีคนหางานสนใจขอมูลตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการ
3) เมื่ อ คนหางาน/ผู ป ระตนได เ ลื อ กตํ า แหน ง งานว า งได ต รงตามความต อ งการ
แลวใหพิมพใบสงตัว เพื่อนําไปรับคําปรึกษาและไปพบนายจาง
1.5.2) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไมได
1) คนหางาน/เขาพบเจาหนาที่จัดหางานตามลําดับคิวเพื่อรับบริการจัดหางาน
2) กรณีมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติใหเจาหนาที่จัดหางานเปนผูดําเนินการแกไข
ขอมูลใหคนหางานกอนคัดเลือกตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับคนหางานและตอไป
3) เจาหน าที่ จัดหางานพิ มพ ใบสงตัวใหคนหางานที่ใชคอมพิวเตอรไม ไดและมอบใบสงตั ว
พรอมบัตรประจําตัวประชาชนใหคนหางาน พรอมแจงใหเดินทางไปพบนายจางโดยเร็ว
1.5.3) กรณี ค นหางาน เลื อ กตํ า แหน งงานว า งไม ได หรื อ ไม มี ตํ า แหน งงานว า งที่ ต รงตาม
คุณสมบัติจะขึ้นทะเบียนเปนผูรองาน
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1.6 การตรวจสอบการจัดหางานดวยตนเอง
คนหางาน (ใหม/เกา) นําใบสงตัวที่พิมพจากระบบคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองพบเจาหนาที่
จั ด ห างานเพื่ อคั ด กรองผู ส มั ค รงาน (Recruit) ก อ น ส ง ตั ว ไป พ บ น ายจ า ง/ส ถาน ป ระกอบ การว า มี
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน พรอมตรวจสอบตําแหนงงานยังวางอยูหรือไม หรือใหขอมูลบริษัท
เพิ่มเติม เชน รายละเอียดบริษัท ลักษณะงาน สถานที่ตั้ง เงื่อนไข สวัสดิการ รวมทั้งตอรองลดเงื่อนไขการจางงาน
ของนายจาง/สถานประกอบการ เพื่อใหคนหางานไดรับโอกาสการพิจารณาบรรจุงานมากขึ้น
1.7 การแนะแนวอาชีพและการสงฝกพัฒนาฝมือแรงงาน
กรณีที่คนหางาน/ตองการคําแนะนําเพิ่มเติม หรือมาใชบริการ 3 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วันแลว
ยังไมไดงานทํา ใหสงพบเจาหนาที่แนะแนวอาชีพเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก และนําขอมูลมาชวยเหลือในการหางานที่
เหมาะสม ตลอดจนใหคําแนะนําในดานตางๆ เชน การเตรียมตัวเพื่อเขารับการสัมภาษณ การทดสอบ ความพรอม
ทางอาชี พ เทคนิ คการเขี ยนประวั ติ ย อ (Resume) เป นต น โดยจะมี การติ ดตามผลการมี งานทํ า อย างต อเนื่ องจนกว า
คนหางาน/จะไดงานทํา โดยดําเนินการ ดังนี้
1.7.1. เมื่ อ เจ าหน าที่ แนะแนวอาชี พ ให บ ริ การแนะนํ า หรือ ให คําปรึก ษาแก คนหางา/แล ว
ใหบันทึกการใหคําแนะนําลงในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษาในครั้งตอไป
1.7.2. การแนะแนวอาชีพ กรณีสํานักงานใดมีขอจํากัดดานบุคลากร อาจมอบหมายใหเจาหนาที่
จัดหางานที่ผานการอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่แนะแนวอาชีพควบคูไปดวยก็ได
1.7.3. การส งฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงาน กรณี ค นหางาน/ไม ส ามารถจั บ คู งานที่ เหมาะสมได
ให เจ าหน าที่ พิ จ ารณาความจํ าเป น ในการส งฝ กอบรมฝ มื อแรงงาน เพื่ อเพิ่ มทั กษะเพิ่ มเติ มหรื อเปลี่ ย นอาชี พ
โดยใหออกหนังสือสงตัวใหคนหางาน ถือไปยื่นตอสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
1.8 การติดตามผลการมีงานทํา
1.8.1 การติดตามผลการมีงานทํา
1) วิธีติดตามผลการบรรจุงาน
1.1) ติดตามผลจากคนหางานและที่ไดรับการสงตัวไปพบนายจางให
ดําเนินการ ดังนี้
1.1.1) เจาหนาที่จัดหางานนํารายชื่อคนหางาน และที่สงตัวไปพบ
นายจางมาติดตามผลการบรรจุงาน โดยเมื่อครบกําหนด 7 วัน นับจากวันที่สงตัวคนหางาน และไปพบนายจาง ให
ตรวจสอบผลการบรรจุ งานหรื อไม บ รรจุ งานจากการตอบกลั บ ของนายจ างหรือ คนหางาน และซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบไดจาก
- ใบสงตัวที่นายจางตอบกลับมา
- เอกสารอื่นๆ ที่ทราบไดวานายจางบรรจุงานหรือไมบรรจุงาน
1.1.2)ในกรณี ค รบ 7 วั น แล ว แต ยั ง ไม ท ราบผลการบรรจุ ง าน
ใหเจาหนาที่จัดหางานสอบถามผลการบรรจุงานไปยังคนหางาน และหรือนายจาง/สถานประกอบการ นับจาก
วันที่สงตัวไปพบนายจาง ซึ่งการสอบถามคนหางาน/หรือนายจาง/สถานประกอบการจะตองสอบถามเพื่อใหทราบ
วาไดรับคนหางาน/เขาทํางานหรือไม หรือคนหางาน/ไมไปพบนายจาง โดยวิธีการสอบถาม อาจจะดําเนินการ โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ก็ได
- การสอบถามทางโทรศัพท
- การสงหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงใหตอบกลับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- นายจาง/สถานประกอบการแจ งผ านระบบบริก ารจั ด หางานใน
ประเทศ
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- วิธีการอื่นๆ ที่สํานักงานเห็นสมควร เชน เนนย้ําใหคนหางาน และ
นายจ า ง/สถานประกอบการให ค วามร ว มมื อ และตระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ ของการแจ ง ผลการบรรจุ ง าน
เพื่อประโยชนของทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.1.3) การแจ งผลการบรรจุงานของคนหางาน/จะแจงผ านโทรศั พ ท
โทรสาร E-mail หรือวิธีการอื่นก็ได และนายจางใหแจงผลผานทางระบบจัดหางานในประเทศ
1.1.4) เมื่อเจาหนาที่จัดหางานทราบผลการบรรจุงานหรือไมบรรจุงานแลว
ใหบันทึกขอมูลเพื่อบันทึกผลการติดตามผลการบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอรตอไป และสําหรับคนหางานที่
ไมไดรับการบรรจุงานใหติดตามการมีงานทําอยางตอเนื่องจนกวาจะไดงานทํา
1.2) ติดตามผลจากสํานักงานประกันสังคม
ประสานขอทราบขอ มูล ที่ มาขึ้น ทะเบี ย นหางานที่ กลั บ เขาสู ระบบ
ประกันสังคมกรณีวางงานเมื่อทราบผลการมีงานทําของคนหางาน หรือแลวใหบันทึกผลการมีงานทําลงในระบบ
คอมพิวเตอร
1.8.2. การบันทึกขอมูลผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศ
1) กรณีไดบรรจุงาน ใหบันทึก
- ประเภทงาน ตําแหนง อัตราคาจาง
- ชื่อ ที่อยูนายจางที่รับบรรจุงาน
- หางานไดเอง หรือจากการสงตัวของเจาหนาที่
- วัน เดือน ป ที่ไดบรรจุงาน
2) กรณีไมไดบรรจุงานใหบันทึกรองาน
1.9 การบันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสาร
1.9.1 การบันทึกขอมูล : มี 2 ประเภท ไดแก
1) บันทึกในแบบเอกสาร คือ แบบขึ้นทะเบียนหางาน เพื่อเปนหลักฐานทางเอกสาร
ในกรณี คนหางาน/ใช ค อมพิ ว เตอร ไ ม ไ ด และเป น การจั ด เก็ บ การบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา โดยมี ก าร
ลงชื่อผูใหบริการไวดวยทุกครั้ง
2) บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
2.1) คนหางานและที่ ใชคอมพิ วเตอรไดจะบัน ทึกขอมูล ประวัติสวนตัวและ
คนหาตําแหนงงานวางลงในระบบคอมพิวเตอร
2.2) เจาหนาที่เปนผูบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางให
คนหางาน/ที่ใชคอมพิวเตอรไมไดทุกขั้นตอนที่มีการใหบริการ
1.9.2 การจัดเก็บเอกสาร
แบบขึ้ น ทะเบี ย นหางานของคนหางาน/ที่ ใช ค อมพิ ว เตอรไม ได ให จั ด เก็ บ รวมกั น โดย
เรีย งลํ า ดั บ ตามวั น ที่ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น (ยกเว น คนพิ การ เพื่ อ สะดวกในการคน หาขอมู ล ) แยกตามวุฒิ การศึก ษา
4 ระดับ คือ
- วุฒิประถมศึกษา
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย
- วุฒิ ปวช. ปวส. วิชาชีพ
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
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ผังการใหบริการคนหางาน

คนหางาน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

คนหางานใหม/ขึ้นทะเบียน

คนหางานเกา/เกา

- ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเขาเครื่องอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card)
- รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน
ใชคอมฯ ไมได

ใชคอมฯ ได

- กรอกรายละเอียด
ในแบบขึ้นทะเบียนหางาน
- สงแบบใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

รับ Username
และ Password

รับบัตรคิว
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ใชคอมฯ ไมได

ทดสอบความพรอม
ทางอาชีพ

พบเจาหนาที่ ณ จุดใหคําปรึกษา
- บันทึกขอมูลคนหางาน

เลือกไมได

- เลือกตําแหนงงานวาง
- คัดกรองผูสมัครงาน (Recruit)
- วิเคราะหตําแหนงงาน
- ประสานนายจาง
- แนะแนวอาชีพ
- ประกอบอาชีพอิสระ

ไดงานทํา

ติดตามผลการ

ใชคอมฯ ได

ไมไดงานทํา

- ขึ้นทะเบียนเปนผูรองาน
- ติดตามใหความชวยเหลือ
จนกวาจะไดงานทํา

บันทึกขอมูลและเลือก
ตําแหนงงานจาก
ระบบคนหาตําแหนงงาน
ดวยตนเอง

เลือกได

พิมพใบสงตัว/
ใบเรียกรายงานตัว
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2. แนวปฏิบัติการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ
2.1 วัตถุประสงค
เพื่อรับ ตรวจสอบ และเผยแพรตําแหน งงานวาง รวมทั้งใหน ายจาง/เจาของสถานประกอบการ
คัดลอกรายชื่อคนหางาน/ในระบบคอมพิวเตอรไดตรงตามตําแหนงงานวางที่แจงไว
2.2 ขอบเขต
นายจ า ง/สถานประกอบการที่ ม าแจ งตํ าแหน งงานว างไวกั บ ศู น ย บ ริก ารจั ด หางานเพื่ อ คนไทย
ทั ้ง ดว ยตนเอง และวิธ ีอื ่น และมีค วามประสงคจ ะคัด ลอกรายชื ่อ คนหางาน และหรือ สัม ภาษณง าน
ผานระบบอินเตอรเน็ต
2.3. แนวปฏิบัติ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธกลาวตอนรับ และสอบถามวัตถุประสงคกรณีนายจาง/สถานประกอบการแจง
ความตอการหางาน โดยตรวจสอบหลักฐานเปนนายจาง ดังนี้
2.3.1 การรับแจงตําแหนงงาน
นายจา ง/สถานประกอบการติดต อกับ เจาหนาที่ป ระชาสัมพั น ธ เพื่ อแจ งความต องการ
หาคนงาน โดยเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจาง
1) กรณีเปนการติดตอครั้งแรก (นายจางใหม)
1.1) เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจางเพื่อทําบัตรนายจางโดย
กรอกรายละเอี ย ดในใบลงทะเบี ย นการแจ ง ตํ า แหน ง งานว า งและคั ด รายชื่ อ ผู ส มั ค รงานและหนั ง สื อ
มอบอํานาจ (กรณีไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) ดังนี้
กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา
1. บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบาน
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่ม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
2. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ

กรณีที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ประกอบกิจการ
1. บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา
2. สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่มเติม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจและผูรบั มอบ
อํานาจ

กรณีที่ 3 นิติบุคคล
1. สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจด
ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของกระทรวง
พ าณิ ช ย (ออกไม เ กิ น 6 เดื อน
ประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ
เอกสารโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล)
2.บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ
(เอกสารเพิ่มเติม)
1. หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู ม อบอํ า นาจและผู รั บ มอบ
อํานาจ
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1.2) เมื่อเจาหน าที่ป ระชาสัมพัน ธตรวจสอบหลั กฐานตางๆ ครบถวนแลวใหบัน ทึ ก
ประวัตกิ ารใชบริการในโปรแกรม Smart Card
1.3) เจาหนาที่สงคืนเอกสารการเปนนายจาง เพื่อใหนายจางมอบใหเจาหนาที่จัดหางาน
จัดทําบัตรประจําตัวนายจางและเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัวนายจาง
2) กรณี เปน นายจาง/สถานประกอบการเดิ ม ใหยื่น บั ตรนายจางพรอมบัต รประจําตั ว
ประชาชนใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ และบันทึกประวัติการใชบริการในระบบ Smart Card
2.3.2 เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบบัตรประจําตัวนายจาง ดังนี้
1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได
1.1) มอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจาง/สถานประกอบการกรอกรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ ตํ าแหน งงานว างที่ ต อ งการ เมื่ อ กรอกรายละเอี ย ดแล ว ให เจ าหน าที่ ป ระชาสัม พั น ธต รวจสอบความ
ครบถวนชัดเจนของขอมูลในใบแจงตําแหนงงานวาง
1.2) เจาหนาที่ประชาสัมพันธมอบใบแจงตําแหนงงานวาง บัตรประจําตัวนายจาง
และบัตรคิวใหนายจางพบเจาหนาที่จัดหางาน ณ จุดบริการนายจาง เพื่อใหเจาหนาที่จัดหางานบันทึกตําแหนง
งานวาง และแนะนําการคัดลอกรายชื่อคนหางานในระบบคอมพิวเตอร
2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได
1.1) เจ าหน าที่ ป ระชาสั มพั น ธมอบ Username และ Password พรอ มบั ต รคิ ว
เพื่อใหน ายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจาง/สถานประกอบการในระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง
(กรณีเปนนายจางใหม) และบันทึกตําแหนงงานวาง พรอมแนะนําขั้นตอนการใชระบบจัดหางานดวยตนเอง
1.2) เมื่อนายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจางในระบบคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลว และเจาหนาที่จัดหางานไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขึ้นทะเบียนนายจางแลว หากเอกสาร
ครบถวนถูกตองเจาหนาที่จะดําเนินการอนุมัตินายจาง พรอมทั้งบันทึกเลขบัตรประจําตัวนายจาง วัน/เดือน/ป
ที่หมดอายุ (กรณีเปนนายจางใหม)
2.3.3 การคัดลอกรายชื่อคนหางาน
นายจาง/สถานประกอบการ สามารถขอคัดลอกรายชื่อคนหางานได 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 คัดลอกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง
เมื่อนายจาง/สถานประกอบการไดรับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธแลวให
ดําเนินการดังนี้
1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได
1.1) เจาหนาที่จัดหางานรับบัตรคิวและเอกสารการเปนนายจางจากนายจาง/
สถานประกอบการ เพื่ อ เรี ย กข อ มู ล นายจ า งจากระบบคอมพิ ว เตอร กรณี ไ ม พ บข อ มู ล ให ล งทะเบี ย น
แทนนายจ า งโดยใช Username และ Password เป น เลขนิ ติ บุ ค คลของสถานประกอบการ หรื อ เลขบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของนายจางและบันทึกขอมูลสถานประกอบการพรอมตําแหนงงานลงในระบบคอมพิวเตอร
1.1) กรณีเปนนายจางรายเดิมใหตรวจสอบตําแหนงงานวางวามีการบันทึกลง
ในระบบคอมพิวเตอรแลวหรือไม หากตรวจสอบแลวไมพบขอมูล ใหเจาหนาที่จัดหางานบันทึกตําแหนงงานวางลง
ในระบบคอมพิวเตอร
1.3) เจ า หน า ที่ จั ด หางานแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การคั ด ลอกรายชื่ อ คนหางาน
จากขอมูลคนหางานซึ่งบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
1.4) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร
แลวใหนายจางตรวจดูขอมูลประวัติคนหางานที่ นายจางสนใจ เมื่ อนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรียบรอยแลว
ระบบจะสงขอมูลใหคนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางาน
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1 .5 ) เจา หนา ที ่จ ัด ห างานพิม พร ายละเอีย ดคนหางานที ่น ายจา ง/
สถานประกอบการเลื อ กไว จ ากระบบคอมพิ ว เตอร โดยมอบให น ายจ า ง/สถานประกอบการจํ านวน 1 ชุ ด
และเก็บไว 1 ชุดเพื่อติดตามผลการบรรจุงาน
2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได
2.1) นายจาง/สถานประกอบการมอบบั ต รประจํ าตัว นายจ างให เจาหน าที่
จัดหางาน
2.2) นายจาง/สถานประกอบการใหมจะบันทึ กขอมูลสถานประกอบการและ
ตํ าแหน งงานวา ง โดยระบุ เงื่ อนไขและสวั ส ดิ การตางๆ ลงในระบบคอมพิ ว เตอร ซึ่ งตํ าแหน งงานจะแบ งเป น
ตําแหนงงานของคนหางานทั่วไป หรือตําแหนงงานของคนพิการ และแบงประเภทงานไว 3 งาน คือ งานประจํา งาน
ชั่วคราว (มีระยะเวลาแนนอน) และงาน Part Time เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคนหาขอมูลของทั้ง 2 ฝาย คือ
ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และคนหางาน
2.3) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อและตรวจดูขอมูลคนหางานที่
นายจางสนใจจากระบบคอมพิ วเตอร เมื่ อนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรีย บรอยแลว ระบบจะสงขอมูล ให
คนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางานรายนั้นๆ
2.4) นายจาง/สถานประกอบการพิมพ รายละเอียดคนหางานที่เลือกไวจาก
ระบบคอมพิวเตอร โดยมอบใหเจาหนาที่จัดหางานจํานวน 1 ชุด และใหนายจาง/สถานประกอบจํานวน 1 ชุด
เพื่อใชในการเรียกตัวคนหางานมาสัมภาษณงาน
2.5) เจ า หน า ที่ จั ด หางานคื น บั ต รประจํ าตั ว นายจ างให แ ก น ายจ าง/สถาน
ประกอบการ
หมายเหตุ : 1. การคัดลอกรายชื่อคนหางานระบบจะใหคัดลอกรายชื่อไดครั้ง
ละไมเกิน 5 ตําแหนงๆ ละ ไมเกิน 20 รายชื่อ
2. เมื่อนายจ าง/สถานประกอบการได รายชื่อคนหางานและได
ติดตอไปยังคนหางานแลวใหแจงผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศฯ เพื่อใหขอมูลตําแหนงงานวางเปนปจจุบัน
และสามารถคัดลอกรายชื่อคนหางานในครั้งตอไปได
กรณีที่ 2 คัดลอกรายชื่อจากระบบอินเตอรเน็ต
นายจาง/สถานประกอบการ ดําเนินการดังนี้
1. ลงทะเบี ย นสถานประกอบการใหม เพื่ อกรอกรายละเอี ย ดและยอมรั บ
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการสมัครเขาใชบริการ ระบบจึงจะอนุมัติใหลงทะเบียน
2. สงหลักฐานการเปนนายจางใหศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือแนบ
ไฟลเอกสารผานระบบ เพื่อใหเจาหนาที่อนุมัติการใชงานในระบบ
3) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ขอ 3.2 และ 3.4
หมายเหตุ : 1. กรณี น ายจ าง/สถานประกอบการประสงค สั มภาษณ งานผ า น
ระบบอิ น เตอร เน็ ต ให จั ดทํ าบั ญ ชี ผู ใช งาน เพื่อความสะดวกในการติดตอทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถาน
ประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
2. ก รณี น าย จ างบุ ค ค ล ธ ร รม ด า ให บ ริ ก า รจั ด ห า งา น
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทยเทานั้น

หมายเหตุ กรณีนายจาง/สถานประกอบการประสงคสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต ใหจัดทําบัญชีผูใชงาน
เพื่อความสะดวกในการติดตอทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
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ผังการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ

นายจาง/สถานประกอบการ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

นายจางเกา

นายจางใหม

- ยื่นหลักฐานการเปนนายจาง
ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ
เพื่อทําบัตรนายจาง

- ยื่นบัตรประจําตัวนายจาง

ใชคอมฯ ได

ใชคอมฯ ได

ใชคอมฯ ไมได

ใชคอมฯ ไมได

รับใบแจงตําแหนงงานวาง
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อกรอกรายละเอียด

รับใบแจงตําแหนงงานวาง
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อกรอกรายละเอียด

สงใบแจงตําแหนงงานวาง
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ
- บันทึกประวัติการใชบริการในโปรแกรม
Smart Card
- รับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ใชคอมฯ ได
นายจางใหม

สงใบแจงตําแหนงงานวาง
ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ

ใชคอมฯ ไมได

นายจางเกา

พบเจาหนาที่จัดหางาน

- ลงทะเบียนเพื่อรับ
Username และ Password
- บั น ทึ ก ข อ มู ล น าย จ าง/
สถานประกอบการดวยตนเอง
- เจาหนาที่จัดหางานเขาระบบ
เพื่อทําการอนุมัติ และบันทึก
เลขบัตรประจําตัวนายจาง
และวัน เดือน ป ที่หมดอายุ

บันทึกตําแหนงงานวางดวยตนเอง
- ยื่นบัตรนายจางใหเจาหนาที่จัดหางาน
- เจาหนาที่จัดหางานตรวจสอบ
ตําแหนงงานวางในระบบคอมพิวเตอร

- เพื่ อ ทํ า การอนุ มั ติ พรอ มบั น ทึ ก
ขอมูลสถานประกอบการ เลขบัตร
ประจําตัวนายจางและวัน เดือน ป
ที่หมดอายุ และตําแหนงงานวาง
- แนะนําการคัดเลือกคนหางาน
จากระบบคอมพิวเตอร

เลือกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร

พิมพรายละเอียดคนหางาน
ติดตอ/เรียกพบผูสมัครงาน
นายจางบันทึกผลบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอร
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E-mail

ห้องเลขที่
à¢µ/Í Òí àÀÍ
¨ §ÑËÇÑ
´
.สถานที่ใกล้เคียง

6. จังหวัดที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
7. Ê¶Ò¹ ÀÒ¾ ¡ âÊ´

ÈÒÊ¹ Ò

¡ ÔâÅ¡ ÃÑÁ .

เซนติเมตร นํ้าหนัก

เลขที่
หมู่ที่
«Í Â
¶¹ ¹
ÃËÑÊä» ÃÉ³ ÕÂì

»Õ ÊÑ- ª ÒµÔ

ชั้นที่

.
.
.

.

¡ ÊÁÃÊ ¡ อื่น ๆ (ÃÐº )Ø

.

8. Ê¶Ò¹ ÀÒ¾· Ò§· ËÒÃ ¡ ¾é¹ ÀÒÃÐ· Ò§· ËÒÃ ¡ ÂÑ
§äÁèà¡ ³ ± ì ¡ Í ÂÙ»è ÃÐ¨ Òí ¡ ÒÃ Ë¹ èÇÂ……….ปลดประจําการเมื่อ……………….
9. §Ò¹ »Ñ̈¨ Øº¹Ñ : ¡ ÇèÒ§§Ò¹ µéÍ §¡ ÒÃËÒ§Ò¹ · Òí ¡ มีงานทํา แต่ตอ้ งการเปลี่ยนงาน àËµØ¼Å.....................................................................
10. ผูท้ ี่สามÒÃ¶µỐµèÍ ä´ ãé¹ ¡ Ã³ Õ©Ø¡à©Ô¹ : ¹ ÒÂ/¹ Ò§/¹ Ò§ÊÒÇ

¹ ÒÁÊ¡ ØÅ

â· ÃÈÑ
¾· ì

11. » ÃÐàÀ· ¢Í §¤¹ ËÒ§Ò¹ : ¡ คนหางานทัว่ ไป ¡ ¤¹ ¾Ô¡ÒÃ ¡ ¼ÙÊé Ù§Í ÒÂØ
12. ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ(เรี ยงลําดับจากวุฒิที่ได้รับครั้งสุ ดท้าย)
ชื่อสถาบันการศึกษา

» ÃÐ¡ ÒÈ¹ ÕÂº µÑÃ
ËÃ×Í » ÃÔ- - Òº µÑÃที่ได้รับ

á¼¹ ¡ ËÃ×Í
ÊÒ¢ÒÇÔªÒ

ÇÔªÒàÍ ¡

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ ÒÃÈÖ¡ÉÒ
เกรดเฉลี่ย/à» Í Ãìà« ç¹ µì
ตั้งแต่ปีพ.ศ. - »Õ¾.È.

13. ¡ ÒÃ½Ö¡Í º ÃÁÇÔªÒª Õ¾ËÃ×Í ¡ ÒÃ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×ÍáÃ§§Ò¹
» ÃÐàÀ· Í Òª Õ¾/สาขาที่ฝึก

Ê¶ Òº ¹Ñ/Ë¹ èÇÂ§Ò¹ /สถานที่½Ö¡

ระยะเวลาที่ฝึก (»Õ/à´ ×Í ¹ )

ÇÑ
¹ ¨ º ½Ö¡Í º ÃÁ

14. ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ
(1) พิมพ์คอมพิวเตอร์
¡ ä· Â ¡ Í §Ñ¡ ÄÉ
(1) คอมพิวเตอร์
¡ Word ¡ Excel
¡ อื่นๆ (ระบุ)..............................................
(2) ÊÒÁÒÃ¶¢Ñ
º ขี่ยานพาหนะ ¡ Ã¶Â¹ µì ¡ ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ Ã¶Â¹ µìá ÅÐ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ อื่น ๆ (ÃÐº Ø)………..………….….
(3) ใบอนุญาตขับขี่
¡ Ã¶Â¹ µì ¡ ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ Ã¶Â¹ µìá ÅÐ¨ ¡ÑÃÂÒ¹ Â¹ µì ¡ อื่น ๆ (ÃÐº …
Ø ………………..……
(4) ¤ÇÒÁÃÙé· Ò§´ Òé¹ ÀÒÉÒµèÒ§» ÃÐà· È
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
ÀÒÉÒ
. ¡ ¾Ù́ä´ é ¡ Í èÒ¹ ä´ é ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é
¼Å¡ ÒÃ· ´ ÊÍ º ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶· Ò§´ Òé¹ ÀÒÉÒÍ §Ñ¡ ÄÉ (
¤Ðá¹ ¹ ) Ê¶Òº ¹Ñ/Ë¹ èÇÂ§Ò¹
(5) ¤วามรู ้ความสามารถพิเศษอื่น ๆ (ÃÐº )Ø
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15.» ÃÐÇÑ
µÔ¡ÒÃ· Òí §Ò¹ : ¡ ÁÕ
¡ äÁèÁÕ
ËÒ¡ ÁÕ»ÃÐÊº ¡ ÒÃ³ ì· Òí §Ò¹ ให้กรอกเฉพาะงานสําคัญที่เคยทํา โดยเริ่ มด้วยตําแหน่งครั้งสุ ดท้าย
ชื่อสถาน
» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ

» ÃÐàÀ·
¡ Ô̈¡ ÒÃ

¨ §ÑËÇÑ
´ µíÒáË¹ è§§Ò¹

Ê¶Ò¹ ÀÒ¾¡ ÒÃ· Òí §Ò¹
ÃÐÂÐàÇÅÒ
ÅÑ
¡ É³ Ð
¤èÒ¨ Òé§
µéÍ §¡ ÒÃ
»Õ/
¶Ù¡àÅÔ¡¨ Òé§ ÅÒÍ Í ¡
เปลี่ยนงาน
งานที่ทาํ
ÊǾ· ÒéÂ
ตั้งแต่วนั ที่ ตั้งแต่วนั ที่
à´ ×Í ¹
( P)

16. ผลงาน/กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
17. ÃÐº ØµÒí áË¹ èงงานที่ตอ้ งการทํางานตามลําดับความต้องการ
1.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราว ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
2.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราÇ ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
3.
» ÃÐàÀ· §Ò¹ ¡ » ÃÐ¨ Òí ¡ ชัว่ คราว ¡ Part Time อัตราค่าจ้างที่ตอ้ งการ
18. ต้องการที่พกั จากนายจ้างหรื อไม่

¡ µéÍ §¡ ÒÃ

19. ทํางานจังหวัดอื่นได้หรื อไม่

¡ ä´ éÃÐº Ø̈Ñ
§ËÇÑ
´ ........................................................

º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹
º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹
º Ò· /ชัว่ โมง/ÇÑ
¹ /à´ ×Í ¹

¡ äÁèµÍé §¡ ÒÃ
¡ äÁèä ´ é

20. ¶ ÒéäÁèä ´ ÃéÑº¡ ÒÃº ÃÃ¨ Øà¢éÒ· Òí §Ò¹ » ÃÐÊ§¤ì(àÅ×Í ¡ ä´ Áé Ò¡ ¡ ÇèÒ1 ¢éÍ )
¡ ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ËÅÑ
¡ ÊÙµÃ
.
¨ ½Ö¡Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ¡ ÃÁ¾Ñ
² ¹ Ò½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹ ¨ ฝึ กอบรมฝี มือแรงงานหน่วยงานอื่น (ÃÐº Ø……………………………)
¡ » ÃÐ¡ Í º Í Òª Õ¾Í ÔÊÃÐ ¡ ä» · Òí §Ò¹ ã¹ µèÒ§» ÃÐà· È ¡ ÃÑบงานไปทําที่บา้ น ¡ ÃÍ §Ò¹
¡ อื่นๆ……………..
21. ¡ Ã³ ÕÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ.
ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ´ Òé¹ ¡ ¡ ÒÃÁÍ §àËç¹ ¡ ¡ ÒÃä´ Âé¹Ô ¡ การเคลื่อนไหว ¡ ¨ Ôµã¨ ¡ ÊµÔ»Ñ- - Ò ¡ ¡ ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙé ¡ Í Í · ÔÊµÔ¡
- ÃÐº Ø¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ
.
- ต้องการฟื้ นฟูสมรรถภาพหรื อไม่ ¡ µéÍ §¡ ÒÃ ¡ äÁèµÍé §¡ ÒÃ
22. ¡ ÒÃº Ñ¹· Ö
¡ ¢éÍ ÁÙÅ¤¹ ËÒ§Ò¹ ÂÔ
¹ ÂÍ Á/äÁèÂÔ
¹ ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅµÒÁ¾ÃÐÃÒª º Ñ- - ÑµÔ
¢ éÍ ÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃ¢Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð
“ผู้ขึน้ ทะเบียนหางานประสงค์ จะเปิ ดเผยข้ อมูลแก่นายจ้ าง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน หรื อไม่ ”
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅ
¡ ÂÔ¹ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅã¹ ÃÐº º ÊÒÃÊ¹ à· È¨ ´ÑËÒ§Ò¹ ã¹ » ÃÐà· È
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ¨ Òé§» ÃÐàÀ· ¨ Òé§àËÁÒáÃ§§Ò¹
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ¨ Òé§» ÃÐàÀ· ¢ÒÂ» ÃÐ¡ ¹Ñ/¢ÒÂµÃ§
¡ ÂÔ¹ÂÍ Á
¡ äÁèÂ¹ÔÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ º ÃÔÉ·Ñ¨ ´ÑËÒ§Ò¹
ËÁÒÂàËµØ: ¡ Ã³ ÕãËé¤ ÇÒÁÂÔ¹ÂÍ Á ¶×Í ÇèÒãËé¤ ÇÒÁÂÔ¹ÂÍ ÁµÒÁ¾ÃÐÃÒª º -Ñ- µÑÔ¢Íé ÁÙÅ
¢ èÒÇÊÒÃ¢Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð
¢éÒ¾à¨ éÒ¢Í ÃÑºÃÍ §ÇèÒ¢éÍ ÁÙÅ¢éÒ§µé¹ à»ç¹ ¤ÇÒÁ¨ ÃÔ§
ลงชื่อ
วันที่

.ผูข้ ้ ึนทะเบียนหางาน
.
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วิธีการปฏิบัติงานการใหบริการจัดหางานแกคนพิการตามมาตรา 33
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
กรมการจั ดหางาน ในฐานะหน วยงานที่มีภารกิ จในการส งเสริมและสนั บสนุ นให เกิดการจางงานคนพิการ
ไดใหบริการจัดหางานแกคนพิการที่ประสงคจะหางานทํา/เปลี่ยนงาน และใหบริการแกนายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการที่ตองการหาคนพิการเขาทํางาน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
1. ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2. เจาหนาที่บันทึกขอมูล
3. เจาหนาที่จัดหางาน
4. เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ
2. วิธีปฏิบัติงานการใหบริการคนหางาน (คนพิการ)
2.1 การสมัครงาน
เอกสารการสมัครงาน
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ
กรณีเปนคนหางานใหม
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหคําแนะนําเบื้องตน
2. คนพิ การกรอกแบบขึ้ นทะเบี ยนหางาน กรณี คนพิ การไม สามารถกรอกแบบขึ้ นทะเบี ยนหางานได
ใหเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทน โดยใหผูสมัครงาน (คนพิการ) ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ
3. เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการสมัครงาน
4. เจาหนาที่บันทึกขอมูล บันทึกประวัติคนหางานในระบบคอมพิวเตอร
กรณีเปนคนหางานเกา
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ พรอมสอบถามวา
มีการเปลี่ยนแปลงประวัติหรือไม เชน ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอ เปนตน
2. กรณี มี การเปลี่ ยนแปลงประวั ติ ให เจ าหน าที่ ดํ าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงข อมู ลในระบบ โดยให คนหางาน
(คนพิการ) ลงลายมือชื่อ หากคนพิการไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือ หรือใชแกงได หรือตราประทับ
หรือทําเครื่องหมายอื่นแทนการลงชื่อ แลวแตกรณีลงในแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติ
2.2 การคัดเลือกตําแหนงงาน
1. เจ าหน าที่ จั ดหางานจะต องพยายามค น หา ทั ก ษะความสามารถของผู ส มั ค รงานคนพิ ก ารให ได
เพื่ อชวยหางานที่ เหมาะสม และเป น ประโยชน ในกระบวนการ ให คําปรึกษา นอกจากนั้น เจาหนาที่จ ะตองมี
ขอมูลรายละเอียดของตําแหนงงานวาง สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานเพื่อใหขอมูลกับผูสมัครงานคนพิการได
อยางชัดเจน
2. เจาหนาที่จัดหางานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกตําแหนงงานวางจากฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร
Online และขอมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจเลือกตําแหนงงานวางที่เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความถนัดของตนเอง
3. เมื่อคนหางานเลือกตําแหนงงานวางไดตรงตามความตองการแลว กอนจะสงคนหางานไปพบนายจาง ให
เจาหนาที่จัดหางานประสานนายจาง/สถานประกอบการ สอบถามตําแหนงงานและใหขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ ที่จะ
สงไปสัมภาษณ
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4. เจ า หน า ที่ จั ด หางานพิ ม พ ใบเรี ย กรายงานตั ว ให ค นพิ ก ารไปพบนายจ างเพื่ อ รั บ การสั ม ภาษณ
และการพิจารณาบรรจุงาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพื่อเขารับการสัมภาษณ เจาหนาที่ควร
จะจัดรถไปสงผูสมัครงาน หรือประสานใหนายจางมาสัมภาษณคนพิการที่สํานักงาน
5. กรณี ที่ ค นหางานต อ งการคํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม ให เจ า หน า ที่ แ นะแนวอาชี พ ให บ ริ ก ารแนะแนว
และใหคําแนะนําในดานอื่น ๆ เชน การฝกทักษะเพิ่มเติม การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมตัวกอนเขา
รับการสัมภาษณงาน การทดสอบความพรอมทางอาชีพ เปนตน
หมายเหตุ กรณี สจก. หรือ สจจ. มีคนพิการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน ใหเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางาน
อยางครบวงจร
3.วิธีปฏิบัติงานการใหบริการนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
3.1การรับแจงตําแหนงงานวาง
นายจ างหรื อเจ าของสถานประกอบการ/หน วยงานของรั ฐ ติ ดต อกั บ เจ าหน าที่ ป ระสั มพั น ธ เพื่ อแจ ง
ความตองการหาคนหางาน (คนพิการ) โดยเจาหนาที่ประชาสัมพันธจะตรวจหลักฐานการเปนนายจาง
กรณีเปนนายจางใหม
1. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เพื่อขอทําบัตรนายจาง ดังนี้
- บุคคลธรรมดา ไดแก บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา และสําเนาทะเบียนบาน
- นิ ติ บุ ค คล ได แ ก สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลหรื อ ทะเบี ย นพาณิ ช ย
สําเนาบัต รประจําตัวผูเสียภาษีอากรของสถานประกอบการ หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ ม (ภ.พ.20)
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
(กรณีที่นายจางไมไดดําเนินการดวยตนเอง)
2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรนายจางใหแกนายจาง
3. เจาหนาที่มอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจางกรอกรายละเอียดตําแหนงงานวางที่ตองการพรอม
ทั้งตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวาง
กรณีเปนนายจางเดิม
เจาหน าที่ประชาสัมพันธตรวจสอบบั ตรนายจางพรอมบั ตรประจํ าตัวประชาชน และมอบใบแจงตํ าแหน ง
งานวางให นายจ างกรอกรายละเอียดตํ าแหน งงานวางที่ ต องการ เมื่อกรอกเรียบรอยแล วเจาหน าที่ประชาสั มพั นธ
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวางในใบแจงตําแหนงงานวาง
กรณีหนวยงานของรัฐ
ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหแจงตําแหนงงานวางที่ตองการรับสมัครในหนวยงาน
มาแสดงตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
3.2 การบันทึกขอมูลตําแหนงงานวาง
1. เจาหนาที่บันทึกขอมูล บันทึกตําแหนงงานวางที่นายจางแจงลงในระบบคอมพิวเตอร
2. หากนายจางตองการคัดเลือกขอมูลผูสมัครงาน ใหออกบัตรคิวใหแกนายจางเพื่อรอรับบริการคัดเลือก
ผูสมัครงานตามลําดับ
3. กรณี น ายจ า งแจ ง ตํ า แหน ง งานว า งด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช น โทรศั พ ท หรื อ โทรสาร ให เ จ า หน า ที่
ประชาสั มพั นธ ตรวจสอบความเป นนายจ างและบุ คคลที่ สามารถติ ดต อได ในระบบคอมพิ วเตอร พร อมตรวจสอบ
ขอมูลขอมูลตําแหนงงานวาง และใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร
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3.3 การคัดเลือกผูสมัครงาน
เมื่อนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดรับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
แลว ใหเจาหนาที่จัดหางานเรียกใหบริการคัดเลือกคนหางานตามลําดับคิว
กรณีคัดเลือกผูสมัครงานจากระบบคอมพิวเตอร
1. เจาหนาที่จัดหางานเรียกขอมูลนายจางจากระบบคอมพิวเตอร เพื่อตรวจสอบตําแหนงงานวาง
ลักษณะงานและเงื่อนไขการจาง
2. เจาหนาที่จัดหางานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการคัดเลือกคนหางาน (คนพิการ) จากขอมูลคนหางานซึ่งได
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
3. นายจางรายชื่อและประวัติคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร
4. เจาหนาที่จัดหางานพิมพรายชื่อคนหางาน
กรณีคัดเลือกคนหางานจากแฟมประวัติคนหางาน
เมื่อนายจางแจงความตองการคนหางานกับเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบบัตรนายจาง
และมอบแฟ มประวั ติคนหางานเพื่ อให นายจ างคัดเลือกรายชื่ อ โดยให นายจางกรอกรายละเอี ยดในแบบคั ด ลอก
ประวัติคนหางาน และเมื่อนายจางคัดลอกรายชื่อเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่จัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติ
คนหางานเพื่อเปนหลักฐานในการติดตามผลการบรรจุงาน
3.4 การบรรจุงาน
เมื่ อนายจ างหรื อสถานประกอบ/หน วยงานนของรัฐพิ จ ารณารับ ผูส มั ครงาน (คนพิ การ) เขาทํางาน
ในสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐแลว จะตองแจงผลการบรรจุงานใหสํานักงานจัดหางานทราบภายใน 15 วัน
3.5 การติดตามผลภายหลังจากที่คนพิการไดรับการบรรจุงาน
ภายหลังที่คนพิการไดรับการบรรจุงานในสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ได 7 วัน จะตองมีการ
ติดตามผลอยางใกลชิด เจาหนาที่จัดหางานจะตองออกเยี่ยมเยียนคนพิการในสถานประกอบการ/หนวยงานของ
รัฐ เพื่อสอบถามสภาพการทํางาน ใหคําแนะนําในการปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน หลังจากนั้นใหติดตามเปนระยะๆ
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ผังการใหบริการคนหางาน (คนพิการ)
คนหางาน

รายใหม
- ยื่นบัตรประชาชน/ประจําตัว
คนพิการ และรูปถาย
- หลักฐานสมัครงาน (ถามี)*

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
- คัดกรองคนหางาน ใหม/เกา
- ใหคําปรึกษาเบื้องตน
- อธิบายขั้นตอนการใหบริการ
ของสํานักงานฯ (อยางเขาใจงาย)

รายเกา
ยื่นบัตรประชาชน/
ประจําตัวคนพิการ
แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
(หากมี)

กรอกแบบขึ้นทะเบียน
คนหางาน
ตองการการแนะแนวเพิ่มเติม

เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ขึ้นทะเบียนคนหางาน
เลือกดูตาํ แหนงงาน

- แนะแนวอาชีพ
- ประกอบการอาชีพอิสระ
- สงอบรมหลักสูตรของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เจาหนาที่ประสานนายจางสอบถาม
ตํ าแหน งงานและให ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ คนพิ การ
ที่สงไปสัมภาษณ

รับใบเรียกรายงานตัว/สงตัว
- ใหคําปรึกษาแนะนําเปนพิเศษกับผูสมัครงาน
- อธิบายรายละเอียดของสถานประกอบการ
และวิธีการเดินทางไปสมัครงาน
- เอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน
- แนะนําวิธีการเขารับการสัมภาษณ ฯลฯ

เดินทางไปพบนายจาง

ติดตามผลการบรรจุ

บรรจุงาน

ไมไดรับการบรรจุงาน

ขึ้นทะเบียน
เปนผูรองาน/รอนายจางเรียกตัว

หมายเหตุ 1. กรณีคนพิการไมสามารถกรอกแบบขึ้นทะเบียนคนหางานไดใหเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนโดยใหผูสมัครงาน
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
2. กรณีที่สํานักงานจัดหางาน มีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางานอยางครบวงจร
3. หากไมมีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่บริการจัดหางานใหบริการคนพิการถือเปนความสําคัญลําดับแรก
4. เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพื่อเขารับการสัมภาษณเจาหนาที่ควรจะจัดรถไปสงผูสมัครงาน
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2. เจาหนาที่จัดหางาน
3. เจาหนาที่แนะแนวอาชีพ
วิธีปฏิบัติงานแกผูขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ)
1. เจาหนาที่ประชาสัมพัน ธห รือเจาหน าที่ ผูใหบ ริการแกคนพิการ ตรวจสอบหลักฐานการขึ้ นทะเบีย น
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไดแก บัตรประจําตัวคนพิการหรือบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมมอบแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1) ใหแกคนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ
กรณีคนพิการขอใชสิทธิดวยตนเอง ใหคนพิการกรอกรายละเอียดในแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตาม มาตรา
35 (คนพิ การ/ผู ดู แ ลคนพิ การ) (กกจ.พก.1) ในส ว นคนพิ การขอใช สิ ท ธิ ด ว ยตนเอง หากคนพิ การ
ไมสามารถกรอกรายละเอียดได ใหเจาหนาที่กรอกรายละเอียดแทนคนพิการ แตใหคนพิการเปนผูลงลายมือชื่อหรือ
ประทับลายนิ้วมือในชอง “ลงชื่อ.............ผูขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิ”
กรณี ผู ดู แ ลคนพิ ก ารขอใช สิ ท ธิ แทนคนพิ ก าร ให เจ าหน าที่ ต รวจสอบว าเป น ผู ดู แ ลคนพิ ก ารที่ มี ชื่ อ
อยูในบัตรประจําตัวคนพิการหรือไม (เนื่องจากผูดูแลคนพิการที่จะขอใชสิทธิแทนคนพิการได จะตองเปนบุคคลที่
มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการ แตหากผูดูแลคนพิการไมสามารถเดินทางมาขอใชสิทธิดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ
ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรดานคนพิการที่ดูแลคนพิการ ดําเนินการยื่นขอใชสิทธิแทนคนพิการที่อยูในความ
ดูแลได) ทั้งนี้ ให ผูดูแลคนพิ การกรอกรายละเอีย ดในแบบขึ้นทะเบียนขอใชสิ ทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1)
เฉพาะในสวนผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ
2. เจาหน าที่ จัดหางานให คําแนะนํ าแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิ การ เกี่ย วกับ ประเภทการขอใชสิทธิตาม
มาตรา 35 ไดแก การใหสัมปทาน จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออื่นใด
ตามความต องการของคนพิ การ/ผู ดู แลคนพิ การ จากนั้ นจึ งให พิ จารณาเลื อกประเภทการขอใช สิ ทธิ หรื อพิ จารณา
เลือกประกาศของนายจางสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ที่ไดแจงขอใหสิทธิตามาตรา 35 ไวแลว
3. เมื่ อคนพิ การ/ผู ดูแลคนพิ การ ได เลือกประเภทการขึ้นทะเบี ยนขอใชสิ ทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแล ว
ก อ นส งตั ว เข าทํ าสั ญ ญาขอใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35 กั บ นายจ างหรื อ สถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐ
ให เจ าหน าที่ จั ดหางานประสานทางโทรศั พ ท กั บ สถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐก อน เพื่ อให แน ใจว า
สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐยังไมไดตกลงรับหรือเรียกคนพิการรายใดเขาทําสัญญา จากนั้นจึงประสานสงตัวคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการ เขาทําสัญญากับนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐตอไป
4. เจาหนาที่จัดหางานจัดทําแบบแจงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) พรอมแนบแบบ
กจจ.พก.1 และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก ารหรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู ดู แ ลคนพิ ก าร
และสงตัวคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไปพบนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยของรัฐ เพื่อตกลงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิ ตามที่นายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดแจงขอใหสิทธิไว โดยเจาหนาที่จัดหางาน
จะตองชวยตรวจสอบมูลคาการใชสิทธิกอนที่นายจางและคนพิการจะลงนาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย
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5. กรณี ที่ คนพิ การหรื อผู ดู แ ลคนพิ ก ารต องการคํ าแนะนํ าเพิ่ ม เติ ม ให ไปพบเจ าหน าที่ แ นะแนวอาชี พ
เพื่อใหเจาหนาที่แนะแนวใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาชีพใหแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการตอไป
6. กรณีคนพิการ/ผูดูแลคนพิการยังไมสามารถเลือกสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่แจงขอใชสิทธิ
ตามมาตรา 35 ได เนื่ อ งจากไม มี ส ถานประกอบการ/หน ว ยงานของรั ฐ ที่ แ จ ง ความประสงค ข อให สิ ท ธิ
ตามมาตรา 35 ตรงตามที่ ค นพิ ก าร/ผู ดู แ ลคนพิ ก ารต อ งการ ให เจ า หน า ที่ จั ด หางานทํ าหนั งสื อ แจ ง ผลให
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการทราบเปนระยะๆ
หมายเหตุ ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหงชาติฯ พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 4 นิ ยาม “ผูดูแลคนพิการที่จะขอใชสิทธิ” หมายความวา ผูรับอุป การะหรือผูดูแลคนพิการซึ่งมี ชื่อในบัตร
ประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอ 11 วรรคสอง กําหนดวา
กรณี ผูดู แลคนพิ การจะยื่น คํ าขอรั บ สิท ธิแทนคนพิ การ คนพิการที่อยูในการอุ ป การะหรือดู แลต องไม สามารถ
ประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) เปนผูเยาว (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด โดยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดเหตุ
พนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะไวดังนี้ “มาตรา 19 บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาว และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ
ยี่สิบปบริบูรณ”)
(2) เปนผูสูงอายุ ตั้งแต 70 ปขึ้นไป (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด)
(3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ (พิจารณาจากคําสั่งศาล)
(4) เปนคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไมสามารถประกอบอาชีพได โดยมีหนังสือรับรองจาก
กรมส งเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การ หรือสํานั กงานพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย จังหวัด หรื อ
ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เพื่อประกอบการยื่นขอใชสิทธิ
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ผังการใหบริการขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ/ผูร ับมอบอํานาจ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ/เจาหนาที่จัดหางาน

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายเกา)
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/
บัตรประจําตัวประชาชน

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายใหม)
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/
บัตรประจําตัวประชาชน
รับขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.1)
เจาหนาที่ใหคําแนะนําในการกรอกรายละเอียด

เลือกประเภท
การขอใชสิทธิตาม ม.35
เจาหนาที่ประสานนายจาง
กอนสงตัวเขาทําสัญญา
รับแบบแจงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.3)

พรอมแนบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัว
คนพิการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูดูแลคนพิการ

เดินทางไปพบนายจาง
ติดตามผลการเขาทําสัญญา

ตกลงทําสัญญา

ไมทําสัญญา

บันทึกในแฟม
ประวัติ

แจงผลใหคนพิการทราบ
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของนายจาง
หรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
ผูปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ประสัมพันธ
2. เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงานการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (นายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ)
1. นายจางหรือสถานประกอบการที่ตองการขอบัตรประจําตัวนายจาง ใหติดตอเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
พรอมยื่นหลักฐานการเปนนายจาง
2. เจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบความครบถวนของหลักฐานนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ในกรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนี้
กรณีที่ 1 บุคคลธรรมดา

กรณีที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ประกอบกิจการ

กรณีที่ 3 นิติบุคคล

1.บัตรประจําตัวประชาชน

1.บัตรประจําตัวประชาชน

1.สําเนาหนังสือรับรองการ

พรอมสําเนา

พรอมสําเนา

จดทะเบียนนิติบุคคล

2.สําเนาทะเบียนบาน

2.สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

1.หนังสือมอบอํานาจ

1.หนังสือมอบอํานาจ

นิติบุคคล

ติดอากรแสตมป 30 บาท

ติดอากรแสตมป 30 บาท

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

1.หนังสือมอบอํานาจ

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

ติดอากรแสตมป 30 บาท
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

3. เมื่อเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรประจําตัวนายจาง
กรณีเปนนายจางหรือสถานประกอบการรายเดิม ใหนายจางหรือสถานประกอบการยื่นบัตรประจําตัวนายจางพรอม
บัตรประจําตัวประชาชน เพื่อติดตอใชบริการ
4. กรณีเปนหนวยงานของรัฐไมตองใชเอกสารหลักฐานใด ๆ ประกอบคําขอ เพียงทําหนังสือจากหนวยงาน
แจงขอความอนุเคราะหขอใหสิทธิตามมาตรา 35 มอบใหแกเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
5. เจาหนาที่ประชาสัมพันธมอบแบบแจงขอใหสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.2) และแบบคําขอ (กกจ.
พก.2-1 ถึง 7) ตามกิจกรรมที่ประสงคจะขอใหสิทธิ พรอมคํานวณมูลคาการขอใหสิทธิและแนบเอกสารประกอบ
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ตามที่ กํ า ห น ดใน แบ บ คํ า ขอ (กกจ.พ ก.2 -1 ถึ ง 7 )เพื่ อใช ใ น การพิ จารณ าอนุ ญ าต ให เจ า ห น าที่
รับยื่นและตรวจสอบเอกสารใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน
6. กรณีนายจางหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ยื่นแบบคําขอและเอกสารไมครบถวน และ
หรือ มีการแกไข ขอใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอตกลง โดยผูยื่นคําขอตองแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่ขึ้นทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. นายจ างหรื อสถานประกอบการ/หน วยงานของรั ฐที่ ได รั บ อนุ ญ าตให ดํ าเนิ น การตามมาตรา 35
แจ งเจาหน าที่ ขอคั ดลอกรายชื่ อคนพิ การ/ผูดูแลคนพิ การที่ขึ้น ทะเบี ย นขอใชสิท ธิตามมาตรา 35 โดยกรอก
รายละเอียดของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการในแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (กกจ.พก.4)
2. เจาหนาที่จัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดู แลคนพิ การ เพื่ อใชเป นหลักฐานในการติดตาม
การตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35
3. กอนการคั ดลอกรายชื่ อคนพิ การ/ผูดู แลคนพิการในครั้งตอไป นายจางหรือสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ตองแจงผลการเขาทําสัญญาใหเจาหนาที่ทราบกอนทุกครั้ง
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การดํ า เนิ น การตรวจสอบมู ล ค า การขอใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35 ของนายจ า ง
หรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. ให เจ าหน าที่ อ อกพื้ น ที่ เพื่ อตรวจสอบมู ล คาการให สิท ธิตามมาตรา 35 ของนายจางหรือสถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ โดยดําเนินการภายใน 10 วันนับแตวันที่เอกสารหลักฐานครบถวน
2. เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบมูลคาการใหสิทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแลว ขอใหสรุปความเห็น (กกจ.
พก.5) เสนอจัดหางานจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ภายใน 1 วัน
3. จั ด หางานจั งหวั ด/ผู อํ านวยการสํ านั กจั ดหางานกรุ งเทพเขตพื้ น ที่ พิ จารณาอนุ ญ าตและลงนาม
ในหนังสือใหความเห็นชอบดําเนินการตามมาตรา 35 ภายใน 2 วัน
4. ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 35 (กกจ.พก.6) ใหผูอํานวยการกองทุน
และความเสมอภาคคนพิการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนประจําทุกเดือน
5. ใหนายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ จัดสงสําเนาสัญญาการดําเนินการตาม
มาตรา 35 ใหสํ านั กงานจัดหางานจังหวัด/สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้ นที่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
โดยสัญญาจะตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานและแบบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิ การหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ

48

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ผูปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดหางาน
วิธีปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่จัดหางานนํารายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ที่สงตัวไปพบนายจางเพื่อตกลงเขาทําสัญญา
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 หรือที่นายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ คัดลอกรายชื่อไปเพื่อเรียกเขา
ทําสัญญามาดําเนินการติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ดังนี้
- เมื่อครบ 7 วันนับจากวันที่สงตัวหรือคัดลอกรายชื่อเพื่อเรียกเขาทําสัญญา ใหเจาหนาที่ติดตามผล
การตกลงเขาทําสัญญาของนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานรัฐ วาไดมีการตกลงเขาทําสัญญากับคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการที่สงตัวไปพบหรือไม
- หากยั งไม ท ราบผลการตกลงเขาทํ าสั ญ ญาขอใช สิ ท ธิต ามมาตรา 35 ให เจ าหน าที่ จั ด หางาน
มีหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพื่อสอบถามไปยังนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ หรือคนพิการ/
ผูดู แลคนพิ การ ให แลว เสร็จ ภายใน 15 วัน นับ จากวัน ที่สงตัวหรือคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิ การ
ซึ่งการสอบถามจะตองสอบถามเพื่อใหทราบวาไดตกลงเขาทําสัญญากันหรือไม หรือคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
ไดไปพบนายจางหรือไม
- การติ ดตามผลการตกลงเขาทํ าสั ญญาขอใช สิทธิ ตามมาตรา 35 หากมีการติดตามมากกวา 2 ครั้ ง
แตยังไมทราบผลการตกลงเขาทําสัญญาใหถือวาคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไมไดรับการตกลงเขาทําสัญญา
2. หากเจาหนาที่ไดผลแลวพบวานายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ ตกลงจะเขา
ทํ า สั ญ ญากั บ คนพิ ก าร/ผู ดู แ ลคนพิ ก าร ให มี ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงการใช สิ ท ธิ ต ามมาตรา 35
กับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ และแจงกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
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ผังการใหบริการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
นายจาง/สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ

เจาหนาที่ประชาสัมพันธใหคําแนะนํา
- นายจาง/สถานประกอบการ (รายใหม)
ยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาที่
ประชาสัมพันธตรวจสอบเพื่อจัดทําบัตรนายจาง
- หนวยงานของรัฐ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห
ขอใหสิทธิ

นายจาง/สถานประกอบการ (รายเดิม) ยื่นทําบัตร
ประจําตัวนายจาง

รับแบบแจงขอใหสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.2)
เพื่อกรอกรายละเอียด
กรณีที่นายจาง/สถาน
ประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ
จับคู (Matching) กัน
มาแลว

ดําเนินการตรวจสอบมูลคา
- กรณีผานหลักเกณฑ ใหเจาหนาที่

มีหนังสืออนุญาตใหนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
ดําเนินการและเขาทําสัญญา
- กรณีไมผานหลักเกณฑ ให
เจาหนาที่แจงนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ เรง
แกไขและปรับปรุงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑโดยดวน

เจาหนาที่ติดตามผล
การเขาทําสัญญา

กรณีสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ยังไมมีคน
พิการ/ผูดุแลคนพิการเขารับ
สิทธิ และประสงคจะขอ
คัดเลือกรายชื่อคนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/สํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานคร
พืน้ ที่

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.001

แบบรายงานผลการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ แยกตามประเภทความพิการ
หนวยงาน.....................................................
ประจําเดือน.......................................
ประเภทความพิการ
ลําดับ

รวมทั้งสิ้น

ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35
รวม

1

สัปทาน

2

จัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ

3

จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ

4

ฝกงาน

5

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

6

ลามภาษา

7

การใหความชวยเหลืออื่นใด

ชาย

การ
มองเห็น
หญิง

ชาย

หญิง

การไดยิน
ชาย

หญิง

การ
เคลื่อนไหว
ชาย

หญิง

จิตใจ
ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
2. กรณีมีผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ ใหใสจํานวนลงในชองหมายเหตุ

สติปญญา
ชาย

หญิง

การเรียนรู
ชาย

หญิง

ออทิสติก
ชาย

หญิง

หมายเหตุ
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ
หนวยงาน.........................................
ประจําเดือน....................................
จํานวนคนพิการ
ลําดับ
ที่

ประเภทขอใชสิทธิตามมาตรา 35

/ผูดูแลคนพิการ
ที่ใหสิทธิ
(คน)

1

การใหสัมปทาน

2

การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ

3

จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ

4

ฝกงาน

5

จัดสิ่งอํานวยความสะดวก

6

ลามภาษามือ

7

การใหความชวยเหลืออื่นใด

สถานประกอบการ
จํานวน
(แหง)

จํานวนที่ให
สิทธิคนพิการ
(คน)

หนวยงานของรัฐ
จํานวน
(แหง)

จํานวนที่ให
สิทธิคนพิการ

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.

รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันที่ 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานทุกสิ้นเดือน

2.

กรณีการใหความชวยเหลืออื่นใดตามมาตรา 35 ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ พรอมทั้งแนบสําเนาแบบ กกจ.พก2
(แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ)

(คน)

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.002

จํานวนคนพิการ
ที่ไดรับสิทธิเขา
ทําสัญญา
(คน)

หมายเหตุ
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พก.003

รายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการที่ขอสิทธิตามมาตรา 35
ชื่อหนวยงาน......................................
ประจําเดือน.....................................

ลําดับ

ชื่อ-สกุล คนพิการ/ผูดูแล

ที่อยู

ประเภทกิจกรรมที่คนพิการ
ขอใชสิทธิ

ลักษณะงานที่ขอใชสิทธิ

หมายเหตุ
1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน
2. ตัวอยางประเภทกิจการที่ใหระบุ เชน กิจการซัก อบ รีด ฯลฯ ประเภทงาน เชน รับเหมาชวงงานพันสายไฟฟา ฯลฯ
3. หากเปนผูดูแลคนพิการ ใหใสขอมูลวาดูแลคนพิการชื่ออะไร และเลขบัตรประจําตัวคนพิการ

หมายเหตุ

53

รายชื่อสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐที่ขอใชสิทธิตามมาตรา 35
ชื่อหนวยงาน........................................
ประจําเดือน.................................
ลําดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทกิจการของ

/หนวยงานของรัฐ

สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ

ที่อยู

หมายเหตุ
1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน

ประเภทของ
การขอใชสิทธิ

ลักษณะงานที่ขอใชสิทธิ

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
พก.004

จํานวนคนพิการ
ที่นายจางใหสิทธิ

หมายเหตุ
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กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา
1.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อการจางงานผู สูงอายุ (อายุ 60 ป บริบูรณ ขึ้นไป) ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิป ญญา
ทองถิ่นในสาขาตาง ๆ มาเปนวิทยากรถายทอดความรูแกคนในชุมชน
(2) เพื่อใหคนในชุมชนไดนําองคความรูไปประกอบอาชีพและสรางรายได
(3) เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
(4) เพื่อสรางคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ
(5) เพื่อลดการพึ่งพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว
1.2 เปาหมายการดําเนินงาน
(1) การจางงานผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
(2) ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน
(3) ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
1.3 พื้นที่เปาหมาย
14 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ด ราชบุ รี ปทุ ม ธานี นครปฐม พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ชลบุ รี ระยอง เชี ย งใหม
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง
1.4 แนวทางการดําเนินงาน
1.4.1 การจ างงานผู สูงอายุ ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญ ญาทองถิ่น มาเปน วิทยากร
ถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้น
ไป) ที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เขารวมกิจกรรม จากผูสูงอายุกลุมเปาหมาย ไดแก
ผูสูงอายุที่ขึ้น ทะเบี ยนผ านระบบขึ้นทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly) ผูสูงอายุจ ากการสํารวจตาม
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุที่ผานการฝกทักษะฝมือแรงงานจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน โดยผูสูงอายุที่รับหนาที่เปนวิทยากร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
ติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง

- มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมติดยาเสพ

- เปนผูที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ เปนที่ยอมรับใน
สังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี
- เปนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน
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- หลั ก ฐานแสดงถึ ง การมี ทั ก ษะและองค ค วามรู ด า นภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เช น
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)
(2) พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนหางานที่มีภูมิปญญาและเปนที่ยอมรับของ
สังคม และพรอมที่จะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอื่นที่สนใจ โดยภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือก
ตองไมซ้ําซอนกันในแตละจังหวัด
(3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการ
สอนอื่น ๆ
(4) สํานักงานจัดหางานจังหวัดขึ้นทะเบียนหางานใหผูสูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอื่น ๆ
(5) จั บคู ตํ าแหน งงาน (Matching) ให กั บผู สู งอายุ ที่ ผ านการคั ดเลื อก และบั นทึ กผลการ
บรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิป ญญา” รหั สตําแหน ง
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอื่น ๆ
(6) แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ท องถิ่น ที่ ได รับการคั ดเลื อกเป นวิทยากรถายทอดองคความรู ส งใหกองพั ฒนาระบบบริการจั ดหางาน กรมการจั ดหางาน
(เอกสารแนบ 1)
และวิธีการดําเนินงาน

(7) จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด

(8) ผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู
(9) ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ
1.4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 1,500 คน และผูเขารับการ
ถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน
ประชาชนทั่วไป) เพื่อเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตาง ๆ
ทั่วไป)

(2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชน
(3) พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนทั่วไป) เขารวมกิจกรรม
(4) ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

(5) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผู
เขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ตัดยอดทุกวันที่
25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ
(SSO) (เอกสารแนบ 2)
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1.5 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลทั่วไป ประกอบดวย
(1) คาตอบแทนผูสูงอายุที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท
(2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม
(3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม
(4) คาเชาสถานที่ฝกอบรม
(5) คาวัสดุฝกอบรม
(6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม
2. กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
2.1 วัตถุประสงค
(1) เพื่อสรางหลักประกันที่มั่นคงดานรายไดของผูสูงอายุ
(2) เพื่อสรางความอยูดีกินดีของผูสูงอายุ
(3) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
(4) เพื่อเพิ่มบทบาทและคุณคาของผูสูงอายุดวยการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ
(5) เพื่อลดภาระคาใชจายของรัฐดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
(6) เพื่อบรรเทาภาวการณวางงานของผูสูงอายุ
2.2 เปาหมายการดําเนินงาน
(1) ผูสูงอายุที่ตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว จํานวน 900 คน
รอยละ 35 (315 คน)

(2) ผูสูงอายุที่ตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว มีงานทําและมีรายได

2.3 พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
2.4 แนวทางการดําเนินงาน
(1) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ออกสํารวจ/
เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว เพื่อทราบความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ
60 ปบริบูรณขึ้นไป) ตําแหนงงานวาง สภาพการจางงาน และเงื่อนไขการจางงาน (เชน คุณสมบัติของผูสูงอายุ ลักษณะงาน
ที่ทํา ระยะเวลาการทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ เปนตน) ตามคูมือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน
พรอมทั้งประชาสัมพันธและเชิญชวนนายจาง/สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม
(2) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 พิจารณา
จั ด ทํ าบั น ทึ ก ข อ ตกลง (MOU) ด านการส งเสริ ม การจ า งงานผู สู งอายุ ระหว างกรมการจั ด หางานกั บ นายจ าง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
และการทองเที่ยว ที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) สงใหกรมการจัดหางาน
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(3) สํ านั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด และสํ านั ก งานจั ด หางานกรุ งเทพมหานครพื้ น ที่ 1-10
ประชาสั มพั น ธ ให ผู สู งอายุ (อายุ 60 ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป) ได รั บ ทราบตํ าแหน งงานว างของนายจ าง/สถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และประกาศตําแหนงงานวางผูสูงอายุในระบบระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
(4) ประชาสั ม พั น ธ แ ละเชิ ญ ชวนผู สู งอายุ ที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะตรงตามความต อ งการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานใหชัดเจน รวมทั้ง
ขอจํากัดในการทํางานของผูสูงอายุ และขึ้นทะเบียนหางานใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
(5) จั บคู ตํ าแหน งงาน (Matching) ใหผูสู งอายุ (อายุ 60 ป บริ บู รณ ข้ึนไป) กั บนายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว
พิจารณาบรรจุงาน

(6) ประสานงานและสงตัวผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ

(7) ติดตามและรายงานผลการบรรจุงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ในระบบสารสนเทศ
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว”
2.5 การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ
(1) ให สํ านั กงานจั ดหางานจั งหวัดนนทบุรี ปทุ มธานี สิ งห บุ รี ปราจี นบุ รี สมุ ทรปราการ บุ รีรัมย
อุบลราชธานี เลย แม ฮองสอน ลําปาง น าน พิ ษณุ โลก ราชบุ รี สมุ ทรสงคราม และป ตตานี พิจ ารณาจัดทํ าบัน ทึกข อตกลง
(MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางานกับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการและการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง
(2) สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอื่น ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
พิจารณาจั ดทํ าบั นทึ กขอตกลง (MOU) ด านการสงเสริมการจางงานผูสู งอายุ ระหวางกรมการจัดหางาน กับ นายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวตามความเหมาะสมในพื้นที่
3. กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม)
ขอความรวมมือดําเนินงานและรายงานตามแนวทางเดิม พรอมทั้งบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ”
4. สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 กิจกรรมดังกลาวขางตน ขอความ
รวมมือบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101
“การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา”
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ผส.1
รายชื่อผูสูงอายุที่มีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนวิทยากรถายทอดองคความรู
ลําดับที่

ชื่อ-สกุลผูสูงอายุ

หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

อายุ เพศ

การศึกษา

ที่อยู
เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

สาขาภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

หมายเหตุ
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ผส.2
ผลการดําเนินงานการมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ที่อยู
ลําดับที่

ชื่อ-สกุลผูสูงอายุ

หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน

อายุ

เพศ การศึกษา

เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/
แขวง

ผลการดําเนินงาน
อําเภอ/
เขต

จังหวัด

สาขาภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เขารับ
การถายทอด
องคความรู

ชื่อผูสูงอายุ
ที่ถายทอด
องคความรู

การมีอาชีพ
หรือมีงานทํา
และมีรายได
(ระบุ)

หมายเหตุ
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ผส.3
รายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวที่มีความตองการจางงานผูสูงอายุ
ลําดับที่

นายจาง/สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ที่อยู
เลขที่

หมู

ถนน

ตําบล/แขวง

ตําแหนงงานวาง
อําเภอ/เขต

จังหวัด

ตําแหนง

อัตรา

อัตราคาจาง

หมายเหตุ
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