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บทบรรณาธิการ
วารสาร Smart Job Magazine ฉบับนีเ้ ป็นฉบับพิเศษ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 1 ปี Smart Job Center ซึง่ เป็นการ
ให้บริการจัดหางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสำ�คัญโดยได้กล่าวถึงในเวทีเสวนาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2558 ว่า การตั้ง Smart Job Center เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนโดยติดตามคำ�กล่าวทั้งหมดในฉบับนี้
นอกจากนัน้ วารสารฉบับนีไ้ ด้น�ำ ทิศทางอีกก้าวหนึง่ ของ Smart Job Center ของกรมการจัดหางาน บทวิเคราะห์
เศรษฐกิจไทย ปี 2559 ผลงานครบรอบ 1 ปี ของ Smart Job Center และความคิดเห็นของผูม้ ารับบริการจากผูส้ มัครงาน
และนายจ้างทีม่ าใช้บริการ Smart Job Center นอกจากนัน้ ยังมีบทความทีน่ �ำ เสนอความภูมใิ จของกรมการจัดหางาน
กับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนบทความทีใ่ ห้ความรูแ้ ละเป็นประโยชน์ ได้แก่ แรงงานไทย
ในบริบทใหม่ : การเรียนสายอาชีพเพื่อชาติ และบทความจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับ
สถานการณ์ของตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันที่แรงงานมีการศึกษาสูงแต่หางานที่เหมาะสมไม่ได้
คณะผูจ้ ดั ทำ�หวังว่าสาระความรูใ้ น Smart Job Magazine ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นและสามารถติดตาม
ฉบับต่อไปใน http://lmi.doe.go.th/
กองวิจัยตลาดแรงงาน
มกราคม 2559

สารบัญ
คำ�กล่าวของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในเวทีเสวนาสหประชาชาติ
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สรุปคำ�กล่าวของนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ในเวทีเสวนาสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

เรื่อง “Ending poverty and hunger”
โดยพลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค
รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
และปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและ
ทรัพยากรของประเทศ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ คนส่วนน้อยเท่านัน้
ดังนั้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำ�คัญกับการสร้าง
โอกาสในสังคม และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศ
อย่างทัดเทียมกัน เพราะไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ไม่ตอ้ งการให้สงั คมไทยมีการใช้อ�ำ นาจเพือ่ ผลประโยชน์
ทางการเมือง เบียดบังผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ สร้างความแตกต่าง แบ่งแยก เอารัด
เอาเปรียบ จนเกิดความอยุติธรรม และนำ�ไปสู่การทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ซึง่ เป็นรากเหง้าแห่งปัญหาความขัดแย้งและ
ความแตกแยกในสังคมไทยในขณะนี้ นายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวถึงการบริหารประเทศว่า ช่วงแรก คือ พลิกฟื้น
สันติสุข สร้างความสามัคคี และแก้ปัญหาเร่งด่วน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันไทยกำ�ลัง
เดินหน้า วางรากฐานการพัฒนาและวางแผนการปฏิรปู
ประเทศไทย อย่างครบวงจร ทัง้ การร่างรัฐธรรมนูญของ
ประเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และ
เปิดโอกาสการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตามวิสยั ทัศน์ของประเทศ 2015 - 2020 “ประเทศมัน่ คง
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ใน

การประชุมระดับผู้น�ำเพื่อรับรองวาระการพัฒนา
ภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (POST 2015 Summit) และ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้รว่ มกล่าว
เสวนาในหัวข้อ “Ending poverty and hunger”
โดยเห็นว่าเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาทั้งในประเทศและ
ระดับโลก ต้องสร้างความสมดุลและยัง่ ยืน โดยขจัดความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเท่าเทียมกัน
ในสังคมเป็นส�ำคัญ สรุปสาระส�ำคัญค�ำกล่าวดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีประชาคม
โลกได้หันมาให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดวาระการ
พัฒนาโดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างสมดุลและยั่งยืน
ทัง้ การขจัดความยากจน และลดความเหลือ่ มล้�ำ ซึง่ เป็น
เป้าหมายทีท่ า้ ทายสำ�หรับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)
ที่จะต้องเดินหน้าสานต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (MDGs) ให้บรรลุผลภายใน 15 ปีข้างหน้า
สำ�หรับประเทศไทย แม้นว่าสัดส่วนของคนจนจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง เหลือร้อยละ 10.53 ในปี 2557 จาก
ร้อยละ 42 ในปี 2543 แต่ความเหลือ่ มล้�ำ ยังคงเป็นปัญหา
สำ�คัญของสังคมไทย จากโครงสร้างเศรษฐกิจทีไ่ ม่สมดุล

Smart Job Magazine

2

ประชาชนมัง่ คัง่ ประชาคมยัง่ ยืน” รัฐบาลมีความรับผิดชอบ
ในการสร้างกรอบ กติกา ที่เอื้อให้คนทุกคนในสังคม
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะด้านการศึกษา
บริการทางการแพทย์ และทางสังคม ตลอดจนต้องได้รบั
การคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรม
ทัง้ นี้ แนวทางการพัฒนาของประเทศของไทย ได้รบั
แรงบันดาลใจ จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและทั่วถึง บนหลักของ “ความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน” เพื่อเอาชนะความเสี่ยง
และการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ จากทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
ทางด้านจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ ให้มีคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิต
ด้วยความอดทน และรอบคอบ สำ�หรับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ มุง่ เน้นการพึง่ พาตนเอง
ด้วยการสร้างงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้น
วัตถุนยิ ม - บริโภคนิยม ด้วยการสร้างรายได้ ทีป่ ราศจาก
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้ความสำ�คัญกับ
การหล่อหลอมจิตวิญญาณ ปลูกฝังให้คนมีความสมดุล
ระหว่างการผลิตกับการบริโภค มีจิตสำ�นึกที่เอื้ออาทร
และอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
ดังนัน้ หลักการสำ�คัญของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ก็คอื
การรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ ตลอด 50 ปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทย
สามารถยกระดับการพัฒนามาเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง ระดับสูงได้ ก็ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลได้ดำ�เนินการ
(1) ส่งเสริมการทำ�เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เกษตร
อินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
(2) ส่งเสริมตลาดชุมชน ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง
สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
(3) พัฒนาศักยภาพ SMEs เชื่อมโยงธุรกิจขนาด
ใหญ่แบบ “พีส่ อนน้อง” แล้วเชือ่ มโยงกับภูมภิ าคและโลก

(4) การสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
แหล่งน้ำ� ที่ดิน ป่าไม้ ของประเทศ อย่างบูรณาการ
และยั่งยืน ไม่เสียดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
นายกรัฐมนตรียงั กล่าวว่า ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต้องเริม่ จากการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
“ชุมชน” นับตัง้ แต่ การส่งเสริมสินค้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และ OTOP (One Tambon One Product) การส่งเสริมโอกาส
ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยเข้าถึงแหล่งเงินทุน อาทิ กองทุนหมูบ่ า้ น
ตำ�บล และสินเชือ่ “นาโนไฟแนนซ์” การพัฒนาองค์ความรู้
ให้ชุมชนเกษตรกรรม ด้วย “ศูนย์เรียนรู้” ประจำ�อำ�เภอ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
นอกจากนี้ การบริการจัดการด้านแรงงาน ก็มบี ทบาท
สำ�คัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อย โดย “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center)” ทั่วประเทศ ทำ�ให้อัตราส่วน
การมีงานทำ�ของไทย สูงถึงร้อยละ 98.7 รวมทั้งให้
ความสำ�คัญกับการลงทุนเพื่ออนาคตและเพื่อกระจาย
ความเจริญไปสูท่ อ้ งถิน่ อาทิ การลงทุนระบบโครงสร้าง
การคมนาคมพื้นฐาน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเชือ่ มัน่ ว่า ด้วยความร่วมมือ
กันสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ สร้างความเชือ่ มโยง โดยการช่วยเหลือประเทศ
เพือ่ นบ้านและภูมภิ าค จะช่วยลดความเหลือ่ มล้�ำ ภายใน
ประเทศ ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศ และ
ช่วยให้ประเทศกำ�ลังพัฒนา สามารถขจัดความยากจน
ได้เร็วขึ้น เพราะการพัฒนาจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกคน
ทุกประเทศ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ไม่มคี นใด หรือ
ประเทศใด ถูกทิง้ อยูข่ า้ งหลัง ความยากจน ความหิวโหย
และความเหลื่อมล้ำ� ถูกขจัดหมดไป มีการสร้างโอกาส
สร้างงาน สร้างภูมคิ มุ้ กัน สร้างความพอดี ทัง้ ในการผลิต
และบริโภค เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดของโลก
ใบนี้ ยั่งยืนสำ�หรับชนรุ่นหลังต่อไป

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์/สำ�นักโฆษก
		 http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=95859:id95859&Itemid=339&lang=th
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อีกก้าวหนึ่งของ

Smart Job Center

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กรมการจัดหางานมุ่งหวัง
จะให้ Smart Job Center เป็นศูนย์รวมของ Smart Worker ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจะเป็นกำ�ลังแรงงานที่มีคุณภาพ
และทักษะ นอกจากนี้ Smart Job Center จะเป็นหน่วยงานที่มีจิตวิญญาณ ผู้มารับบริการทุกคนมีความสุข
ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ได้รับความสะดวกในการคัดเลือกคนไปทำ�งานและประทับใจในบริการ ผู้สมัครงานได้รับ
ความสุข มีขวัญและกำ�ลังใจในการหางานทำ�
ในปี 2559 กรมการจัดหางานได้เตรียมจัดตั้ง Smart Job Center เพิ่มอีก 32 จังหวัด เพื่อให้บริการประชาชน
ในภูมิภาค จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Smart Job Center จะทำ�ให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีงานทำ�อย่างมีความสุข
มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป
นายอารักษ์ พรหมณี
อธิบดีกรมการจัดหางาน
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รมการจัดหางานให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมให้ประชาชน
คนไทยทุกคนมีงานทำ� มีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการจัดหางานอย่างครบวงจร โดยการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) เป็นแห่งแรกในบริเวณ
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เพื่อบริการ
และอำ�นวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยทุกคนภายใต้ค�ำ ว่า
“บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ�” และได้มีการขยาย
ศูนย์บริการฯ ไปยังภูมิภาคอีก 11 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม
ระยอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา สกลนคร สงขลา
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
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เศรษฐกิจไทยปี 2559

โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ธันวาคม 2558

“เศรษฐกิจฟื้นหรือยัง?” หรือ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะได้ผลจริงหรือ?” หรือ

“ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะฟืน้ หรือไม่ และเมือ่ ไร” หรือ “ใครๆ ก็พดู ว่าปีหน้าเผาจริงปีนแี้ ค่เผาหลอกๆ ใช่มยั้ ”
เป็นคำ�ถามยอดฮิตที่ผมถูกถามมากที่สุดในช่วงนี้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย
คนไทยฝากความหวังไว้กบั ทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลภายใต้การนำ�ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ อย่างมาก
เนื่องจากตลอดปี 2558 เศรษฐกิจไทยซึมตัวลงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
มุมมองของประชาชนและนักธุรกิจโดยส่วนใหญ่
เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ฝากความหวังไว้กับทีมเศรษฐกิจใหม่ เพราะถ้าเศรษฐกิจฟื้น ประชาชนมีเงินทอง
เต็มกระเป๋า อะไรๆ ก็จะดูดีไปหมดในสายตาของประชาชน การดำ�เนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ของรัฐบาลจะได้รับการตอบรับอย่างสูงจากประชาชน ดังนั้น กลยุทธ์ “เศรษฐกิจนำ�การเมือง” จะมีความสำ�คัญต่อ
คะแนนนิยมของรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นอย่างยิ่ง จึงทำ�ให้เราเชื่อได้ว่ารัฐบาลจะระดมทุกสรรพกำ�ลังในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยให้ฟนื้ ตัวอย่างรวดเร็ว และให้ฟนื้ ตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนคนไทยเห็นได้ชดั เจนใน
ปี 2559
หลังจากเข้ารับตำ�แหน่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ ดร.สมคิด ไม่นานนัก ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ดร.สมคิด ได้ประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจรอบแรกวงเงินประมาณ 1.36 แสนล้านบาท ประกอบด้วยเงินปล่อยกู้
ให้กบั ประชาชนทีม่ รี ายได้นอ้ ยผ่านกองทุนหมูบ่ า้ น เงินทีส่ นับสนุนให้ต�ำ บลไปลงทุนพัฒนาพืน้ ทีต่ �ำ บลละ 5 ล้านบาท
และเงินงบประมาณทีใ่ ห้จงั หวัดนำ�ไปลงทุนพัฒนาพืน้ ทีใ่ นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ เพือ่ ให้
เงินงบประมาณกระจายไปสูท่ อ้ งถิน่ ต่างๆ อย่างรวดเร็วเพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจในต่างจังหวัดให้ฟนื้ ตัวขึน้ ไปพร้อมๆ กัน
อย่างรวดเร็ว

ซึ่งสอดคล้องกับการสำ�รวจดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้ บ ริ โ ภคโดยมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทยในเดื อ น
พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ปรับตัวดีขนึ้ ทุกรายการต่อเนือ่ ง 2 เดือนติดต่อกัน สะท้อนว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่แม้ยังรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำ�ลังฟื้นตัวขึ้น
และยิ่งสอดคล้องกับรายงานตัวเลข GDP ของ
เศรษฐกิจไทยของสภาพัฒน์ หรือ สศช. ทีร่ ะบุวา่ เศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ขยายตัว 2.9% เทียบกับ
ไตรมาสที่ 1 และ2 ทีข่ ยายตัว 3.0% และ 2.8% ตามลำ�ดับ
แสดงว่าเศรษฐกิจฟืน้ ตัวแล้วในไตรมาสที่ 3 และเศรษฐกิจ
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัว
ร้อยละ 2.9 ทำ�ให้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจแทบทุกสำ�นัก
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในปีนนี้ า่ จะขยายตัวได้ 3.0%
สำ�หรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 นัน้ ยังมีความเสีย่ ง
และความผันผวนอยู่มากเพราะความตึงเครียดทาง
การเมืองระหว่างประเทศภายหลังจากการก่อการร้าย
ในฝรั่ ง เศสและกรณี พิ พ าทระหว่ า งรั ส เซี ย กั บ ตุ ร กี
อาจทำ�ให้โลกมีความสุม่ เสีย่ งต่อการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการก่อการร้ายหรือมีสงคราม
ระหว่างประเทศเกิดขึน้ นอกจากนีค้ วามเสีย่ งของภัยแล้ง
และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังตกต่ำ� ตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ซึมเซาและราคาน้ำ�มันที่ยังคงทรุดตัว
ยังเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญของโลก
อย่างไรก็ตาม ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าเศรษฐกิจไทยใน
ปี 2559 จะขยายตัวได้ 3.5-4.0% จากปัจจัยบวกสำ�คัญๆ
คือ การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกทีจ่ ะทำ�ให้การส่งออกของ
ไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นตามโดยจะขยายตัวประมาณ 3-5%
การท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวอย่างโดดเด่นต่อเนือ่ ง การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (mega project)
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน การลงทุนใน
ธุรกิจ 4G การเปิด AEC เต็มรูปแบบ และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะออกมาในอนาคต
โดยหวังว่าจะไม่มีการก่อการร้ายและภาวะสงคราม
เกิดขึ้นในปีหน้าครับ
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นอกจากนีย้ งั มีมาตรการชุดที่ 2 คือมาตรการกระตุน้
SMEs ผ่านการให้สินเชื่อและดอกเบี้ยต่ำ�ผ่านธนาคาร
พาณิชย์วงเงิน 1 แสนล้านบาท และการค้�ำ ประกันเงินกู้
SMEs อีก 1 แสนล้านบาท เพื่อให้ธุรกิจ SMEs นำ�เงิน
ที่ ไ ด้ ไ ปลงทุ น หรื อ ใช้ เ ป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นในธุ ร กิ จ
ซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งจักร ซือ้ วัตถุดบิ เพือ่ ให้เกิดการใช้จา่ ย
หมุนเวียนในภาคธุรกิจให้มากขึ้นเพื่อกระตุกกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นเร็วที่สุด
และมาตรการล่าสุดคือ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ผ่านการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
1 หมื่นล้านบาท มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดจำ�นอง
จาก 1% เหลือ 0.01% ของมูลค่าจดจำ�นองกับการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% เป็นเวลา
6 เดือน และมาตรการให้สทิ ธิผ์ ทู้ ซี่ อื้ บ้านต่�ำ กว่า 3 ล้านบาท
ให้สามารถนำ�เอา 20% ของมูลค่าบ้านที่ซื้อไปหักภาษี
บุคคลธรรมดาได้เป็นเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธ.ค.2559 ทัง้ นี้
มาตรการกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์ลา่ สุดได้รบั การตอบสนอง
จากภาคธุ ร กิ จ และภาคประชาชนได้ ดี ร ะดั บ หนึ่ ง
เพราะถือว่าเป็นการกระตุน้ กำ�ลังซือ้ ของภาคประชาชน
เพราะวงเงินกูท้ เี่ หมาะสมและอัตราดอกเบีย้ ทีต่ �ำ่ ซึง่ น่าจะ
เป็นเชื้อฟืนสำ�คัญที่จะช่วยกระตุกภาคอสังหาริมทรัพย์
และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องฟื้นชีวิตชีวาขึ้นมา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ได้ทำ�การสำ�รวจความเห็นจากประธาน
และกรรมการหอการค้าจังหวัดทัว่ ประเทศจำ�นวน 200 คน
ในการประชุมหอการค้าทั่วประเทศในปลายเดือน
พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา พบว่า มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ที่ผ่านมาของรัฐบาล ทำ�ให้เศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ
ทัว่ ประเทศเริม่ ฟืน้ ตัวขึน้ แล้ว และมีการบริโภคตลอดจน
การลงทุนเพิ่มมากขึ้นทุกพื้นที่จากมาตรการดังกล่าว
หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เศรษฐกิจไทยได้ผา่ นจุดต่�ำ สุดไปแล้ว
และกำ�ลังฟื้นตัวขึ้น”
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ผลการดำ�เนินงาน
ปีงบประมาณ 2558
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

Smart Job Magazine

ภ

(Smart Job Center)

ายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์กรหลักทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ� คุม้ ครองคนหางาน และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกรมการจัดหางาน และจากข้อสั่งการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ให้หน่วยราชการต่างๆ เร่งดำ�เนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center ) แห่งแรกขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อาคาร 3 ชั้น ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงจึงได้ขยายการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ในพื้นที่
จังหวัดต่างๆ เพิม่ ขึน้ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมทัง้ หมด 12 แห่ง
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 กรมการจัดหางานจะขยายศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทยอีก จำ�นวน 32 แห่ง
และจะดำ�เนินการขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2560
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 มีประชาชนมารับบริการที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยดังนี้
ลำ�ดับที่
กิจกรรมที่ ให้บริการ
1. บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
1.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ
- รับขึ้นทะเบียนหางาน
- รับแจ้งตำ�แหน่งงานว่างจากสถานประกอบการ

2.

- บรรจุงาน
1.2 การให้บริการผู้ประกันตนขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน
- รับขึ้นทะเบียน
- รับรายงานตัว
- บรรจุงาน
1.3 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
- ให้ค�ำ ปรึกษาและรับลงทะเบียนผูป้ ระสงค์เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ
1.4 การให้บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
1.5 การให้บริการให้คำ�ปรึกษาและแนะแนวอาชีพประชาชนทั่วไป
บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์
- รับขึ้นทะเบียน
- บรรจุ (ผู้ได้งานทำ�)

จำ�นวนผู้ที่ ได้รับบริการ
289,271 คน
25,424 คน
3,762 แห่ง
10,044/75,199 ตำ�แหน่ง/อัตรา
14,208 คน
87,425 คน
131,138 คน
124.081 คน
21,996 คน
7,510 คน
12,016 คน
47,393 คน
47,393 คน
18,398 คน

พื้นที่ตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
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“กระทรวงแรงงาน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ�”

Smart Job Magazine

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

9
กิจกรรมต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ในการขอรับบริการ

Smart Job Magazine

สาธิตอาชีพอิสระ

10

Smart Job Magazine

แนะแนวอาชีพ

รับสมัครงานผ่านระบบ
Internet

ความเห็นของผู้มารับบริการ
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Smart Job Center

นางสาวดวงใจ ไชยสิน
อายุ 23 ปี เพิง่ เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังไม่เคยทำ�งาน
มาก่อน และได้สมัครงานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) ปัจจุบันทำ�งานในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
และการเงิน บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำ�กัด
ทีใ่ ห้บริการของศูนย์ฯ ก็คอยให้ค�ำ แนะนำ�ตำ�แหน่งงานที่
ตรงกับผูส้ มัครงาน ส่วนตัวเองเข้ามาสมัครงานทีศ่ นู ย์เพียง
1 สัปดาห์ก็ได้งานทำ� ในตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและ
การเงิน บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำ�กัด ตอนนี้ทำ�งานได้
ประมาณ 4 เดือนแล้ว ทางบริษทั บริหารงานแบบครอบครัว
รุน่ พีจ่ ะคอยให้ค�ำ แนะนำ�รุน่ น้องหากไม่เข้าใจในงานทีท่ �ำ
พอใจกับการบริการจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
รูส้ กึ พอใจกับการบริการจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เพราะเราไม่ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
หางานและสัมภาษณ์ทบี่ ริษทั ผูส้ มัคร
งานและนายจ้างสามารถติดต่อกันได้
โดยผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การบริการของศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทยคิดว่าดีอยู่แล้ว ไม่มี
อะไรทีต่ อ้ งปรับปรุง ตำ�แหน่งงาน
ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ฯ แนะนำ �
ให้ก็ดีมาก

Smart Job Magazine

การรับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ได้รับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ
คนไทย โดยเข้าเว็บไซด์ของกระทรวงแรงงาน ตัวเองมี
ความสนใจจึงเดินทางเข้ามาสมัครงานที่ศูนย์ฯ และได้
พบว่าบริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำ�กัด กำ�ลังเปิดบูท
รับสมัครงาน
การให้บริการสามารถตอบสนองกับความต้องการ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสามารถตอบ
สนองกับความต้องการได้มาก เพราะว่านักศึกษา
ที่เรียนจบมาใหม่อย่างเพื่อนๆ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไป
สมัครงานที่ไหน บางคนก็ไปทำ�งานใน
โรงงานในตำ�แหน่งที่ไม่ตรงกับ
ที่ เรี ย นจบมา ส่ ว นตั ว เองได้ ม า
สมัครงานที่นี้ก็ได้งานในตำ�แหน่ง
ทีต่ รงกับทีเ่ รียนจบมา ศูนย์ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผูส้ มัครงานได้เป็นอย่างดี ตำ�แหน่งงานทีม่ ี
อยูก่ เ็ พียงพอสำ�หรับผูส้ มัครงาน เจ้าหน้าที่
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นายสาธิต ธีระสาสน์

Smart Job Magazine

อายุ 31 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา สมัครงานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ
คนไทย (Smart Job Center) ปัจจุบันทำ�งานในตำ�แหน่ง
ผู้จัดการเขต บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำ�กัด ได้ 7 เดือน
โดยก่อนหน้านีเ้ คยมีประสบการณ์ในการทำ�งานมาแล้วประมาณ
10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7 วัน ก็ได้งานทำ� มีบริษัท 4-5 รายติดต่อเข้ามา แต่
ตนเองเลือกที่จะทำ�งานกับห้องอาหารสีฟ้า เพราะเป็น
แบรนด์ทไี่ ม่เคยทำ�ก่อน ตำ�แหน่งงานทีศ่ นู ย์ฯ มีมาก ทำ�ให้
เรารู้สึกว่าถ้าเรามีคุณภาพเราสามารถเลือกนายจ้างได้
พอใจกับการบริการจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
พอใจมากกับการบริการจัดหางานทางอิเล็กทรอนิกส์
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย คือเมือ่ ก่อนทุกคน
จะต้องออกจากบ้านเพือ่ ไปหางานทำ� แต่พอมีศนู ย์ฯ เข้า
การรับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน มาช่วยทำ�ให้ง่ายต่อการหางานทำ� เพียงแค่ผู้ใช้บริการ
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่ต้องการทำ�คืออะไร และเมื่อเข้า
เข้าไปหางานโดยดูจากเว็บไซด์ และพบเว็บไซด์ Smart มาติดต่อทีศ่ นู ย์ฯ แล้วเราจะทำ�อะไรต่อ มันเป็นระบบที่
Job Center เห็นว่ามีการเปิดรับสมัครงาน จึงเดินทางเข้า ง่ายมาก
มาสมัครงานทีศ่ นู ย์ฯ และได้พบว่าบริษทั ห้องอาหารสีฟา้
ตอนนีเ้ ป็นยุคของ Social Network เราควรใช้ให้
จำ�กัด กำ�ลังเปิดบูทรับสมัครงานในตำ�แหน่งผูจ้ ดั การเขต เกิดประโยชน์มากที่สุด Smart Job Center เป็นอีก
ก็เลยสมัครเพราะเป็นตำ�แหน่งงานที่เคยทำ�มาก่อน
หนึ่งหนทางที่ทำ�ให้เราได้งาน ทำ�ให้รู้ว่าที่ไหนเปิด
การให้บริการสามารถตอบสนองกับความต้องการ รับสมัครงานตำ�แหน่งอะไร มันตรงกับเป้าหมายของ
การบริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ผูส้ มัครงาน จึงอยากให้ทกุ คนเข้ามาใช้บริการ Smart
สามารถตอบสนองความต้องการได้มาก เพราะอยู่ที่ Job Center เพื่อจะได้ตอบสนองโจทย์ของตัวเอง
บ้านเข้าไปดูตำ�แหน่งงานในระบบ ก็สามารถทราบว่ามี มากที่สุด
ตำ�แหน่งงานอะไรบ้าง ซึ่งตนเองเข้าไปสมัครงานเพียง
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นางสาวอนงค์ชนก กาละพันธุ์
ผู้จัดการแผนกบุคคล
บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำ�กัด
ผูส้ มัครงานทีค่ ดั เลือกจากศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
ผูส้ มัครงานทีค่ ดั เลือกจากศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามที่บริษัทต้องการ เพราะว่า ผู้ที่มาสมัครงาน
ที่ศูนย์ฯ จะมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การเปิดศูนย์ฯ
เพิ่มในต่างจังหวัดถือเป็นการดีสำ�หรับผู้สมัครงานและ
นายจ้าง เพราะช่องทางนี้ไม่ต้องลงทุน นายจ้างได้พบ
กับผูส้ มัครงานโดยตรง ผูส้ มัครงานเข้ามาสัมภาษณ์แบบ
สบายใจไม่ต้องกลัวโดนหลอก เพราะมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบให้ในเบื้องต้นก่อนแล้ว ผู้สมัครงานมีโอกาส
เลือกนายจ้าง และนายจ้างก็มีโอกาสเลือกบุคลากร
ที่ดีที่สุดให้กับองค์กร
ความประทับใจการบริการของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย
ประทับใจในการบริการ สถานที่ และบรรยากาศ ระบบ
เทคโนโลยีสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ ขอขอบคุณ
ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทยทีเ่ ชิญบริษทั มาออกบูททีน่ ี้
ได้พบกับผู้สมัครงานโดยตรง เป็นการเปิดโอกาสให้
คนมีงานทำ� มีอาชีพ โดยไม่ตอ้ งเสียเวลามากทัง้ นายจ้าง
และผู้สมัครงาน

Smart Job Magazine

การรับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)
บริษทั ได้รบั การประสานจากสำ�นักจัดหางานกรุงเทพ
เขตพื้นที่ 2 ให้มาร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ
บริษัทมีความต้องการตำ�แหน่งงานที่หลากหลาย
เช่น ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน การตลาด
แคชเชียร์ ทั้งในส่วนของสาขา และสำ�นักงานใหญ่
บางตำ�แหน่งต้องมีทกั ษะเฉพาะ เช่น ดีไซน์เนอร์สามารถ
ออกแบบได้ หรือดิสเพลต้องมีความรู้เรื่องกราฟฟิก
ดีไซน์ ส่วนตำ�แหน่งแคชเชียร์ การเงิน บัญชี ต้องมี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ บริษัทกำ�ลังจะขยายกิจการ
เพิ่มอีกหลายสาขา ต้องการพนักงานเพิ่มจำ�นวนมาก
ส่วนคนที่ทำ�งานกับบริษัทอยู่แล้วก็ผลักดันให้เติบโต
ขึ้น สำ�หรับผู้สมัครงานที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่บริษัท
ก็รับมาทำ�งานในตำ�แหน่งที่สามารถฝึก โดยบริษัทจะมี
การฝึกอบรม ปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียน
รู้และทำ�งานได้อย่างมั่นใจ
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นายภูเบศร์ อยู่ญาติมาก
Head of Recruitment Department
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บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำ�กัด
การรับทราบข่าวการเปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)
บริษัทเคยติดต่อใช้บริการจากสำ�นักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ในการคัดเลือกบุคลากรและได้รับ
ทราบว่ามีการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ในบริเวณกระทรวงแรงงาน จึงมาใช้บริการตั้งแต่เริ่ม
จัดตัง้ โดยเข้ามาติดต่อใช้บริการทุกเดือน เนือ่ งจากบริษทั
มีรา้ นอาหารหลายสาขา นอกจากนัน้ ก็ยงั มีกจิ การโรงแรม
ในเครือบริษัท จึงมีความต้องการบุคลากรจำ�นวนมาก
ตำ�แหน่งงานที่ต้องการ
บริษทั มีรา้ นอาหารทัง้ หมด 18 สาขา ตำ�แหน่งงาน
ทีต่ อ้ งการมีตงั้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารถึงระดับผูบ้ ริหาร สำ�หรับ
ตำ�แหน่งงานทีม่ คี วามต้องการในขณะนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
บัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการสาขาฝึกหัด
ผูส้ มัครงานทีค่ ดั เลือกจากศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
ผูส้ มัครงานทีค่ ดั เลือกจากศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มคี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการ เพราะเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ ได้มกี าร
คัดเลือกผู้สมัครงานในเบื้องต้นตามคุณสมบัติที่บริษัท
แจ้งไว้ โดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ จะโทรศัพท์ประสานแจ้งบริษทั

เมือ่ มีผสู้ มัครงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีบ่ ริษทั ต้องการ ดังนัน้
เมื่อบริษัทได้สัมภาษณ์ ก็สามารถรับเข้าทำ�งานได้เลย
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ
สำ�หรับคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่บริษัทต้องการ
ถ้าเป็นระดับบริหาร คือ ผูจ้ ดั การร้าน ก็ตอ้ งจบปริญญาตรี
ในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริหาร หรือด้านโภชนาการ
เพราะเป็นร้านอาหาร ส่วนตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ก็ต้องจบปริญญาตรี เช่นกัน
โดยทุกตำ�แหน่งไม่จ�ำ เป็นต้องมีประสบการณ์ เนือ่ งจาก
ทางบริษัทจะมีเทรนเนอร์อบรมพนักงานก่อน
ความประทับใจการบริการของศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย
ระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยผู้สมัครงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสมัครงาน
ที่บริษัท ส่วนของบริษัทก็ไม่จำ�เป็นต้องเดินทางมา
ทีศ่ นู ย์ฯ ก็สามารถคัดเลือกผูส้ มัครงานได้โดยผ่านระบบ
ออนไลน์ ทำ�ให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย ศูนย์ฯ จึงเป็น
ทางเลือกทีด่ อี ย่างหนึง่ สำ�หรับผูใ้ ช้บริการทัง้ ฝ่ายนายจ้าง
และผู้สมัครงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของศูนย์ฯ
ก็ให้บริการดีมาก ยิม้ แย้ม และเต็มใจให้ความร่วมมือใน
การจัดหาบุคลากร
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กรมการจัดหางาน

กับมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
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นยุคที่สังคมให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานที่โปร่งใส
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนเป็นอย่างมาก จึงจำ�เป็น
ที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินผลการดำ�เนินงาน
ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการกำ�หนด
ขัน้ ตอนและแนวทางในการดำ�เนินงานให้มคี วามชัดเจน
รวมทัง้ ทำ�ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้
กับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นส่วน
หนึง่ ของการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดำ�เนินการภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเป็นการบูรณาการการ
ดำ�เนินงานร่วมกันระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
และสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึง่ ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาดัชนี
วัดความโปร่งใสในสังคมไทยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ
โดยได้มกี ารกำ�หนดมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 7 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซือ้ จัดจ้าง) โดยการ
เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาพัสดุ
จัดทำ�แผนการจัดหาพัสดุและดำ�เนินการตามแผนฯ
กำ�หนดและประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณารวมทั้ง
การตัดสินผลการจัดหาพัสดุ ฯลฯ
2. ด้านการบริหารงาน โดยการจัดทำ�และเผยแพร่
โครงสร้างและอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดทำ�
แผนปฏิบัติการประจำ�ปี การกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน ฯลฯ
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3. ด้านการให้บริการแก่ประชาชน โดยการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการให้บริการประชาชน
รวมทั้งการให้บริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การจัดให้
มีชอ่ งทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนของ
ประชาชน การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ
4. ด้านการบริหารงานบุคคล โดยการกำ�หนด
หลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กำ�หนด
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนา
ระบบการให้คณ
ุ ให้โทษและการสร้างขวัญกำ�ลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
5. ด้านการบริหารงบประมาณ โดยการจัดทำ�
และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีของ
หน่วยงาน การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปี การสุ่มตรวจการ
ใช้จา่ ยงบประมาณตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด การประเมิน
ผลการดำ�เนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ
6. ด้านการติดตามและประเมินผล โดยการ
จัดทำ�หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน การจัดให้มรี ะบบและกลไกการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน การรายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี ฯลฯ

7. ด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยการดำ�เนินการตามมาตรา 7 ของ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (การจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำ�หนดให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้) มาตรา 9 (การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามที่
กฎหมายกำ�หนดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) มาตรา 11
(การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามคำ�ขอเฉพาะราย) การจัด
ระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
การประเมินผลการรับรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ภาคประชาชน ฯลฯ
ทั้งนี้ หน่วยงานประเมินจะมีการประเมินดูว่า
หน่วยงานภาครัฐมีการดำ�เนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่กำ�หนดครบถ้วนหรือไม่ โดยพิจารณาให้คะแนนจาก
การแสดงหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐต้องกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงาน
อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ กี ารดำ�เนิน
งานตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส ซึง่ ได้
เริ่มดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี 2554 โดยเป็นหน่วยงานที่ได้
รับการคัดเลือกให้ด�ำ เนินการในโครงการนำ�ร่อง กลุม่ ที่ 1
หน่วยงานนำ�ร่องของสำ�นักงาน ป.ป.ช. และกรมได้มี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส และคณะทำ�งานดำ�เนินการตาม
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นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้เกียรติ
มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
จากการได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศดั ง กล่ า ว
กรมการจัดหางานมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ที่กำ�หนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยเน้นการให้ความสำ�คัญกับ
การดำ�เนินงานที่โปร่งใส อำ�นวยความสะดวกรวดเร็ว
ให้แก่ประชาชนในการรับบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการทำ�งาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นนิมิตหมาย
อันดีที่จะพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานของภาครัฐและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรม เพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและสังคมสืบต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ความโปร่งใส 7 ด้าน พร้อมทัง้
มีการจัดประชุมเพื่อกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด ซึ่งนับว่าเป็น
การดำ�เนินงานที่ท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
กรมการจัดหางานได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน
นำ�ร่องในการดำ�เนินงานในปีแรกของการเริ่มโครงการ
และต้องดำ�เนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ ามตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด
จำ�นวน 40 ตัวชี้วัด
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2554 กรมการจัดหางาน
ได้รบั คะแนนประเมินเป็นลำ�ดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.10
ในโครงการนำ�ร่อง กลุม่ ที่ 1 หน่วยงานนำ�ร่องของสำ�นักงาน
ป.ป.ช. จากหน่วยงานตามโครงการนำ�ร่องทั้งหมด
จำ�นวน 49 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ 2555-2556
ได้รบั คะแนนประเมินเป็นลำ�ดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100
(ปี 2557-2558 งดการรายงานผลเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีจะต้อง
ประมวลผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2557 กรมการจัดหางาน
ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการในส่วนกลางระดับกระทรวง
โดยได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำ�นักงานปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ในการเป็นเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับ
กระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา
3 ปี ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558-2560 และเมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ์ 2558 กรมการจัดหางานได้เข้ารับมอบ
โล่ประกาศเกียรติคุณ จำ�นวน 2 รางวัล คือ โล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ หน่วยงานของรัฐทีป่ ฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทีก่ �ำ หนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ระดับดีเด่น
และโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการประจำ�ปีงบประมาณ 2557
ระดับดี ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำ�เนียบรัฐบาล โดยมี
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แรงงานไทยในบริบทใหม่ :
การเรียนสายอาชีพเพื่อชาติ
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นช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมาเศรษฐกิจของไทยมีลกั ษณะทีผ่ นั ผวนมาโดยตลอดมีสาเหตุหลายประการ อาทิ ปัญหาจากเศรษฐกิจ
ในยุโรปและอเมริกาตกต่�ำ จากปัญหาวิกฤติ Sub-prime หรือแฮมเบอร์เกอร์ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเป็น
อย่างมาก ปัญหาน้�ำ ท่วมใหญ่ปี 2554 ซึง่ กระทบอุตสาหกรรมในภาคกลางอย่างหนัก ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ
อย่างรุนแรงในช่วงปี 2555-2557 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทย อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ดังกล่าว น่าจะทำ�ให้ตลาดแรงงานของไทย ซึง่ มีปญ
ั หาอุปสงค์สว่ นเกินจนอยูใ่ นภาวะขาดแคลนแรงงานต่อเนือ่ งกัน
มายาวนานน่าจะดีขนึ้ แต่เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นเช่นนัน้ เนือ่ งจากภาคเศรษฐกิจของไทยใช้แรงงานเกินกว่าขีดความ
สามารถในการเพิม่ ของกำ�ลังแรงงานของไทย (Over-employment) ต่อเนือ่ งกันมานาน ดัชนีชวี้ ดั ทีส่ �ำ คัญสามารถดูได้
จากจำ�นวนการจ้างงานที่สูงอย่างต่อเนื่องจนอัตราการว่างงานของไทยถึงจะผันผวนเป็นรายไตรมาสไปบ้างแต่
ก็มีอัตราค่อนข้างต่ำ�อยู่ในช่วง 0.5-2.0% ของกำ�ลังแรงงาน
ปัญหาทีพ่ บในตลาดแรงงานก็คอื มีการผลิตบุคลากรที่
ไม่สอดคล้องกับความต้องการในสาขาขาดแคลนโดยดูจาก
จำ�นวนผูว้ า่ งงานทีม่ สี ดั ส่วนมากกว่าจำ�นวนทีข่ าดแคลน
ในทุกระดับการศึกษา โดยผลการศึกษาของ TDRI พบว่า
ผูท้ จี่ บ ปวช. เรียนต่อ ปวส.มากกว่าร้อยละ 70 ถึงกระนัน้
ก็ตามก็ยังมีจำ�นวนผู้จบ ปวส.เข้าสู่ตลาดแรงงานเพียง
ร้อยละ 13.6 เท่านัน้ ถ้าจะรวมผูจ้ บสายอาชีพทัง้ 2 ระดับ
เข้าด้วยกันก็ยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.8 ของผู้ที่เข้า
สูต่ ลาดแรงงานทัง้ หมดเท่านัน้ เทียบกับผูจ้ บระดับปริญญาตรี
ซึง่ มีสดั ส่วนของผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานสูงถึงร้อยละ 61.5 ของ
ผูท้ เ่ี ข้าสูต่ ลาดแรงงานทัง้ หมดและเมือ่ เทียบกับสัดส่วนของ
การจ้างแรงานในตลาดแรงงานจะพบว่ามีสดั ส่วนตรงกันข้าม
กับผู้จบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยสิ้นเชิง
จึงทำ�ให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
และระดับกลางอย่างหนักตลอดมาถ้าจะแก้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานระดั บ ล่ า งคงจะเป็ น ไปได้ ย าก
เนือ่ งจากเป็นเด็กนักเรียนทีเ่ ข้าสูต่ ลาดแรงงานทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการ ยังไม่สามารถนำ�ผูอ้ อกจากระบบการศึกษา

เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได้ซึ่งเด็กกลุ่มนี้
คงไม่ใช่เป้าหมายหลักที่สถานประกอบการต้องการ
เนื่องจากเป็นกำ�ลังแรงงาน (อายุ 15 ปี) อายุน้อยและ
ขาดทักษะซึง่ สอดคล้องกับผลการสำ�รวจของ Economic
Intelligence Center (EIC) ของธนาคารไทยพาณิชย์
(2557) พบว่ากลุม่ แรงงานสายอาชีวศึกษากำ�ลังขาดตลาด
มากที่สุด โดยมีการขาดแคลนกลุ่มดังกล่าวเฉลี่ย
ร้อยละ 23 ของจำ�นวนแรงงานที่จบอาชีวศึกษาและ
รุนแรงกว่าการขาดแคลนแรงงานระดับปริญญาตรี
ซึง่ ขาดแคลนอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 14 และระดับมัธยมศึกษาลงมา
ร้อยละ 11 และผลสำ�รวจดังกล่าวสอดคล้องกับที่ได้
สัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งพบว่า
การขาดแคลนแรงงานอาชีวศึกษาเป็นการขาดแคลน
ในแง่จำ�นวนแรงงาน ในขณะที่การขาดแคลนแรงงาน
ปริญญาตรีจะเป็นเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในการคัดกรอง
ให้ได้แรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเลือกที่จะรับผู้สมัครที่จบ
ปวส. มากกว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะตำ�แหน่งงานที่

4. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ สำ�นักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมวิชาชีพ
สภาวิชาชีพต้องร่วมกันกำ�หนดอัตราค่าจ้างทีเ่ หมาะสม
(สูงกว่าผูจ้ บสายสามัญ) และจะต้องไม่แตกต่างจากผูจ้ บ
ระดับปริญญาตรีสายอาชีพมากนัก อาทิ ผู้จบ ปวช. ได้
เงินเดือน 1 หมืน่ บาทขึน้ ไป จบ ปวส. 1.2-1.3 หมืน่ บาท
ขึ้นไป เป็นต้น และสำ�หรับเด็กจบ Smart ปวช. อาจจะ
ให้เงินเดือนที่สูงกว่าเช่นเริ่มต้น 1.2 หมื่นบาท เป็นต้น
5. ควบคุมดูแลอาชีวศึกษาเอกชน เพือ่ ให้อาชีวศึกษา
เอกชนสามารถผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
มาตรการเชิงบังคับ
1. เพิม่ สัดส่วนของผูเ้ รียนต่อสายอาชีพปัจจุบนั เช่น
มีการคัดกรองนักเรียนในระดับ ม. 3 ทีจ่ ะจบว่าสมควรจะ
เรียนต่อสายสามัญ หรือต่อสายอาชีพ อาจใช้มาตรการ
งบประมาณ (Unit Cost) มาใช้แตกต่างกันอย่างชัดเจน
จำ�กัดจำ�นวนนักเรียนสายสามัญต่อชั้นเรียน เป็นต้น
2. เน้นผู้เรียนสายมัธยมศึกษาฐานวิทยาศาสตร์
ให้มากขึ้นเพื่อให้มีจำ�นวนผู้จบ ม. 3 ที่จะเข้าเรียนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้ โดยอาจจะใช้มาตรการ
อุดหนุนหรือการกูย้ มื เงินเป็นเครือ่ งมือในการสนับสนุน
ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น ขณะเดียวกัน เมื่อเข้าสู่
มัธยมศึกษาสายอาชีพฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีควร
จะได้รับการอุดหนุนรายหัวที่สูงกว่าการเรียนสายอื่นๆ
ถ้าทำ�ได้จริงจะเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้มีผู้จบ
มัธยมศึกษาสายอาชีพโดยเฉพาะมัธยมสายอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระยะ
เวลาไม่เกิน 10 ปี ถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจและจริงจัง
ในที่สุดอาชีวศึกษาก็จะกลับมาสร้างชาติได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ

ที่มา : 1. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, http://tdri.or.th/priority-research/thai-labour- force
		 2. Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์.
			 https://www.scbeic.com/th/detail/.../Thai_labor_insight_Q1_2015_v3.pdf
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ทดแทนกันได้ เช่น ช่างคุมในไลน์การผลิต หรือ พนักงาน
ขายต่างๆ เนื่องจากผู้สมัครที่จบ ปวส.จะมีทักษะที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการทำ�งานจริง โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการฝึกใหม่เท่ากับผู้สมัครที่จบปริญญาตรี
จากสาเหตุดงั กล่าวสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้
มาตรการจูงใจ
1. ต้องปรับทัศนคติของพ่อแม่ เนือ่ งจากบุตรหลาน
สามารถเรียนและทำ�งานหารายได้สลับกันไปได้จนจบ
ปริญญาตรีในเวลาที่เหมาะสม และไม่ต้องเป็นหนี้เป็น
สินกูเ้ งินจากรัฐเพือ่ ให้ลกู เรียน การใช้การแนะแนวเชิงรุก
เสริมด้วย Social Media เป็นเรือ่ งทีจ่ �ำ เป็น ซึง่ น่าจะช่วย
ในการทำ�ความเข้าใจกับพ่อแม่ผปู้ กครองได้อกี ทางหนึง่
นอกเหนือจากทุกฝ่ายต้องช่วยกันพูดโดยเฉพาะครู/
อาจารย์
2. ต้องสร้างสถานศึกษาพิเศษ สำ�หรับเด็กพิเศษที่
ต้องการเรียนใน Smart TVET School เพือ่ เป็นการสร้าง
“เด็กอาชีวะรุ่นใหม่” โดยการคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบในทุกจังหวัดใหญ่หรือภูมภิ าคของประเทศเพือ่ ให้
เป็นสถานศึกษาที่มีครูดี สถานที่ฝึก (เครื่องมืออุปกรณ์
พร้อม) สำ�หรับเด็กเก่งเข้ามาเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะใน
สายช่าง (อุตสาหกรรม) ได้รบั ทุนการศึกษา วางหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบกิจการหรือผูใ้ ช้นกั ศึกษาทีจ่ บ เพือ่
การันตีผู้จบเหล่านี้ว่ามีงานทำ�และมีรายได้ดี
3. สำ�หรับผูเ้ รียนอาชีวศึกษาในสายช่างอืน่ ๆ อาจ
จะเน้นต่างจากนักศึกษากลุ่มที่กล่าวมาคือ เน้นในทาง
ปฏิบตั ริ ว่ มกับผูใ้ ช้หรือสถานประกอบกิจการให้มากทีส่ ดุ
อาจจะปรับลดหลักสูตรให้เหลือระยะเวลาเรียนภาค
วิชาการและฝึกงานจริง (ระบบทวิภาคี) อย่างละเท่าๆ กัน
โดยสถานศึกษาพิจารณาจัดหลักสูตรให้ชัดเจนว่า
จะให้เด็กทีจ่ บไปทำ�งานกับใครทีไ่ หนโดยดูตลาดเป็นหลัก
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Workers are becoming more educated,

although not always finding suitable jobs
Where are educated workers at greatest risk of being
unemployed?
GENEVA (ILO News) – The educational level of the labour
force is improving worldwide but access to a higher education is
not leading to lower unemployment at the global level, says the
9th edition of the ILO’s “Key Indicators of the Labour Market”
(KILM).
According to the latest edition of the KILM, which is part of the broader ILO statistical database
(ILOSTAT), all but two of 64 countries with available data have registered an increase in the share of the
labour force with a tertiary education over the past 15 years. The biggest increases were seen in Canada,
Luxembourg and Russia.
At the same time, there has been a drop in the share of labour market participants with only a
primary-level education or less.
This is a positive development for these individuals, as more educated workers tend to benefit from
higher earnings and better working conditions,” says Steven Kapsos, head of the ILO’s Data Production
and Analysis Unit in the ILO Department of Statistics. “But it is
also a positive development at the national and global levels, as
there is a strong correlation between educational levels of the
workforce and national levels of labour productivity.”
However, this does not mean that workers with tertiary-level
education automatically have a better chance of finding a job.
While they are less likely to be unemployed in most high-income
economies, tertiary graduates in low- and lower-middle-income
economies are actually more likely to be among the unemployed than workers with lower educational levels.
Where does higher education translate into higher productivity?
“This reflects a mismatch between skilled persons and the number of available jobs matching their
competencies and expectations, and unless addressed may work to put a limit on economic growth and
development,” says Rosina Gammarano, from the ILO
Department of Statistics.
Youth employment and gender gap
The KILM also provides data on the share of youth who
are not in education, employment or training (NEET), one of
the proposed indicators that will be used for monitoring the
2030 Sustainable Development Agenda under its goal 8 and
its particular target onto monitor Goal 8 of the 2030 Sustainable Development Agenda , and in particular,
a targeted reduction in NEETs.

source : http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_423596/lang--en/index.htm
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The KILM finds that the countries where the number of NEETs has increased in recent years are all
high-income economies that were badly hit by the global financial crisis, such as Cyprus, Ireland, Italy,
Greece and Spain.
On the other hand, the countries in which the share of NEETs decreased the most are either uppermiddle-income economies, like Bulgaria, or low-income countries, like Cambodia.
There is also a persistent gender gap in the majority of developing countries with available data, with
the percentage of young women NEETs reaching more than 40 per cent in Egypt, for example, compared
to 17.3 per cent for young men.
The current edition includes four indicators that directly examine the link between education and labour
markets.
The KILM is a multi-functional research tool of the ILO produced by its Department of Statistics,
consisting of country-level data on 17 key indicators of the labour market from 1980 to the latest available
year (See “Other key findings”). It was first released in 1999 and it is continuously reviewed and enhanced.
“This edition of the KILM – part of ILOSTAT – is particularly relevant now as national statisticians and
the international organizations are in the process of establishing a statistical system to monitor the recently
adopted Sustainable Development Goals. Many KILM indicators are strong candidates to become part of the set of
indicators that will be used to measure the SDGs. Enhancing them will surely help to provide reliable
benchmarks to monitor progress,” says Rafael Diez de Medina, Director of the ILO Department of Statistics.
Other key KILM findings
The median unemployment rate across 112 countries with comparable KILM unemployment rate data
increased from 6.4 per cent in 2007 to 7.2 per cent in 2014.
❍ The average worker in a high-income country currently produces 62 times the annual output of
an average worker in a low-income economy and 10 times that of an average worker in a middle-income
economy.
❍ However, middle-income economies have registered the fastest productivity growth over the past
15 years.
❍ Manufacturing employment in high-income economies has declined by 5.2 million since 2000,
while it grew by 195 million in middle-income economies.
❍ As of 2015, 72 per cent of workers in the world are employed in middle-income economies, 20
per cent in high-income economies and 8 per cent in low-income countries.
❍ The number of working poor (living on less than US$2 per person, per day) declined by 479 million
between 2000 and 2015. Virtually all of the decline was in middle-income countries.
❍ The 9th edition of the KILM includes the first-ever estimates of the size of the labour force (employed
+ unemployed) across different income classifications, making it possible to determine the percentage of
workers throughout the world that are in high-income, low-income, lower-middle income and upper-middle
income economies.
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