แนวปฏิบัติเจาหนาที่
การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน
ทํางานในประเทศ
ของภาคเอกชน

สําหรับสวนภูมิภาค
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นิยามคําศัพท

 นายทะเบียนแหงทองที่

 นายทะเบียนจัดหางานกลาง
 นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
 สํานักงานจัดหางาน
 ใบอนุญาต
 ผูรับอนุญาต
 พนักงานเจาหนาที่

หมายถึง นายทะเบียนจัดหางานกลาง (กรณีสํานักงานจัดหางาน
ตั้งอยูในกรุงเทพฯ) นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
(กรณีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูในสวนภูมิภาค)
หมายถึง อธิบดีกรมการจัดหางาน
หมายถึง ผูวาราชการจังหวัดนั้น ๆ
หมายถึง บริษัทจัดหางาน, หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน,
สํานักงานจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หมายถึง ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หมายถึง ผูร ับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
หมายถึง ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

-3-

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกความตามในพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
------------------------------------------------๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

คําขอตาง ๆ
ใบอนุญาตจัดหางานฯ
การยายสํานักงานจัดหางาน
การเปลี่ยนผูจัดการ
การขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
การจดทะเบียนลูกจาง
การทําบัตรประจําตัวผูรับอนุญาต ผูจัดการ ลูกจาง
หรือตัวแทนจัดหางาน
๘. ใบแทนใบอนุญาต
๙. การตออายุใบอนุญาตฯ
๑๐. การเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางาน
๑๑. การเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลผูรับอนุญาตจัดหางาน
๑๒. การเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุลผูจัดการ
๑๓. คาธรรมเนียมอื่น ๆ

ฉบับละ ๑๐.ฉบับละ ๕,๐๐๐.ครั้งละ ๔๐๐.ครั้งละ ๔๐๐.ครั้งละ ๔๐๐.คนละ ๕๐๐.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ฉบับละ ๑๐๐.- บาท
ฉบับละ ๒,๕๐๐.- บาท
ครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท
ครั้งละ ๑๐๐.- บาท
ครั้งละ ๑๐๐.- บาท
ครั้งละ ๑๐๐.- บาท
ครั้งละ ๔๐๐.- บาท
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การขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
๑. กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุม ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
๒. การยื่นคําขอ
ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ใหยื่นคําขอตามแบบ จง. ๑
สํานักงานจัดตั้งอยูในกรุงเทพฯ ใหยื่นคําขอ ณ ฝายทะเบียนสํานักงานจัดหางาน กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สํานักงานตั้งอยูในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอ ณ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนั้น ๆ ที่นิติบุคลหรือบุคคลธรรมดาตั้งอยู
๓. นายทะเบียนผูมีอํานาจพิจารณา และระยะเวลาการอนุญาต
สํานักงานตั้งอยูในกรุงเทพฯ นายทะเบียนจัดหางานกลาง (อธิบดี) เปนผูพิจารณา สํานักงานตั้งอยูใน
สวนภูมิภาค นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) เปนผูพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง ใบอนุญาตใหใชไดภายในเขตจังหวัดที่
นายทะเบียนระบุไวในใบอนุญาต มีกําหนดสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต (ตามประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กําหนดใหการขอรับใบอนุญาต
จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
คําขอซึ่งมีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง)
๔. ประเภทของผูยื่นคําขอ
มี ๒ ประเภท คือ
๑. เปนนิติบุคคล (บริษัท….จํากัด, หางหุนสวนจํากัด) เมื่อไดรับการอนุญาตตองใชชื่อในทาง
ธุรกิจ คือ บริษัทจัดหางาน…จํากัด หรือ หางหุนสวนจํากัดจัดหางาน………..
๒. เปนบุคคลธรรมดา เมื่อไดรับการอนุญาตตองใชชื่อในทางธุรกิจคือ สํานักงานจัดหางาน………..
๕. คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
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(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๘) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(๙) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานหรือ
อยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในความผิด
ที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบหรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทวาง
ไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทยและมี
ผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
๖. แบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
(๑) แบบ จง. ๑ คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ (ดาวนโหลดไดใน
เว็บไซตกองตรวจและคุมครองคนหางาน www.ipd-doe.com เรียงลําดับเลขที่คําขอและประทับตรา
จังหวัดมุมบนขวาเลขที่รับคําขอ จําหนายในราคาชุดละ ๑๐ บาท)
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ซึ่งรับรองไว
ไมเกิน ๖ เดือน
(๓) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ. ๕) ซึ่งรับรองไวไมเกิน ๖ เดือน
(๔) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ตั้งสํานักงาน เชน หนังสือสัญญาซื้อขาย
อาคาร หรือโฉนดที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตใหกอสรางอาคาร หนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบสัญญาเชา
หรือหนังสือใหความยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานประกอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่น (รวมทั้งกรณี
ใหใชสถานที่โดยไมมีการเชา)
๔.๑ หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน
๔.๒ สัญญาเชา (ถามี)
(๕) แผนที่สถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางานพอสังเขป
(๖) รูปถายอาคารที่ตั้งสํานักงานทั้งภายในและภายนอก (ใหเห็นเลขที่ที่ตั้งสํานักงาน) (ตัวอาคาร
ภายนอก ดานหนาสํานักงาน เลขที่ตั้งหนาอาคาร/สํานักงาน และภายในสํานักงาน)
(๗) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ
(๘) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกของผูยื่นคําขอสําหรับติดใบอนุญาตขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร (๒ นิ้ว)
ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ ใบ

-6(๙) หลักประกันการจัดหางานจํานวนหนึ่งแสนบาท เปนเงินสดหรือแคชเชียรเช็ค หรือพันธบัตร
รัฐบาล หรือสัญญาค้ําประกันธนาคาร อยางใดอยางหนึ่ง
(๑๐) หนังสือรับรองวาไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น
(ตัวอยางเอกสารแนบ ๑)
กรณีกรรมการผูมีสิทธิลงชื่อผูกพันบริษัทเกินกวาหนึ่งคน (ตามเอกสารขอ ๖ (๒) ใหมีเอกสาร
บันทึกรายงานการประชุมแตงตั้งใหกรรมการผูหนึ่งเปนผูจัดการ (ผูรับอนุญาต) และมีหนังสือมอบอํานาจปด
อากรแสตมป จํานวน ๓๐ บาท (ตัวอยางเอกสารแนบ ๒)
กรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลธรรมดาใหยกเวนเอกสารในขอ ๖ (๒) และ ๖ (๓)
๗. การตรวจคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ (จง.๑) และหลักฐาน
(๑) ตรวจชื่อบริษัท / สํานักงานและสถานที่ตั้งสํานักงานในแบบ จง.๑ ใหตรงกับหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
(๒) การตรวจสอบหลักประกัน
๒.๑. กรณีหลักประกันเปน เงินสดหรือแคชเชียรเช็ค
- หลักประกันเปนเงินสด ใหตรวจนับจํานวนเงินใหครบถวน ถูกตอง และออกใบเสร็จรับเงิน
ใหกับผูยื่นคําขอ
- หลักประกันที่เปนแคชเชียรเช็ค ใหตรวจสอบขอความการสั่งจายเช็คตองตรงกับชื่อ
บัญชีเงินฝาก และออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูยื่นคําขอ
โดยหลัก ประกันเปน เงินสดหรือแคชเชียรเช็ค ใหนําฝากกับ ธนาคารของรัฐและใหเป ดบั ญชี
เงิน ฝากประเภทออมทรัพย (เผื่อเรียก) จึงจํา เปนตองเบิกจายดวยความรวดเร็วและเปนการเก็บรัก ษา
เงิ น หลั ก ประกั น สํ า หรั บ ดอกผลที่ ไ ด จากเงิ นหลั กประกั นให นํ าส งเป นรายไดแผ นดินทั นที ตามหนั งสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๙/๓๙๙๒๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
สวนกลาง สั่งจายในนาม “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางานในประเทศ”
สวนภูมิภาค สั่งจายในนาม “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางานในประเทศจังหวัด....”
กรณีสํานักงานจั ดหางานจังหวัดผูรับคําขอ..มีก ารเปดบัญชีเงินฝากหลักประกันไวแลว สามารถที่จะใช
บัญชีเงินฝากนั้นไดเลย
๒.๒. กรณีหลักประกันเปนสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
- ตรวจหนังสือ สัญ ญาค้ําประกันใหตรงตามแบบ (แบบ จง.๒) หากเปนนิติบุคคลให
ระบุเ ปน ชื่อนิติ บุค คลผูขออนุญาตเทา นั้น ไมระบุ ชื่อผูขอรับใบอนุญ าตฯ เชน บริ ษัท ......จํา กัด หรือหา ง
หุน สวนจํากัด............ หากเปนบุค คลธรรมดาใหร ะบุชื่อบุ คคลผูยื่นคําขอ ไมระบุชื่อสํานัก งาน เมื่อ
ตรวจสอบสั ญญาค้ําประกันถู กตองตามแบบที่กํ าหนดแลว ใหออกใบรับ หลักประกันใหผูยื่นคํ าขอเพื่อ
เปนหลักฐานการรับหลักประกัน

-7๒.๓. หลักประกั นเปนพันธบัต รรัฐบาลไทย ใหตรวจสอบความถูก ตองสมบูรณข อง
ตั ว เลขและข อ ความด า นหลั ง พั น ธบั ต ร ส ว นกลางหรื อ กรุ ง เทพมหานคร ต อ งมี ข อ ความว า “โอน
กรรมสิทธิ์ใหอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง” สวนภูมิภาค ตองมีขอความวา
“โอนกรรมสิทธิ์ใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด”
(๓) ตรวจหลักฐานตามขอ ๖ ใหถูกตองครบถวน
๘. การดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่
(๑) เมื่อไดรับคําขอ (แบบจง.๑) พรอมหลักฐานแลวใหทําหนังสือตรวจสอบประวัติผูรับอนุญาต
ตามมาตรา ๙ (๑๐) ไปยังสถานีตํารวจทองที่ตามสําเนาทะเบียนบาน (ตัวอยางเอกสารแนบ ๓) และใหผูยื่นคําขอ
สามารถรอรับหนังสือดังกลาวโดยใชเวลาประมาณ ๑๕ นาที หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนาม
(๒) ลงรับคําขอดานบนขวา และบันทึกในสมุดทะเบียนคุม
(๓) บันทึกขอตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติการณจากฝายที่เกี่ยวของวา มีหรือเคยมีขอรอง
ทุกขของคนหางานหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียในศีลธรรมอันดีหรือไม
- สวนภูมิภาค ตรวจสอบจากเจาหนาที่รับเรื่องรองทุกขของหนวยงาน กองตรวจและคุมครอง
คนหางาน และสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ วาเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคล
ซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่น หรือนิติบุ คคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจั ดหางานหรืออยู ระหวางใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานมาตรา ๙ (๓) (๔) (๕) (๘) (๙) หรือไม โดยสํานักงานจัดหางาน
ทําหนังสือขอตรวจสอบไดจากกองตรวจและคุมครองคนหางาน
- ตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานวาขัดกับมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่องการกําหนด
สถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางานหรือไมแลวบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐาน เชน ลักษณะของ
สถานที่ตั้ง จํานวนชั้นของสถานที่ตั้ง มีพื้นที่ในการจัดหางานประมาณเทาไหร (ตองไมต่ํากวา ๑๖ ตารางเมตร)
พรอมดวยความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ (ตัวอยางเอกสารแนบ ๔)
๙. สรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน
๙.๑ กรณีอนุญาต
สวนภูมิภาค
(๑) หลักฐานตาม ๖ ครบถวนและถูกตอง
(๒) ผูขออนุญาตมีคุณสมบัติตามความในมาตรา ๙
กรณีผลการตรวจสอบพฤติการณและประวัติผูจัดการมีคุณสมบัติตามความในมาตรา
๙ (๑) - (๑๐) กรณีผลการตรวจสอบพบประวัติการกระทําผิดคดีอาญา แตไมไดแจงผลการสิ้นสุดของคดี
ใหทําหนังสือขอทราบผลคดีไปยังสถานีตํารวจตามทองที่ที่เกิดเหตุ และรอผลคดีวาเปนไปตามกฎหมาย
หรือไม
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สวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน
(๔) ธนาคารผูค้ําประกันตอบยืนยันการค้ําประกันแลว
เมื่อคําขอพรอมหลักฐานครบถวนและถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกความเห็นสมควรอนุญาต
พรอมเหตุผลในแบบ จง.๑ หนา ๔ ใหจัดหางานจังหวัดลงนามทําบันทึกเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา
ลงนามใหความเห็นในฐานะนายทะเบียนจัดหางานจังหวัด
(๕) จัดทําใบอนุญาตจํานวน ๒ ฉบับ (แบบ จง. ๓) (ใหผูรับอนุญาต ๑ ฉบับ เก็บไวที่หนวยงาน
๑ ฉบับ) ระบุชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสํานักงานตรงใหตามหนังสือรับรองนิติบุคคล หรืออาจมากกวานั้น เชน
เพิ่มซอย ถนน ใหมีความชัดเจน นิติบุคคลระบุชื่อตามหนังสือรับรอง บุคคลธรรมดาระบุตามชื่อสํานักงาน
จัดหางาน ติดรูปถาย ยังไมตองระบุเลขที่ใบอนุญาต ใบอนุญาตออกให ณ วันที่ และใชไดถึงวันที่ ประทับตรา
จังหวัดที่มุมขวาดานลางรูป และที่สําหรับนายทะเบียนลงนาม
(๖) กรณีนิติบุคคลใหทําหนังสือถึงสํานักงานพาณิชยจังหวัดแนบไปพรอมใบอนุญาตเพื่อใหเพิ่ม
ชื่อนิติบุคคลเปน “จัดหางาน” และเพิ่มวัตถุประสงคการประกอบกิจการการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
(ตัวอยางเอกสารแนบ ๕) นายทะเบียนจัดหางานจังหวัดลงนาม
๙.๒. กรณีไมอนุญาต
เมื่อปรากฏวาผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามความในมาตรา ๙
หรือสถานที่ตั้งสํานักงานขัดตอความในมาตรา ๑๑ หรือประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง การกําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้
(๑) บันทึกความเห็นไมควรอนุญาต พรอมดวยเหตุผลในคําขอหนา ๔ ใหจัดหางานจังหวัดลง
นามถึงผูวาราชการจังหวัด
(๒) ทําคําสั่งไมอนุญาตออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
(๓) ทําหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตใหผูยื่นคําขอทราบ
(๔) เมื่อนายทะเบียนเห็นชอบลงนามในคําสั่งแลว ใหออกเลขที่คําสั่งนายทะเบียนและลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนคุม
(๕) สงคําสั่งใหผูยื่นคําขอทราบโดยลงทะเบียนตอบรับเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการ
พิจารณาอุทธรณ (กรณีอุทธรณคําสั่ง)
๑๐ เมื่อนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดพิจารณาอนุญาตแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
(๑) ทําหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียม(ตัวอยางเอกสารแนบ ๖)
(๒) ระบุเลขที่ใบอนุญาตตัวอักษรยอ น. (ในประเทศ) ตามดวยรหัสยอของจังหวัด ลําดับที่ขอ
จัดตั้งและป พ.ศ. เชน จังหวัดเชียงใหมขอจัดตั้งเปนรายที่ ๒ ระบุดังนี้ ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม ๒/๒๕๕๕
หากขึ้นป พ.ศ.ใหม ใหนับตามจํานวนที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนเปนป พ.ศ.ใหม เชน ป ๒๕๕๖ และเปนรายอนุญาต
ที่ ๖ ระบุเปน ใบอนุญาตเลขที่ น.ชม ๖/๒๕๕๖ พรอมทั้งระบุวันที่อนุญาตตามที่นายทะเบียนลงนามและวันที่
ใชไดถึงวันที่ใหนับไปอีก ๒ ป นับตั้งแตวันที่อนุญาต
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(๑) ใหผูรับอนุญาตลงชื่อและประทับตราสําคัญบริษัท (ถามี) ในใบอนุญาตที่มุมซายดานลาง
ของรูปถาย (ตราสําคัญ บริษัท จะตองตรงตามชื่อที่ ระบุในใบอนุญ าตสามารถจั ดทําไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษหรือ อยางใดอยางหนึ่งก็ได โดยตองมีคํ าวา จัดหางานด วย ภาษาอั งกฤษที่นิยมใช คือคําวา
Recruitment Placment Manpower ซึ่งตราประทับจะมีหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับนิติบุคคลนั้นไดขอจัดทําไวกับ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดหรือไม) กรณีเปนบุคคลธรรมดาไมตองใชตราประทับ
(๒) เรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๓๘) เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินในแบบคําขอใหสมบูรณ
หรือเก็บหลักฐานสําเนาการรับเงินคาธรรมเนียมไวกับเรื่องที่สามารถตรวจสอบได
(๒) เจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดสิ่งที่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แกผูรับอนุญาตพรอมมอบเอกสารแนวในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
(๓) มอบหนังสือถึงสํานักงานพาณิชยจังหวัดที่นายทะเบียนไดลงนามแลว เพื่อใหจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเปนบริษัทจัดหางานหรือหางหุนสวนจํากัดจัดหางาน พรอมทั้งเพิ่มวัตถุประสงคใหสามารถประกอบ
ธุรกิจจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศได
(๔) บันทึกขอมูลในสมุดทะเบียนคุมที่เกี่ยวของ อาทิ สมุดทะเบียนผูรับใบอนุญาตจัดหางาน
ติดรูปผูรับอนุญาต สมุดทะเบียนคุมเกี่ยวกับบัญชีหลักประกัน
(๕) สงสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.๕) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือเดินทางหนาแรกที่มีเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณี
ตางดาว) ของกรรมการ และผูถือหุนทุกคน ใหกองตรวจและคุมครองคนหางานอยางละ ๑ ฉบับ เพื่อบันทึกใน
ฐานขอมูลโปรแกรมจัดหางานในประเทศใหเปนปจจุบันตอไป
๑๒. ระยะเวลาการพิจารณา
นายทะเบียนตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๘ วรรคสาม)
ปจจุบันไดลดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามแผนดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ เหลือภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองและครบถวน ตามประกาศ
กรมการจัดหางาน เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
๑๓. ผูขออนุญาตสามารถอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนตอรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการไมอนุญาตและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๔)

-10(ตัวอยางเอกสารแนบ ๑)

หนังสือรับรอง
เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ....................
ขอ ๑ ขาพเจา...........................................................................................................
เมื่อวันที่..............................................ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
โดยใชชื่อสํานักงานวา............................................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่.........................................ซอย..........................................ถนน.....................................
หมูที่....................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท..........................................................................
ขอ ๒ ขาพเจา ขอรับรองวา ขาพเจาไมไดเปนกรรมการ หุนสวน ลูกจางจดทะเบียน
หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางานอื่นและไมไดเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการ
ของนิติบุคคล ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน หรืออยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศและตางประเทศ
ขอ ๓ หากปรากฏวาคํารับรองตามขอความดังกลาวขางตนของขาพเจาไมเปนการถูกตอง
หรือเปนการกลาวเท็จ ขาพเจายินยอมใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีอาญาฐานแจงความอันเปนเท็จแก
พนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่น หรือประชาชนเสียหาย ตามประมวลกฎหมาย มาตรา ๑๓๗
เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อเปนสําคัญ

ลงชื่อ....................................................ผูขออนุญาต
(................................................)
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
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ปดอากรแสตมป ๓๐ บาท

หนังสือมอบอํานาจ

(เฉพาะกรรมการมีอํานาจลงนามเกิน ๑ คน)

เขียนที่...........................................................
วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาบริษัท/หางหุนสวนจํากัด.......................................................
โดย......................................................................................................................................................
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท/หางหุนสวน....................................................สํานักงานตัง้ อยู
เลขที่......................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด........................................
ขอมอบอํานาจให นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่..........ถนน......................................ตรอก/ซอย.....................................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด....................................
เปนผูรับมอบอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายมีอํานาจในการยื่นขออนุญาตจัดหางานเพื่อประกอบกิจการจัดหางาน
ใหคนหางานทํางานในประเทศ และดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสงคนหางาน รวมถึงการรับเงิน เอกสาร
ติดตอราชการที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการรับผิดชอบจัดหางานอันมีผลผูกพันกับบริษัทไดเพียงผูเดียว
การใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมายขางตน ใหถือเสมือนหนึ่ง
บริษัท/หางหุนสวน.....................................ไดกระทําดวยตนเอง และขาพเจายินดีรับผิดชอบทุกประการ
ขาพเจาและผูรับมอบอํานาจไดอานขอความขางตนแลว เห็นวาถูกตอง เพื่อเปนหลักฐาน
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานสองคน ณ วัน เดือน ป ดังที่ระบุขางตน
ลงชื่อ............................................ผูมอบอํานาจ (ประทับตรา)
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................ผูมอบอํานาจ
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................ผูรับมอบอํานาจ
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(..........................................)
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ที่ รง ๐๓๑๑/

สํานักงานจัดหางานจังหวัด..................
ถนน......................................................
กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความรวมมือตรวจสอบประวัติและพฤติการณ
เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธร.....................................
ดวยบริษัท........................จํากัด ผูขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
โดย..................................... กรรมการผู จั ดการผู มี อํ านาจกระทํ าการแทนนิ ติ บุ คคล อยู บ านเลขที่
..............................................................ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
ตามความ ในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
สํานักงานจัดหางานจังหวัด............ จึงขอความรวมมือใหตรวจสอบประวัติ (พิมพลายนิ้วมือ)
ของนาย/นาง/นางสาว............................................ ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ วา
๑. จากขอมูลที่สถานีตํารวจภูธร..............มีอยูและสามารถตรวจสอบได มีขอมูลที่แสดงวา
บุคคลดังกลาว มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม
๒. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกใน
ความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือไม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพบประวัติคดีบุคคลดังกลาวขอไดโปรดแจงรายละเอียด
ผลคดีรวมทั้งกรณีดังกลาวจะถือวาเขาขายตามพระราชบัญญัติลางมลทินฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ดวยหรือไม และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………………)
จัดหางานจังหวัด..................
ฝาย.........................................................
โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๐๙๖๔ ๐ ๒๒๔๘ ๒๒๗๘

-13(ตัวอยางเอกสารแนบ ๔)

บันทึกการตรวจสอบสถานที่ตั้งสํานักงานจัดหางาน
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ชื่อ
ผูยื่นขออนุญาตจัดหางานในประเทศในฐานะ  นิติบุคคล  บุคคลธรรมดา
ตั้งอยูเลขที่
สํานักงานชื่อ

.

.
โทรศัพท
มีพื้นที่
ตรม. สถานที่ใกลเคียง
.
อยูในเขตทองที่ของสถานีตํารวจนครบาล
เจาของกรรมสิทธิ์สถานที่
.
หลักฐาน
.
ผูขออนุญาตใชสถานที่ในฐานะ
หลักฐาน
.
ขาพเจาขอรับรองวา สถานที่ที่ขออนุญาตดําเนินการจัดหางานไมขัดตอความในมาตรา ๑๑ แหง
พ.ร.บ.จัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง การกําหนดสถานที่
ซึ่งห ามจัดตั้ง สํา นัก งานจัดหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และไมเ ป นสถานที่ ตั้งของสถานประกอบกิ จการอื่น
ซึ่งไมอาจแยกเปนสัดสวนได
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

ลงชื่อ
(

ผูยื่นคําขออนุญาต
)

ผลการตรวจสอบ

.
.
.
.

ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

พนักงานเจาหนาที่
)
พนักงานเจาหนาที่
)

หมายเหตุ : สถานที่ตั้งจะตองไมเปนที่ตั้งของโรงแรม หอพัก สถานบริการ โรงรับจํานํา สถานที่ที่จัดใหมีการเลน
พนัน สถานที่ที่มีสํานักงานจัดหางานตั้งอยูแลว สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานสงเคราะห สถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานพักฟน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ สโมสร รานคาขายของเกา สถานประกอบธุรกิจทองเที่ยว สถานที่ซึ่ง
มีพื้นที่น อยกวาสิบหกตารางเมตร สถานประกอบกิจการอื่นซึ่งไมอาจแยกเปนสัดสวนตามความในมาตรา ๑๑ แหง
พ.ร.บ.จัดหางานฯ พ.ศ.๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๓๘
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ที่ รง ๐๓๑๑/

สํานักงานจัดหางานจังหวัด..................
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
กุมภาพันธ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความรวมมือจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีคําวาจัดหางาน
เรียน พาณิชยจังหวัด.......................
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ น................../๒๕๕๖
ดวยบริษัท ................................................ จํากัด โดย นาย/นาง/นางสาว....................................
กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน
ทํ า งานในประเทศ ซึ่ งผู รั บ อนุ ญ าตจั ด หางานจะต อ งใชชื่ อ ในธุ ร กิ จตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
นายทะเบียนจัดหางานจังหวัด..........ไดพิจารณาออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางาน
ทํางานในประเทศใหแกบริษัท……..………….จํากัด โดยใชชื่อวาบริษัทจัดหางาน.............................................จํากัด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย จึงขอความอนุเคราะหจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีคําวา “จัดหางาน”
และเพิ่มวัตถุประสงคใหประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ใหแกบริษัทจัดหางาน
ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(......................................)
ผูวาราชการจังหวัด..............
ฝาย................................................
โทร./ โทรสาร.................................
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สํานักงานจัดหางานจังหวัด.................
ถนน..................................................

ที่ รง ๐๓๑๑/

กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เรื่อง ใหไปรับเอกสารและชําระคาธรรมเนียม
เรียน บริษัทจัดหางาน ………………………………………. จํากัด ผูรับอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
โดย นาย/นาง/นางสาว............................ กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
อางถึง คําขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ ลงวันที่ ......................................
ตามหนังสือที่อา งถึง ทา นไดยื่น คําขอรับใบอนุญ าตจัด หางานให คนหางานทํางานใน
ประเทศ (จง.๑) ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไปยัง
นายทะเบียนจัดหางานกลาง นั้น
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบี ยนจัดหางานจัง หวัดพิจารณาแลว ใหรับใบอนุญาต
จัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศได ดังนั้นขอใหทานไปพบพนักงานเจาหนาที่ ฝาย.................. สํานักงานจัดหา
งานจังหวัด.................................................. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ เพื่อรับเอกสาร
พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ เปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (หาพันบาทถวน)
ทั้งนี้ ใหนําตราประทับที่มีคําวาจัดหางานเพื่อประทับตราในใบอนุญาตจัดหางาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(..........................................)
จัดหางานจังหวัด......................
ฝาย...................................................
โทร. ....................................
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บันทึกขอความ
สวนราชการ กองตรวจและคุมครองคนหางาน ฝายทะเบียนสํานักงานจัดหางาน โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๐๙๖๔
ที่ รง ๐๓๑๑/
วันที่
กุมภาพันธ ๒๕๕๖
เรื่อง ขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
.

เรียน อธิบดี
๑. ตนเรื่อง
บริษัท มีคุณธรรม จํากัด ผูขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ
โดยนางสาวสกุนันท ซื่อสัตยดี สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ๓๓/๓ ซอยพรอมมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดหางานฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
๒. ขอรายงาน
กองตรวจและคุมครองคนหางาน ได ตรวจสอบประวัติและพฤติ การณของผูขอรับ
ใบอนุญาต และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของของผูขอรับใบอนุญาตฯ แลว ปรากฏวา
๒.๑ ผลการตรวจสอบประวัติและความประพฤติจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
พบประวัติการกระทําความผิดขอหาเลนการพนันไพปอก เหตุเกิด ณ ทองที่สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม
ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เลขคดีที่/ ป.จ.ว. ขอ : ๑๐๐๐/๒๕๔๑ (เอกสารหมายเลข ๑) คดี
ไดสิ้น สุดแลว โดยศาลแขวงจั งหวัดเชีย งใหม ไดมีคํ าพิ พ ากษาเมื่อ วั นที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ปรับ
๑,๐๐๐ บาท ตามคดีดําที่ ๓๐๐๐/๔๑ และคดีแดงที่ ๓๐๕๐/๒๕๔๑ รวมทั้งคดีดังกลาวได สิ้นสุดตาม
พ.ร.บ.ลางมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒.๒ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามความ
ในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (เอกสารหมายเลข ๓)
๒.๓ ผลการตรวจสอบพฤติการณ ไมมีพฤติการณเสื่อมเสียเกี่ยวกับการจัดหางาน
ไมมีปญหาคนหางานรองทุกข และไมมเี รื่องอยูระหวางดําเนินคดีแตอยางใด (เอกสารหมายเลข ๔)
๒.๔ ผลการตรวจสถานที่ตั้งสํานักงานเปนอาคารสํานักงานใหเชา มีทั้งหมดจํานวน ๒๐ ชั้น
บริษัทฯ ตั้งอยูชั้ นที่ ๑ มีพื้ นที่ ๖๐ ตารางเมตร สถานที่ไม ขัดตอความตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องการ
กําหนดสถานที่ซึ่งหามจัดตั้งสํานักงานจัดหางาน พ.ศ.๒๕๓๘ (เอกสารหมายเลข ๕)
๒.๕ หลักประกันเปนเงินสด โดยเปนแคชเชียรเช็คของธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวง
แรงงาน เลขที่ ๐๕๐๘๘๘๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)
.

/๒.๕ หลักประกัน...

-17-๒และไดนําฝากเขาบัญชีเผื่อเรียก “เงินหลักประกันเพื่อจายคืนคนหางานในประเทศ” ธนาคารออมสิน สาขา
ดินแดง เลขที่บัญชี ๐๕๐๗๑๐๖๖๕๗๕-๘ เรียบรอยแลว (เอกสารหมายเลข ๖)
๒.๖ เอกสารถูกตองและครบถวน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๗)
๓. ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศไวดังนี้
มาตรา ๘ หามมิใหผูใดจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียน
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
นายทะเบีย นตอ งออกใบอนุญ าตหรือ มีห นัง สือ แจง คํ า สั ่ง ไมอ นุญ าตพรอ มดว ย
เหตุผ ลใหผูขออนุญาตทราบภายในหกสิบ วันนับแตวันไดรับ คําขอซึ่งมีร ายละเอียดถู กตองและครบถว น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่นายทะเบียนไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวันแต
ตองมีห นัง สือแจง การขยายและเหตุจําเป นแตล ะครั้ง ใหผูขออนุญ าตทราบกอ นสิ้นกําหนดเวลาตาม
วรรคสามหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
มาตรา ๙ ผูขออนุญาตจัดหางานในประเทศตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
(๔) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจัดหางาน
(๕) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเปนผูมีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๘) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตจัดหางาน
/(๙) ไมเปนกรรมการ...

-18(๙) ไมเปนกรรมการ หุนสวน หรือผูจัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จัดหางานหรือยูระหวางใชสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน
(๑๐) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ใหจําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) มีหลักประกันเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งแสน
บาทวางไวกับนายทะเบียน เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดหางานดังกลาวเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทย
และมีผูจัดการซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย
๔. ขอพิจารณา
กองตรวจและคุมครองคนหางานพิจารณาแลวเห็นวา บริษัท มีคุณธรรม จํากัด ผูขอรับ
ใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ มีเอกสารครบถวนถูกตอง และมีคุณสมบัติเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ ออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศใหแกบริษัทฯ ดังกลาว
๔.๒ มีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อขอความรวมมือจดทะเบียนนิติบุคคล
ที่มีคําวา “จัดหางาน” และเพิ่มวัตถุประสงคใหประกอบกิจการจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในคําสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง
ในใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานทํางานในประเทศ และหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่แนบมาพรอมนี้

(นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล)
ผูอํานวยการกองตรวจและคุมครองคนหางาน

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

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๔

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

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๕
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
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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
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(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
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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

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๗

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

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ๑๘

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

33

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 34
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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แบบขึน้ ทÐàº Õ
Â¹ ËÒ§Ò¹
1. àÅ¢» ÃÐ¨ Òí µÑ
Ç» ÃÐª Òª ¹
2. ชื่อ ¡ ¹ ÒÂ ¡ ¹ Ò§ ¡ ¹ Ò§ÊÒÇ ¡ อื่นๆ

¹ ÒÁÊ¡ ØÅ

3. ÇÑ
¹ / à´ ×Í ¹ / »Õà¡ Ố
4. ÊèÇ¹ ÊÙ§

Í ÒÂØ

5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้ : ¡ ที่อยูต่ รงตามบัตรประชาชน

â· ÃÈÑ
¾· ì

.ชื่ออาคาร/ËÁÙèºÒé¹
á¢Ç§/µíÒº Å

¡ ที่อยูไ่ ม่ตรงตามบัตรประชาชน

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
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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
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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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ข้อบังคับกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒
กรมการจัดหางานมีภารกิจสาคัญในการให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
จัดระบบการทางานของคนต่างด้าว ให้บริการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริม กากับ ดูแล คุ้มครองคนหางาน
รวมทั้งพัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ฉะนั้น ข้าราชการกรมการจัดหางาน
จึงสมควรมีพฤติกรรมที่ เหมาะสม มีค วามตระหนักและพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม ยืนหยัดในศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการกรมการจัดหางาน และดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
สามารถประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผล
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางานให้บังเกิดผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมการจัดหางานจึงออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของข้าราชการกรมการจัดหางานให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ทรงไว้ ซึ่ง เกี ย รติ และศั ก ดิ์ศ รีค วามเป็ นข้ าราชการกรมการจั ดหางาน เป็น ที่ศ รัท ธาเชื่อ ถือ ไว้ วางใจและ
ยกย่องชื่นชมของสังคมและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๑.๑ รักษาพันธะสัญญา
 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม
 มีสัจจะและรัก ษาสัญญา โดยให้คานึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
 พูดจริงและทาจริงด้วยความเที่ยงธรรม
๑.๒ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
 ทางานโดยยึดมั่นหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม โดยไม่โอนอ่อนตาม
อิทธิพลใด ๆ
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจของผู้อื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
 หลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการกระทาที่อาจมีผลกระทบต่อการดารงไว้
ซึ่งความยุติธรรม
๑.๔ มีความ...

๒
๑.๔ มีความกล้าหาญ กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ
 อุ ทิ ศแรงกายแรงใจผลั กดั นภารกิ จของตนให้ บรรลุ ด้ วยความถู ก ต้ อ ง
ชอบธรรม
 กล้าโต้แย้งเมื่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ใ ต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชากระทา
ไม่ถูกต้อง
 กล้ า แจ้ ง เหตุ เ มื่ อ พบเห็ น การกระท าความผิ ด ของเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๒.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต
 ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ
 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
 ให้คาปรึกษาแนะนาด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
 ไม่ ปกปิดข้ อเท็ จจริง หรือ หลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ ผู้มาติดต่ อ
สาคัญผิดในสาระสาคัญ
 ต้องไม่กระทาการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ในทางที่มิชอบกับ ตนเอง
หรือผู้อื่น
 ไม่ รับของขวั ญ ของก านั ล หรือ ประโยชน์อื่น ใดจากบุคคลใด ๆ เพื่ อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีไม่เกินที่ระเบียบกาหนด
๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิ ดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ตาแหน่งหน้าที่
๒.๓ มีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 ระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
 ไม่ ใ ช้เวลาราชการไปท างานอื่น เพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ต่ อตนเองและ
ครอบครัว
๒.๔ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน
 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละและอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ รั ก ษา
มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน
 ยินดีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดในช่วงเวลาที่มีงานหรือ
ภารกิจเร่งด่วน
/ข้อ ๓...

๓
ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๓.๑ ทางานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับจะกระทาได้
ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
 ต้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของ
กฎหมายด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
 เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
๓.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในการตัดสินใจและการกระทา
 พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน
 เก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานในการปฏิบัติงานทุกอย่างไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ข้อ ๔ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๔.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ ม เท
สติปัญญาเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย
 ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการและกระบวนการที่
ถูกต้อง ชอบธรรม
 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามกาหนดเวลาโดยยึด
ผลลัพธ์ของงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 ดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
๔.๒ มีจิตวิญญาณในการทางานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุภารกิจ
 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ
 รับฟังความคิดเห็นของทีมงานทุกคน
 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานและให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 ประสานงาน รวมพลังและสามัคคีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจ
บรรลุผล
๔.๓ ขยั น พากเพี ย ร อุ ทิศตน พยายามฟั น ฝ่าอุ ปสรรคมุ่งมั่ นในการท างานให้
สาเร็จตามเป้าหมาย
/ ขยันหมั่นเพียร...

๔
 ขยันหมั่นเพียรใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่
 ปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพตามภารกิจ
๔.๔ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 ใฝ่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน
 นาความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อ ๕ มีความเป็นมิตรและจิตบริการที่ดี
๕.๑ บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตร
 ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ
 ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยจิตสานึกในการให้บริการอย่างจริงใจ
ซื่อสัตย์และยุติธรรม
 ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ด้วยอัธยาศัยอันดี
 ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
๕.๒ ให้ความเคารพในสิทธิของประชาชน
 เคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มาติดต่อ
 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อเพื่อพัฒนาการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น
ข้อ ๖ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
๖.๑ ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์
 ไม่อาศัยอานาจของผู้มีอิทธิพลในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
 ไม่ ต กอยู่ ใ ต้ อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คลในการช่ว ยเหลื ออุ ป ถั ม ภ์ ให้ บุ คคลใด
บุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
๖.๒ การยึดมั่นการบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ถูกต้องเป็นธรรม
 ไม่นาความรู้สึกส่วนตัว ผลประโยชน์หรือคติใด ๆ มามีอิทธิพลให้มีการ
เลือกปฏิบัติ
๖.๓ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรมและเป็นธรรม
 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดความเท่า
เทียมและเป็นธรรม
ข้อ ๗ การดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข
๗.๑ เผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการและเหตุผล
/ พิจารณา...

๕
 พิ จ ารณาหรือ ตั ด สิ น ใจอย่ า งมี เ หตุ ผลด้ ว ยความเป็ น กลาง เป็ น ธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์
๗.๒ มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ประหยัด มัธยัสถ์
 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และร่วมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัดไม่ใช้จ่ายเกินฐานะของตนเอง
 เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ แบ่ ง ปั น และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามก าลั ง
ความสามารถของตน
๗.๓ ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการดารงชีวิต
 ดารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย
 ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนยึดถืออย่างเคร่งครัด
 เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงาน ชุมชน ตลอดจนพิทักษ์
ประโยชน์ของสาธารณะ
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น การไม่ ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน
หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัย
อนึ่ง ให้ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมการจัดหางานถือปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
กรมการจัดหางานนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ พิชัย เอกพิทักษ์ดารง
(นายพิชัย เอกพิทักษ์ดารง)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

แผนกลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมการจัดหางาน
พ.ศ. 2562 – 2564

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการจัดหางาน

คำนำ
กรมการจัดหางานจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
รองรับ ภารกิจ ในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้ า ที่ตอบสนองต่อทิศทาง เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ต้องการ รวมทั้ง
สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึง
ความสอดคล้ องตามแผนยุ ทธศาสตร์ กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนกลยุทธ์การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วย
การจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ครั้งนี้
ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และการปฏิบัติจริง เพื่อให้มี
ความเข้าใจและสามารถจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลร่วมกัน ท าให้ การจัดทาแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ประสบผลสาเร็จดังรายละเอียดในเอกสาร
ฉบับนี้
กรมการจัดหางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
พ.ศ. 2562 – 2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางานอย่างเป็นระบบ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมการจัดหางานอย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามภารกิจของกรมการจัดหางาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

(นายอนุรักษ์ ทศรัตน์)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
กันยายน 2561
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สำรบัญ
หน้า
คานา
ก
สารบัญ
ข
สารบัญตาราง
ง
สารบัญรูปภาพ
จ
บทที่ 1 บทนา
1
หลักการและเหตุผล
1
วัตถุประสงค์
1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2
บทที่ 2 การศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางาน 3
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
4
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ 20 ปี
8
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
9
ระบบราชการ 4.0 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
11
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
14
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
17
ค่านิยมร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL PLS)
18
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
19
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
21
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
22
บทที่ 3 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล
25
[ข]

สำรบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมการจัดหางาน
ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่อกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการจัดหางาน
ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บทที่ 5 แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Vision)
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เพื่อกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการจัดหางาน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ตารางที่ 5 ตารางสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตารางที่ 6 แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564

[ง]

13
27
33
39
50
53

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
ภาพที่ 2 ภาพแสดงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[จ]

12
23

บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้องค์กรเจริญเติบโต และเป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ทรัพยากรบุคคลจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันจะทาให้การขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้านาพาไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่ว างไว้ ประกอบกับ แนวทางการบริห ารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่ในราชการพลเรือนมี
เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมี ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 จึงจาเป็นต้องดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาบุคลากร
ของกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน
ให้ประสบความสาเร็จ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 รองรับ
ภารกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้ง แผนงาน/โครงการ ที่เหมาะสมสอดคล้อง
สนับสนุนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กรมการจัดหางานมีแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กับ ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ข องประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้ก รอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของกรมการจัดหางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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บทที่ 2
กำรศึกษำนโยบำย ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมกำรจัดหำงำน
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ครั้งนี้
คณะทางานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน โดยสรุป ดังต่อไปนี้

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2579
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรี ยนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ส มบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน
และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้
นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต
และบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ
เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลก
ของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการ
ที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ
สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่ วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้แก่ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกาหนดวิ สัยทัศน์และทิศทาง
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 จึง เป็นจุดเปลี่ ย นที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกั บ
ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ในลัก ษณะการแปลงยุท ธศาสตร์ระยะยาวสู่ก ารปฏิบัติ โดยในแต่ล ะยุท ธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ส ามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิ ตและบริ การเดิมและขยายฐานใหม่ โ ดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้ างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
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1.6 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
1.7 เพื่อผลั กดั น ให้ ป ระเทศไทยมีค วามเชื่ อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศต่า ง ๆ ทั้ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก

เป้ำหมำยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2.2 ควำมเหลื่อ มลำทำงด้ ำ นรำยได้แ ละควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสิ นค้าและบริก ารมีระบบการผลิ ตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิ ตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอั ตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และนำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุล ของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลั งงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทีย บกับ การปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่ว นของขยะมูล ฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อม
ที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น
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2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่ม
การใช้ร ะบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดลง และการบริห ารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ ภารกิจของกรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสาคัญในยุทธศาสตร์ที่ 1 และการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ฉบับนี้ มีกลยุทธ์
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทยไปพร้อมกันด้วย

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในและนอกระบบให้มีงานทา
มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้งานทา มีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน การฝึกอาชีพ การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการให้ได้รับความเป็นธรรม
และเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม นอกจากนั้น 20 ปีต่อจากนี้ไป นับว่าเป็นช่วงเวลาสาคัญ
ที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมาก
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ที่ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ย นผ่านและขับเคลื่ อนการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางกระแสการแข่งขันในโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสมบู ร ณ์ จ ะสามารถตอบสนองให้
ประเทศชาติมีความ “มั่งคั่ง” ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงเป็นการดาเนินการที่
รองรับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง (Sufficiency Economic Philosophy : SEP) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) อั น เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
โดยปรากฏสาระสาคัญในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน”
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้
ช่ว งที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น ยุค ของรากฐานด้ า นแรงงานที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen)
ช่ ว งที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574) เป็ น ยุ ค ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน
ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 – 2579) เป็นยุคของสังคมการทางานแห่งปัญญา
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กระทรวงแรงงาน
เล็ ง เห็ น ว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความส าเร็ จ อยู่ ที่ ก ารวางรากฐานในช่ ว ง 5 ปี แ รก คื อ ช่ ว งที่ 1 Productive
Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) หากรากฐานมั่นคงแล้ว การเดินหน้าสู่ความสาเร็จในระยะต่อไปจะเป็น
สิ่งที่สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 15 หน่วยงาน
จัดทายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรกภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)” และเพื่อขจัดปัญหา
อุป สรรคด้านการบริหารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยู่ให้ห มดสิ้นไป และเร่งรัดให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในระยะที่ 1 บรรลุเป้าหมาย กระทรวงแรงงานได้บูรณาการทุกส่วนราชการในสังกัด และส่วนราชการนอกสังกัด
กระทรวงแรงงาน ร่วมกันกาหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี”
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วำระปฏิรูปแรงงำนเพื่อควำมสำเร็จของกำรเดินหน้ำพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี
จุดเริ่มต้นของของการเข้าสู่ ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นช่วง
ของการสร้างรากฐานการดาเนินงานด้านแรงงานให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสาคัญมาก เพื่อรองรับความท้าทาย
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทางาน และเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ต้องการทักษะ
ที่แตกต่างออกไปจากปัจ จุบัน จึงได้กาหนด “8 วาระปฏิรูป แรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดิน หน้า
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี” ประกอบด้วย มิติภายใน 3 วาระ และมิติภายนอก 5 วาระ
โดยได้ว างมาตรการ แนวทางการดาเนินงาน โครงการ/กิจ กรรมที่สาคัญ ภายใต้ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน
ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
มิติภายในองค์กร 3 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน
วาระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption
วาระปฏิรูปที่ 3 Information Technology
มิติภายนอกองค์กร 5 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand
วาระปฏิรูปที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
วาระปฏิรูปที่ 6 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
วาระปฏิรูปที่ 7 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทา
วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
โดยมีวาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน เรียงตามลาดับความสาคัญ ดังนี้
วำระปฏิรูปที่ 7 มิติใหม่ของกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ กระทรวงแรงงานกาหนดวาระปฏิรูปนี้เพื่อให้
เชื่อมโยงกับวาระที่ 6 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ด้วยเหตุที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศย่อมมีจุดมุ่งหมายสาคัญอยู่ที่ “การมีงานทาถ้วนหน้า” เพราะจะเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจของประเทศ
เกิดการขับเคลื่อนด้วยกาลังซื้อภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า
ประเทศไทยที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ) และประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย
สิ่งเหล่านี้ทาให้กระทรวงแรงงานต้องมาปรับบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมการมีง านทาใหม่ สร้างมิติใหม่
โดยนอกจากจะส่งเสริมการมีงานทาให้กลุ่มแรงงานทั่วไป แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการ มีงานทา รวมทั้งการเตรียม
ทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกด้วย
วำระปฏิรูปที่ 6 กำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนสู่ Thailand 4.0 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้ประกาศทิศทางของประเทศไทยไว้อย่างชัดแจ้งว่า จะพัฒนาประเทศให้เป็น “Thailand 4.0” ซึ่งการก้าว
ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่สาคัญ กล่าวคือจะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง
กระทรวงแรงงานจึงได้กาหนดให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไปสู่ Thailand 4.0
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วำระปฏิรูปที่ 5 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำนและแรงงำนผิดกฎหมำย
กระทรวงแรงงานตระหนักดีถึงผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานปัญหาแรงงานต่างด้าว และการ
ใช้แรงงานผิดกฎหมายที่มีต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประเทศไทย ซึ่งส่งผลไปถึงภาคเศรษฐกิจอีกด้วย
กระทรวงแรงงานจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ต้องเร่งรั ดขจัดปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อเป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เป้าหมายหลัก คือ ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหา
การค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย
วำระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบ กลุ่มเป้าหมายสาคัญอีกกลุ่มหนึ่งและยัง
เป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจานวนถึง 25 ล้านคน กลุ่มคนเหล่านี้
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝีมือในระดับล่าง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงให้ความสาคัญ
กับกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มแรงงานในระบบ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
อย่ างครบวงจร ทั้งการส่ งเสริ ม การคุ้มครอง และการพัฒ นา และการสร้างความเข้มแข็งที่ส อดคล้ องกับ
นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
วำระปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปบทบำทกระทรวงแรงงำน การวางเป้าหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กร
ชี้นาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สิ่งสาคัญที่สุดที่จะนาพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายนี้ คือ การปฏิรูป
บทบาทกระทรวงในทั้ง 3 มิติ คือมิติโครงสร้างอานาจหน้าที่ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจใหม่ ๆ และ
ท้าทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้อง
เป็นกลไกสนับสนุนการทางานแนวใหม่มีความยืดหยุ่นสูง มีความคล่องตัว
วำระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุ
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์นี้ได้ ทุกส่วนราชการต้องช่วยกันดาเนินการอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ วาระปฏิรูปที่สาคัญเหล่านี้ ถูกนามากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาในแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ด้วย

แผนแม่บทด้ำนแรงงำน (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงแรงงานได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนแม่ บ ทด้ า นแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน
ที่ส อดคล้องกับ ปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงาน
เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน และสามารถประสานการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
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วิสัยทัศน์

“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ
1) การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์
1) การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
2) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
3) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
5) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
6) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนงาน/โครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัด การองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริ มสร้า งการมีส่วนร่วมในองค์กร นั้น ได้กาหนด
เป้าประสงค์เกี่ยวกับบุคลากร มุ่งเน้นให้ บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
และได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรไว้
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และ
กาหนดแผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ ได้แก่
1. แผนพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
2. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ครั้งนี้
คณะทางานได้นาสาระสาคัญของแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมการจัดหางาน มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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ระบบรำชกำร 4.0 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
เพื่อรองรั บ ต่อยุ ทธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0 ภาครัฐ หรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบ าลของการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(transform) ให้ ส ามารถเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจและเป็ น พึ่ ง ของประชาชนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง (Credible and
Trusted Government) ดังนี้
1. เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส
ในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกั น และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิ ดกว้ างให้ กลไกหรือภาคส่ ว นอื่ น ๆ เช่ น
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไป
ให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ
กับการทางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Government) ต้องทางานในเชิงรุกและมองไป
ข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยไม่ ต้ อ งรอให้ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารหรื อ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากทางราชการ
(Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล ภาครัฐ (Big Government Data) และระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored
Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้น
ในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการ
ติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ
3. มีขีด สมรรถนะสูง และทั น สมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทางาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัย
ปัจจัยสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. กำรสำนพลังระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ
การทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือทางานด้วยกัน (cooperation) ไปสู่การ
ร่ ว มมื อ กัน (collaboration) อย่ า งแท้ จ ริ ง โดยจั ด ระบบให้ มี ก ารวางแผนเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มีก ารยอมรับ ความเสี่ย งและรับ ผิด ชอบต่อ ผลสาเร็จ ที่เ กิด ขึ้น ร่ว มกัน เพื่อ พัฒ นาประเทศหรือ แก้ปัญ หา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดาเนินการ
ได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. กำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ solutions ใหม่ ๆ ทาให้เกิด
big impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์
ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไป
ตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab)
และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว ม
เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ
(Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป
3. กำรปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (cloud computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือ
เพื่อการใช้งานร่ว มกัน (collaboration tools) ทาให้ส ามารถติด ต่อกันได้อย่า งเรียลไทม์ไ ม่ว่า จะอยู่ที่ใ ด
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้และช่วยให้บริการของทางราชการ สามารถตอบสนอง
ความคาดหวัง ของประชาชนที่ต้องการให้ดาเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทาง ได้อย่าง
มั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทางความคิด
(mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มี
สมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (change leader) เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า (public value) และประโยชน์ สุ ข ให้ แ ก่
ประชาชน

ภำพที่ 1 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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ตำรำงที่ 1 ตารางสรุปเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่
เดิม

ใหม่ (ระบบรำชกำร 4.0)

การท างานแยกตามภารกิ จ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน แม้ มีก ารท างาน การทางานร่ ว มกั นแบบบู ร ณาการอย่า งแท้ จ ริง ในเชิง ยุทธศาสตร์
ประสานงานกันระหว่า งหน่ว ยงาน แต่ยังไม่ใช่การ บูรณาการอย่า ง ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนาไปปฏิบัติ (Collaboration)
แท้จริง (Autonomy, Separation)
การทางานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเต็มรูปแบบและยัง การทางานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้น
เป็นการทางานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Fragmentation, จนจบกระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการบริการประชาชน
Hierarchy, Silo, Vertical Approach)
และมี ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาในแนวนอน (End-to-end process flow,
Cross- boundary management, Program/ Project
Management Office, Horizontal approach)
ให้ บ ริก ารเป็ นมาตรฐานเดีย วกันอย่า งตายตัว ตามสิทธิพื้นฐานของ ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบ/เลือก
บุคคลที่รัฐกาหนด (Standardization)
รู ป แ บ บ / วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ ( Customization,
Personalization)
ระบบทางานในแบบอนาล็อก (Analog)

ระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization)

การดาเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Passive)

การด าเนิ น งานที่ ต อบสนองทั น ที / ทั น เวลา/เชิ ง รุ ก ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active)

ยึ ด กฎเกณฑ์ แ ละมุ่ ง เน้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามเป้ า หมาย (Rule- สร้า งนวัตกรรม มีก ารควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
based, Performance-oriented)
ปฏิบัติงาน (Innovation, Smart regulation, Results oriented)
ปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย ขั บ เคลื่ อ นโดยภาครั ฐ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric)
(Government-driven)
ระบบการทางานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ทาน้อยได้มาก (Creating
value for the public, Doing more and better with less)

เปิดเผยข้ อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้ อมูลจากัด (Close เปิ ดเผยข้ อ มูล เป็ นปกติ (default) ในรูป แบบที่ สามารถนาไปใช้ได้
system, Upon Request only)
ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, Open access)
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิม ๆ (Routine Work)

สามารถแก้ไขปัญ หาโดยไม่จ าเป็ นต้อ งใช้วิธีก ารทางานรูปแบบเดิม
และสามารถตอบสนองได้ ทัน ที (Non-routine problem solving,
Real time capability)

ต่างหน่วยต่างทางานกันลาพังโดยไม่มีการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อใช้ แบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรในการท า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น เพิ่ ม
งานร่วมกัน (Stand-alone)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Shared Services)
วางนโยบายและปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ค วามรู้ สึ ก และคาดเดาเอาเอง ปฏิบั ติงานบนพื้นฐานของข้อ มูล ความต้องการของประชาชน และ
(Intuition)
วางนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบั ติให้ เกิดผลได้จ ริง (Data-driven,
Demand-driven, Actionable policy solutions)
บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours only)

บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand services)

มีความเชี่ยวชาญ/ชานาญเฉพาะทาง (Expert/Specialist)

มีความสามารถในการใช้ความรู้สติปัญญา และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge worker) มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ (Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability)

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator)

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship)

กรมการจั ดหางาน ได้นาแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 มาพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ด้วย
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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ยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
กรอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า
โปร่งใส และเกิดความเป็ นธรรมในการให้บริการสาธารณะและเพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579)
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ สำนักงำน ก.พ.
“ให้การรับราชการเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกสุดท้ายของการประกอบอาชีพสาหรับคนเก่งที่มี
จิตสาธารณะและให้โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของไทย”

ยุทธศำสตร์ สำนักงำน ก.พ.
การสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศ
มีคุณธรรม ปลอดทุจริต เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเพื่อให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะ
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครำชกำร
1. กลยุทธ์การสรรหาเชิงรุกเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง (First Choice
Civil Service)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความคล่ อ งตั ว และประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารก าลั ง คนของส่ ว นราชการ
(Department focused HR Platform)
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion)
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy)
ซึ่งคณะทางานได้นาแนวทางการดาเนินการสาคัญของสานักงาน ก.พ. ตามกลยุทธ์ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรภาคราชการมาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ในแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ด้วย
โดยในกลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity
& Passion) ได้กาหนดโครงการ และผลที่จะได้รับแต่ละช่วงระยะเวลา ดังต่อไปนี้

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564

14

โครงกำร
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงเวลำ
ระบบกำรพั ฒนำข้ ำ รำชกำร ที่ ส่ ง เสริ ม กำรเตรี ย มก ำลั ง คนและ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ คล่องตัว
โครงการปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการกลุ่มนักบริหาร
เตรีย มความพร้อ มผู้น าภาคราชการให้ มีป ระสิท ธิภ าพภายใต้ มิติก าร
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ประชารัฐ และการสร้างการยอมรับต่อประเทศ
ไทยในเวทีโลก
โครงการปฏิ รู ป ระบบการพั ฒ นาข้ า ราชการให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ระบบการพัฒนาข้า ราชการที่สนับสนุนให้ ส่วนราชการและข้า ราชการ
สอดคล้องกับความต้อ งการพัฒนาของส่วนราชการและข้าราชการ ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ ด้วย
แต่ละคนอย่างแท้จริง
กลไกการพัฒนาที่คล่องตัว กระชับ และทันสมัย
ระบบกำรส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ที่ ส อดคล้ องกับ กำรบริ บ ทของส่ ว น
รำชกำร
โครงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ส่วนราชการมีแนวทางและเครื่องมือที่หลากหลายในการส่งเสริมจริยธรรม
ข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนภารกิจราชการและสร้างความ
เชื่อมั่นต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ
ระบบมำตรฐำนวินัย ที่มีประสิทธิภำพ ทันกำรณ์ และเป็นธรรม
โครงการปรับปรุงมาตรฐานและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย กระบวนการและมาตรฐานการดาเนิน การทางวินัย มีป ระสิท ธิภ าพ
ทันการณ์ และเป็นธรรม

แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปัจ จุบั นโลกเข้าสู่ ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และมุ่ง เน้น การพัฒ นาในระยะยาวอย่า งยั่ง ยืน และสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา
โดยกาหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน
3. จัด ให้มีน โยบายและแผนบริห ารจัด การโครงสร้า งพื้น ฐาน คลื่น ความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้น เศรษฐกิจ ของประเทศ โดยผลักดัน ให้ภ าคธุร กิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการลดต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่
ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล
2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้
ในอนาคต
4. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสาหรับประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
4. เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี
5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง
และภูมิภ าค ให้เกิดบริการภาครัฐ ในรูป แบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจากัด
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
2. ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government service platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อ
ยอดแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล
การให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคน วัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน
ให้มีความสามารถสร้ างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ประกอบด้ว ย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
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1. พัฒ นาทัก ษะด้า นเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ให้ แ ก่บุ คลากรในตลาดแรงงาน ที่ร วมถึง บุ คลากรภาครั ฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยี
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ส ากล เพื่ออานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทา
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้ างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อ พลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกระทรวงแรงงำน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารจัดการกาลังแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ
นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบการ เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง
ก้าวสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก การขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว บุคลากรภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนสาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานตระหนักถึงบทบาทความรับผิด ชอบ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านแรงงานอย่างมืออาชีพ สอดรับกับ
แนวโน้มทิศทางด้านแรงงานในอนาคต และนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและการบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐแนวใหม่ให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงาน
ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 – 2555) และฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2556 – 2559) เป็นการดาเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงาน โดยเน้น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ เสริมสร้า งคุณธรรมจริยธรรม และจิตสานึก
ในการให้บริการ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้มาตรฐานระดับสากล
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สาหรับ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานในระยะต่อไป ได้ให้ความสาคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรที่มีความต่อเนื่อง และมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ
บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ได้อย่างสัมฤทธิผล จึงได้กาหนดจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
“บุคลากรกระทรวงแรงงาน เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านแรงงาน บนพื้นฐานจริยธรรม
อันดีงาม เพื่อบริหารจัดการแรงงาน ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ และมี ความรู้ ทักษะที่หลากหลายในการบริหารจัดการ
แรงงาน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
2) เสริมสร้ างคุณธรรม จริย ธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการทางาน
ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทางาน และมีความสุข
5) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ภาวะผู้นา และผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะที่หลากหลาย ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานจริยธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตการทางาน และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร ภาวะผู้นา และผู้นาการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในองค์กร

ค่ำนิยมร่วมกระทรวงแรงงำน (MOL PLS)
P มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)
S มีจิตบริการ (Service Mind)
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P มุ่งมั่นทำงำนเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม รวมถึงความสามารถในการสร้างและดารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
พร้อ มทั้ง เล็ง เห็น ถึง ปัญ หาหรือ โอกาส และลงมือ จัด การกับ ปัญ หานั้น ๆ หรือ ใช้โ อกาสที่เ กิด ขึ้น ให้ เกิด
ประโยชน์ต่องานด้วยวิธีการที่เหมาะสม สร้างสรรค์ และแปลกใหม่
L ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)
หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม และพัฒนาสมรรถนะของตนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานของตนรวมถึงหน่วยงานที่สังกัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
S มีจิตบริกำร (Service Mind)
หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามของบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และยกระดับ
การให้บริการเข้าสู่ระดับสากล หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะความสาเร็จของกระทรวงแรงงานตั้งอยู่บนรากฐานของความร่วมมือร่วมใจ
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

แผนยุทธศำสตร์กรมกำรจัดหำงำน (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมการจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล และ
แผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งน้อมนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มาตรการ 8 วาระปฏิรูป
เพื่อความสาเร็จของการเดินหน้าพัฒนากาลังคนของประเทศตามแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปีแรก หรือ Productive Manpower “แรงงานมีศักยภาพสูง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี”
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานฉบับนี้ ได้ดาเนินการจัดทาโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดกรมการจัดหางานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ให้ความสาคัญกับการนาเทคนิคและกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 และขยายระยะเวลาแผนออกไป
อีก 2 ปี (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ของกรมการจัดหางาน การน้อมนาศาสตร์พระราชานโยบายรัฐบาล/
ยุทธศาสตร์ร ะดับ ชาติที่เกี่ย วข้อง สู่การพัฒ นาประเทศไทย 4.0 โดยการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน
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และภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน ภายใต้บริบทด้านแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่า โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความท้าทายจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs) อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
ทุกกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการจัดหางาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) จากนั้นได้นาผลมากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่
กาหนดไว้ และนาเสนอผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบตามลาดับ
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย

วิสัยทัศน์ (Vision)
“กาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564”

พันธกิจ (Mission Statement)
1. พัฒ นาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบการควบคุม กากับดูแลการทางานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความ
สมดุล

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

1) การ ส่ ง เ สริ ม ก าร มี ง าน ท า แ ละ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงาน
ทุกช่วงวัย

ระบบบริ ห ารจั ด การส่ ง เสริ ม การมี ง านท ามี
ประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชี พ
อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ข องตนเอง มี ค่ า ตอบแทนที่
เหมาะสม และได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามที่
กฎหมายกาหนด

1) ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทาที่มีคุณค่าและยั่งยืน
2) เสริ ม สร้ า ง และพั ฒ นาระบบการจั ด หางานที่ มี
ประสิทธิภาพ
3) คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมายกาหนด
4) ส่งเสริมดูแลการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ
5) พั ฒ นาระบบกลไกบริ ห ารตลาด แรงงานให้ มี
ประสิทธิภาพ
1) สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ การบริ ห ารงานและบริ ก ารที่
ทันสมัย
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณา
การ
1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและทรั พ ยากร
มนุษย์
2) ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล
3) พัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัย
4) พัฒนาการสื่อสารและจัดการองค์ความรู้เชิงรุก

2) ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหาร นวั ต กรรม ในการบริ ห ารและการบริ ก าร
จัดการและการบริการ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การพัฒ นาระบบบริ หารจั ดการให้ มี
ประสิทธิภาพ

เป็ นองค์กรธรรมาภิบาล มี การบริ หารจั ดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ความคุ้มค่า)
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ประเด็นยุทธศำสตร์
4) การบริหารจัดการการทางานของคน
ต่างด้าว

เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้า ว 1)
ทั้งระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
จ้างงาน เพื่อลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 2)

5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนา หน่ ว ยงานและภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ก ารท างาน
ศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1)

พัฒ นาสารสนเทศเพื่อ การวางแผนด้า นแรงงาน
ต่างด้าว
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการจ้างคนต่างด้าว
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่ง เสริ มและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กับภาคี เครื อข่ า ย
ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
(พ.ศ. 2562 – 2564) ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กรมให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยกาหนด
กลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 2) ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล และ 4) พัฒนาการสื่อสาร
และจัดการองค์ความรู้เชิงรุก เป็นกลยุทธ์สาคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับนี้ คณะทางานจึงนามาใช้เป็นกรอบในการกาหนดกลยุทธ์
ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ด้วย

ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ค่ำนิยมร่วม (Core Values) กรมกำรจัดหำงำน
ISDOE
I
=
Integrity: ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม
S
=
Service Mind: มีจิตบริการ
D
=
Development: มุ่งเน้นการพัฒนา
O
=
Objective: มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
E
=
Energetic: ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
ทั้งนี้ คณะทางานได้นานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผน
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2562 – 2564) ดังรายละเอียดในบทที่ 5
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แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรจัดหำงำน พ.ศ. 2562 – 2564
กรมการจัดหางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อให้ มีแ ผนกลยุ ทธ์ ใ นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลที่ ตอบสนองต่ อทิ ศทาง เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 และ
สามารถตอบสนองต่ อ ทิศ ทางและเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ ของกรมการจั ด หางานอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Vision)
“บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม บนพื้ น ฐาน
ธรรมภิบาล เพื่อให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ และมีความสุข”

พันธกิจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Missions)
1.
2.
3.
4.

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
พัฒ นาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรให้ มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และมี
ความสุข
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Strategic Imperatives)
1. การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้นาองค์กรที่มีศักยภาพ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
2. การวางแผนกาลังคน และพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปริมาณงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอในการ
นามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
5. การจัดการองค์ความรู้เชิงรุก
6. การให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระทาผิดวินัย
ทั้งนี้ คณะทางานได้นาประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2562 – 2564) ด้วย โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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บทที่ 3
กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ได้ประยุกต์ใช้
แนวทางการจั ดทาแผนกลยุทธ์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และการจัดทาแผนพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Human Resource Development Plan) ผสมผสานกั น เพื่ อให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยสรุปกระบวนการ ดังต่อไปนี้

กระบวนการและลาดับขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดความจาเป็น
ในการพัฒนาบุคลากร

• ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และยุ ท ธศาสตร์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเป้ า หมายการปฏิ บั ติ ง าน
ขององค์กร
• ทบทวนนโยบาย และวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา
บุคลากร
• กาหนดสมรรถนะของบุคลากรที่ต้องการ
• วิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
การกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา

• ประเมินองค์กรโดยใช้ SWOT Analysis
• กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา
• การจัดทารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัด
และการประเมินผล

• กาหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด
• กาหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล

ภำพที่ 2 ภาพแสดงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 3 ขั้นตอน และเพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตอบสนองแนวทางที่สานักงาน ก.พ. กาหนด จึงดาเนินการตามขั้นตอนหลัก
ดังมีรายละเอียดตามขั้นตอนการดาเนินงาน และวิธีการดังต่อไปนี้

ขันตอนที่ 1 กำรกำหนดควำมจำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง และเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ทั้ง นี้ ได้น าแผนกลยุ ท ธ์ที่ เกี่ ย วข้ อง ได้ แก่ ร่า งกรอบยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสาเร็จของการเดินหน้า
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์
กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ของกรมการจัดหางาน การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่สาคัญ
ของกรมการจัดหางาน และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สาคัญที่กาหนดไว้ และนามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. การทบทวนนโยบาย และวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มาเป็นแนวทางเพื่อให้ทราบนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมทั้งระดับประเทศ ระดับกระทรวง
และระดับส่วนราชการ อันเป็นการยืนยันความจาเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาและจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มเป้าหมาย
3. การกาหนดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่าสมรรถนะที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลกรมการจั ดหางานแต่ละสายงาน มีการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะไว้อย่างไร ทั้งนี้ เน้นการใช้ข้อมูลที่กรมการจัดหางานได้วิเคราะห์และจัดส่งให้สานักงาน ก.พ. ทราบ
มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนฯ ฉบับนี้
4. การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการนาผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด
มากาหนดความจาเป็นที่ต้องการพัฒนา และเป้าประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
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ขันตอนที่ 2 กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินองค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis กรมการจัดหางานได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis นอกจากนี้ยังให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยแต่ละปัจจัย เพื่อนามาหาค่าเฉลี่ย
แสดงระดับความสาคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
2. กาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนา เป็นการนาผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อที่ 1 และผลจากการวิเคราะห์หาความจาเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามขั้นตอนที่ 1 มากาหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวม
และใช้เป็นข้อมูลนาเข้าในการวิเคราะห์ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ที่เหมาะสม
3. การจัดทารายละเอียด แผนงาน โครงการ และวิธีการพัฒนา

ขันตอนที่ 3 กำรกำหนดตัวชีวัดและกำรประเมินผล
โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. กาหนดกรอบการประเมินผล และตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วย
2. กาหนดระบบการเก็บข้อมูลและการรายงานผล ที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดวิธีการในการเก็บข้อมูล
การติดตามและประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมกำรจัดหำงำน
จากการทบทวนวิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ และเป้า หมายการปฏิบัติง าน
ของกรมการจัดหางาน ในแผนยุทธศาสตร์ กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 มาวิเคราะห์เพื่อกาหนด
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร และการทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้ น าแนวทางของระบบราชการ 4.0 ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ตลอดจนแนวทาง
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาเป็นแนวทาง
เพื่อให้ทราบนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาพรวมทั้งระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับส่วนราชการ
ตลอดจนการกาหนดความรู้ ทักษะ สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางานทุกสายงาน มาเป็นข้อมูล
นาเข้าเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวข้างต้น
ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวได้แสดงไว้ในตารางดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อกาหนดความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทา ระบบบริ ห ารจั ด การส่ ง เสริ ม การมี ง านท ามี 1) บุคลากรมีองค์ความรู้ และทักษะที่จาเป็น ดังนี้
 ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย ประสิ ท ธิ ภ าพ คนหางานมี ก ารประกอบอาชี พ
และฐานข้อมูล สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ
ตามหน้าทีไ่ ด้
ประสบการณ์ ข องตนเอง มี ค่ า ตอบแทนที่
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม และได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามที่
 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
กฎหมายกาหนด
 ความรู้ทางด้านจิตวิทยา
 ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดหางาน
 ทักษะการสร้างเครือข่าย
 ทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การสร้างเครื่องมือ และนวัตกรรม
 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
 ทักษะการประชาสัมพันธ์
 ทักษะการประสานงานที่ดี
 ทักษะการวิเคราะห์และวิจัยตลาดแรงงาน
 ทักษะในการสอนงาน (Coaching)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) บุคลากรมีคุณลักษณะที่จาเป็น ดังนี้
 แสดงพฤติกรรมตามสมรรถนะหลั ก 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่ ง
ผลสั มฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
และ 5) การทางานเป็นทีม
 มีความซื่อสัตย์สุจริต รักในศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย
 การประสานงานที่ดี
 ความพร้ อ มและยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง และเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาระบบ การบริห ารจัดการระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ 1) บุคลากรมีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริห าร นวั ต กรรม ในการบริ ห ารและการบริ ก าร 2) บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละสามารถเชื่ อ มโยงทิ ศ ทาง นโยบายและ
จัดการและการบริการ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่ว ยงาน และแผนการดาเนินงาน
ขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
3) บุคลากรมีความรู้แ ละสามารถดาเนิน งานเปลี่ ยนผ่ านสู่ รัฐ บาล
ดิจิทัล
4) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและการกากับดูแล
5) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน
6) บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละสามารถบริ ห ารจั ด การ วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
7) บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละสามารถบริ ห ารโครงการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8) บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์
9) บุคลากรมีความรู้ และสามารถใช้ ง านเครื่อ งมือ ด้านดิ จิทั ล หรื อ
แอพพลิเคชั่นขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร เป็ น องค์ ก รธรรมาภิ บ าล มี ก ารบริ ห ารจั ด การ 1) บุคลากรมีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (ธรรมาภิ บ าล หมายถึ ง 2) บุคลากรมีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยบริหาร
หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วน
ราชการแผ่นดิน
ร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า)
3) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการจัดหางาน
4) บุคลากรมีความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมการจัดหางาน
5) บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางานของกรมการจัดหางาน
6) บุคลากรแสวงหาความรู้ และติดตามข่าวสารสถานการณ์ของโลก
และสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
7) บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ละสามารถบริ ห ารจั ด การ วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
8) บุ ค ลากรสามารถประสานความร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
หน่ ว ยงานอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน และ
ประชาชน
9) บุค ลากรมีค วามรู้ ความเข้า ใจ และปฏิบัติง านตามกฎหมาย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริห ารจัด การ การบริห ารจัด การการทางานของคนต่า งด้า ว 1) บุคลากรมีองค์ความรู้ที่เกี่ย วข้องกับภารกิจการบริห ารจัดการ
การทางานของคนต่างด้าว
ทั้งระบบให้ มีความสอดคล้ องกับความต้องการ
การทางานของคนต่างด้าว
การจ้างงาน เพื่อลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 2) บุค ลากรสามารถบูร ณาการการใช้ก ฎหมาย กฎระเบีย บที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
3) บุค ลากรมีค วามรู้ค วามเข้า ใจในแนวปฏิบัติที่เ ป็น มาตรฐาน
เดียวกัน
4) บุค ลากรสามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสนับ สนุน การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
5) บุคลากรมีจิตบริการ และให้บริการที่ดี
6) บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7) บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ในการปฏิบัติงาน
8) บุ ค ลากรตระหนั ก และมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านภายใต้
ภาวะการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการทางานร่วมกัน บุคลากรยึดหลั กการทางานแบบบูรณาการ และสามารถสร้างและ
และพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
ขยายเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี
คุณลักษณะที่ดี เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 กระตือรือร้น พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ ใฝ่หาความรู้
 ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
 ความรู้และทักษะในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 ความรู้และทักษะในการเทคโนโลยีสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 การสร้างเครือข่ายโดยใช้สื่อดิจิทัล เช่น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คนพิก ารร่ว มกับ กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมั่น คง
ของมนุษย์
 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
 มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน และทางานเป็นทีม
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และบูรณาการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
 ความรู้และทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 ทัศนคติในเชิงบวก
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ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมการจัดหางาน
สำยงำน
ความรู้

ทักษะ
ทักษะที่เสนอแนะเพิ่มเติม

ประเภทบริหำร

ประเภทอำนวยกำร

ประเภทวิชำกำร
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักทรัพยากรบุคคล
1) ความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติ 1) ความรู้ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ
งานด้านการเงิน การบัญชี
ง า น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
และการคลัง
ทรัพยากรบุคคล
2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ระเบีย บที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ
การปฏิ บั ติ ง านการเงิ น
การปฏิบัติงานการบริหาร
การบัญชี และการคลัง
ทรัพยากรบุคคล

1. นักวิชาการแรงงาน
1) ความรู้ความสามารถที่ใช้ 1) ความรู้ ใ นการติ ด ตามและ 1) ความรู้ที่ ใช้ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
ประเมินผล
งานด้ านแ รงงา นตา ม
2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องการจัดทานโยบาย
ภารกิจของกรมการจัดหางาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน 2) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายที่
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของ
3) ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์
กรมการจัดหางาน
ภายนอกและผลกระทบ
เศรษฐกิจในประเทศ
4) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจั ด หางานและคุ้ ม ครอง
คนหางาน
5) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การทางานของคนต่างด้าว
6) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการคานวณ 4) ทักษะการจัดการข้อมูล
-

-
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ประเภทวิชำกำร
1. นักวิชาการแรงงาน
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักทรัพยากรบุคคล
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5) การทางานเป็นทีม
สมรรถนะหลัก
1) สภาวะผู้นา
สมรรถนะด้านการบริหาร 1) สภาวะผู้นา
2) วิสัยทัศน์
2) วิสัยทัศน์
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
4) ศั ก ยภาพเพื่ อ นาการ
4) ศั ก ย ภ า พ เ พื่ อ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
5) การควบคุมตนเอง
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบ 6) การสอนงานและการ
หมายงาน
มอบหมายงาน
1) การมองภาพองค์รวม
สมรรถนะเฉพาะ
1) การคิดวิเคราะห์
1) การคิดวิเคราะห์
1) การคิดวิเคราะห์
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2) การคิดวิเคราะห์
2) การมองภาพองค์รวม
2) การตรวจสอบความถูกต้อง 2) การตรวจสอบความถูกต้อง
3) การดาเนินการเชิงรุก
ตามกระบวนงาน
3) การตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน
ตามกระบวนงาน
3) ความเข้าใจองค์กร
3) การมองภาพองค์รวม
และระบบราชการ
สำยงำน

ประเภทบริหำร

ประเภทอำนวยกำร
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สำยงำน
ความรู้

ทักษะ
ทักษะที่เสนอแนะเพิ่มเติม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

5. นักประชาสัมพันธ์

ประเภทวิชำกำร
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7. นิติกร

8. นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบภายใน
2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ระเบีย บที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ งานต ร ว จ ส อ บ
ภายใน

1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านโสตทัศนศึกษา
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ด้ า นกฎหมายตามภารกิ จ
2) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
เครือข่าย และสารสนเทศ
ของกรมการจัดหางาน
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ กั บการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ 2) ความรู้ เ รื่อ งกฎหมายและ
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ด้านประชาสัมพันธ์
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ง า น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ปฏิบัติงาน
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการคานวณ 4) ทักษะการจัดการข้อมูล
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5) การทางานเป็นทีม
1) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
1) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
1) การคิดวิเคราะห์
1) การคิดวิเคราะห์
1) การคิดวิเคราะห์
2) สุนทรียภาพทางศิลปะ
2) การมองภาพองค์รวม
2) การมองภาพองค์รวม
2) การสืบเสาะหาข้อมูล
2) การตรวจสอบความถูกต้อง
3) ความมั่นใจในตนเอง
3) การดาเนินงานเชิงรุก
3) ความเข้ า ใจองค์ ก ร และ 3) การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน
ระบบราชการ
ตามกระบวนงาน
3) ความผูกพันที่มีต่อ
ส่วนราชการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564

35

สำยงำน
ความรู้

ทักษะ
ทักษะที่เสนอแนะเพิ่มเติม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

ประเภทวิชำกำร
ประเภททั่วไป
9. นักวิชาการพัสดุ
10. นักวิเทศสัมพันธ์
11. นักจัดการงานทั่วไป
12. บรรณารักษ์
1. เจ้าพนักงานแรงงาน
1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ด้านพัสดุ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านบรรณารักษ์
ด้ า นแรงงานตามภารกิ จ
2) ความรู้ เรื่ อ งกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ 2) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ของกรมการจัดหางาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ปฏิบัติงานพัสดุ
ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บรรณารักษ์
ภารกิจของกรมการจัดหางาน
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการคานวณ 4) ทักษะการจัดการข้อมูล
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5) การทางานเป็นทีม
1) การมองภาพองค์รวม
1) การมองภาพองค์รวม
1) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ 1) การตรวจสอบความถูกต้อง
1) การคิดวิเคราะห์
2) การคิดวิเคราะห์
ระบบราชการ
ตามกระบวนงาน
2) การตรวจสอบความถูกต้อง 2) การสืบเสาะหาข้อมูล
3) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ 3) การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง 2) การสืบเสาะหาข้อมูล
2) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ
ตามกระบวนงาน
ตามกระบวนงาน
3) การดาเนินการเชิงรุก
ระบบราชการ
3) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ ระบบราชการ
3) การคิดวิเคราะห์
ระบบราชการ
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สำยงำน

ความรู้

ทักษะ
ทักษะที่เสนอแนะเพิ่มเติม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

ประเภททั่วไป
4. เจ้าพนักงานธุรการ

2. เจ้าพนักงาน
3. เจ้าพนักงาน
5. เจ้าพนักงานพัสดุ
6. เจ้าพนักงานห้องสมุด
โสตทัศนศึกษา
การเงินและบัญชี
1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ด้านโสตทัศนศึกษา
ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
ด้านบริหารทั่วไป
ด้านพัสดุ
ห้องสมุด
2) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายและ
และการคลัง
2) ความรู้ เ รื่อ งกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ระเบี ยบที่เ กี่ย วข้ องกับ การ 2) ความรู้เรื่องกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นบริ ห าร
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปฏิ บั ติ ง านการเงิ น การ
ทั่วไป
บัญชี และการคลัง
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการคานวณ 4) ทักษะการจัดการข้อมูล
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5) การทางานเป็นทีม
1) ความมั่นใจในตนเอง
1) การคิดวิเคราะห์
1) การตรวจสอบความถูกต้อง 1) การคิดวิเคราะห์
1) การสร้างสัมพันธภาพ
ตามกระบวนงาน
2) สุนทรียภาพทางศิลปะ
2) การตรวจสอบความถูกต้อง
2) การตรวจสอบความถูกต้อง 2) ความผู ก พั น ที่ มี ต่ อ ส่ ว น
ตามกระบวนงาน
2) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ
ตามกระบวนงาน
ราชการ
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
ระบบราชการ
3) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ
3) ความเข้ าใจองค์ กรและ 3) ความมั่นใจในตนเอง
ระบบราชการ
3) การสร้างสัมพันธภาพ
ระบบราชการ

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564

37

สำยงำน
ความรู้

ทักษะ
ทักษะที่เสนอแนะเพิ่มเติม
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการบริหาร
สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

ประเภททั่วไป
-

7. นายช่างภาพ
8. นายช่างศิลป์
1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 1) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ช่างภาพ
ช่างศิลป์
2) ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมาและ 2) ความรู้ เรื่ อ งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานช่างภาพ
ปฏิบัติงานช่างศิลป์
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3) ทักษะการคานวณ 4) ทักษะการจัดการข้อมูล
1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) บริการที่ดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5) การทางานเป็นทีม
1) ความมั่นใจในตนเอง
1) การคิดวิเคราะห์

2) สุนทรียภาพทางศิลปะ
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

2) ความเข้ า ใจองค์ ก รและ
ระบบราชการ
3) สุนทรีภาพทางศิลปะ
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ตำรำงที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ผู้รับบริการ
1.
2.
3.
4.
5.

คนหางานในประเทศ
คนหางานต่างประเทศ
แรงงานต่างด้าว
นายจ้าง/สถานประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป

ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.

ได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ให้คาแนะนาอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เอกสารไม่ซับซ้อน
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. มีสถานที่ให้บริการที่สะดวก ถูกสุขลักษณะ

1.
2.
3.
4.
5.

เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ และมีจิตบริการ
บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ
บุคลากรสนใจค้นคว้า และปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
สถานบริการจัดทาป้ายแสดงที่ตั้ง/ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน
มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(ผู้รับบริการการพัฒนาบุคลากร)
1. ข้าราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ้างประจา

ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน
1. ความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ
3. ความมั่นคงในการทางาน
4. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ
5. มีเครื่องมืออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ สาหรับการพัฒนา
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6. ผู้บังคับบัญชามีศิลปะในการบริหารและเป็นผู้สอนงาน
ที่ดี
7. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
วางระบบการพัฒ นาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Development)
วางระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ ระบบการสื บ ทอด
ตาแหน่งทางการบริหารและวิชาการที่สาคัญ (Succession Plan)
มีหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคคล
มีระบบการสอนงาน และเทคนิคการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย
มีระบบการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามความเหมาะสม
มีระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรที่เป็นรูปธรรม
มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศในประชาคมอาเซียน
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นในการพัฒ นา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น

ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน

1. ส่ ว นราชการอื่ น ที่เ กี่ย วข้ อง เช่ น
จังหวัด สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
และอื่น ๆ
2. สมาคมอุตสาหกรรมและการค้า
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ภาคการเมืองระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น
5. สื่อต่าง ๆ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ
การคุ้มครองแรงงาน ที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น งบประมาณ
3. บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เช่ น One Stop
Service (OSS)
4. การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สร้างเครือข่ายเพื่อการประสานงานร่วมกัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน
บุคลากรมีความรอบรู้ในงานตามภารกิจของกรม
บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
บุคลากรมีจิตบริการ
บุคลากรรู้จักการทางานเป็นทีม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
ทุกสถานการณ์ ตลอดจนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นที่น่าเชื่อถือ
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(Internal Environment Scanning on HRD)
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรของกรมให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรม (3.50)
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงานและต้องการพัฒนาตนเอง (3.31)
3. กรมสนับสนุนแผนงานโครงการด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน
การน้อมนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต (3.25)
4. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางาน เช่น คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน (3.14)
5. บุคลากรของกรมสนใจใฝ่เรียนรู้ และศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ (จากรายงาน
การขอปรับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม) (3.14)
6. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (3.08)
7. บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมมีความรู้ ทักษะที่หลากหลายและพร้อมรับการพัฒนา มีความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน และให้ภารกิจของกรมบรรลุเป้าหมายตามที่กระทรวงกาหนด (3.08)
8. กรมเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสานักงาน ก.พ. ในการ
เตรียมกาลังคนคุณภาพสู่ตาแหน่งสาคัญของกรมในอนาคต (3.05)
9. กรมจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนแผนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบ (3.00)
10. กรมได้จัดทาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตอบสนองต่อนโยบาย/ภารกิจของกรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน โดยการจัดทากรอบแผนพัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางานสาหรับตาแหน่งตั้งแต่แรกบรรจุ
จนถึงผู้บริหาร (2.53)
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมยังไม่ครอบคลุมทุกสายงานภายในกรม
และยังไม่มีการวางแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) เพื่อรองรับไว้อย่างเป็นระบบ (3.81)
2. บุคลากรส่ว นใหญ่ข าดทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษ ซึ่ง เป็นทักษะที่จาเป็น ในการปฏิบัติง านในปัจ จุบัน
และอนาคต (3.78)
3. ขาดการฝึกอบรมและพัฒ นาเพื่อสั่งสมประสบการณ์เพื่อรองรับแผนสืบทอดตาแหน่งทางการบริห าร
และวิชาการที่สาคัญของกรม (Succession Plan) (3.78)
4. ขาดเอกภาพในการพัฒ นาบุค ลากรเนื่อ งจากแต่ล ะกองในกรมการจัด หางานมีก ารพัฒ นาบุค ลากร
ตามภารกิจของตนเอง ไม่มีการรวมศูนย์ หรือส่งผ่านข้อมูลการฝึกอบรม เช่น หลักสูตร บุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นต้น (3.75)
5. หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ต่ อ เนื่ อ ง และมุ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น เฉพาะกิ จ ที่ มี
ความสาคัญเร่งด่วน (3.72)
6. การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรกรมการจัดหางานไม่ต่อเนื่อง จริ งจัง ทาให้ไม่สามารถ
นามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม (3.72)
7. การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการดาเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และยุทธศาสตร์กรม มุ่งสู่ประเทศไทย
4.0 ยังไม่เป็นรูปธรรม (3.70)
8. กรมยังไม่มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร ทาให้ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
กระจัดกระจาย และไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.70)
9. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายฝึกอบรมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่กับการพัฒนาผู้บริหารมากกว่า
บุคลากรฝ่ายปฏิบัติ และงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานภายในกรมต้องจัดสรร
งบประมาณส่วนอื่นมาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกอง (3.67)
10. วิธีการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ยังเป็นการฝึกอบรม ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายสูงและไม่ครอบคลุมบุคลากรทั้งหมด
และยังไม่มีการนาเทคนิคการฝึกอบรมแบบอื่นมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม (3.67)
11. การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการหมุ น เวี ย นงานภายในหน่ ว ยงาน หรื อ ภายในกรมยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบที่ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรและงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่ อให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย (multi Tasks, multi skills) (3.67)
12. สัดส่วนอายุของข้าราชการที่มีอายุเกินกว่า 50 ปีของกรมการจัดหางาน พบว่า กรมการจัดหางานเป็นองค์กร
ผู้สูงอายุ และอยู่ในระดับภาวะวิกฤติ เนื่องจากมีสัดส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุเกินกว่า 50 ปี
ถึงร้อยละ 43.94 ซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสียกาลังคนในช่วงไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า (3.67)
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13. การนาแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติยังไม่ปรากฏ ผลลัพธ์การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเดิมที่กาหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะเฉพาะด้านหรือเฉพาะหน้า (3.64)
14. บุคลากรบางส่วน โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดความรักความผูกพันต่อองค์กร และบางส่วนมีการ
ลาออก โอนย้าย โดยเฉพาะพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทาให้กรมต้องพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่
ตลอดเวลา (3.56)
15. ขาดการนาเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น Notebook, Tablet หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นมาช่ว ย
อานวยความสะดวกในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตอบสนองแนวทางการพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาล
(3.53)
16. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทาให้ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรไม่ต่อเนื่อง และมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามผู้บริหารที่มาดารงตาแหน่ง (3.52)
17. การจัดการความรู้ภายในกรมยังไม่เป็นรูปธรรม และยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
และการพัฒนาบุคลากรของกรม (3.50)
18. บุคลากรผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ยังขาดความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (3.44)
19. กรมยังไม่มีการแสวงหาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรของกรมให้ทั่วถึง เพื่อร่วมการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (3.39)
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(Internal Environment Scanning on HRD)
โอกำส (Opportunities)
1. การขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจน “ระบบราชการ 4.0” ซึ่งต้อง
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น (Innovative Driven Economy) ทาให้ทุกส่วนราชการ
และกรมต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม
และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น (3.89)
2. การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล ทาให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างกว้างขวาง เช่น E-learning, Mobile Application เพื่อการสืบค้นองค์ความรู้
และการเรียนรู้ เป็นต้น (3.75)
3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทาให้กรมต้องเร่ง
พัฒนาบุคลากรรองรับการดาเนินการตามภารกิจให้ประสบความสาเร็จ และส่ งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาองค์กร (3.72)
4. นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน้นการทบทวนบทบาทและภารกิจภาครัฐ การลดขนาดกาลังคนภาครัฐ
การปรับองค์กรให้มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพ ทาให้กรมต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเพื่อรองรับ
งานในอนาคต และภารกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นภารกิจใหม่ ส่งผลให้กรมต้องพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้น (3.69)
5. กลุ่มผู้รับ บริการเพิ่มขึ้น เช่น ผู้สู งอายุ นักเรียน ผู้ต้องขัง เป็นต้น ทาให้ การพัฒ นาบุคลากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนฐานข้อมูลผู้รับบริการมีความจาเป็นเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องการการพัฒนาบุคลากร
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (3.67)
6. การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนซึ่งเป็นแรงงานของประเทศ เป็นยุทธศาสตร์ลาดับแรก ในระยะเวลา
5 ปีแรก ของกรอบยุทธศาสตร์ระยะเวลา 20 ปี ทาให้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภายใน
กระทรวง รวมทั้งกรมการจัดหางานมีความโดดเด่น และเป็นความคาดหวังของรัฐบาล กรมจึงต้ องเร่ง
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเป็ นมืออาชีพที่ส ามารถปฏิบัติ งานให้ บรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กาหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม (3.67)
7. ประชาชน และสังคมมีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น มีความต้องการและคาดหวัง
บริก ารที่ดีแ ละการอานวยความสะดวกจากรัฐ มากขึ้น ทาให้ก รมต้อ งพัฒ นาบุค ลากรอย่า งต่อ เนื่อ ง
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา (3.64)
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8. นโยบายรัฐบาล เช่น นโยบายไทยนิยมยั่งยืน นโยบายประชารัฐ นโยบายระหว่างประเทศ (UN, EU, และ
ความสั มพั น ธ์ กับ ประเทศเพื่อ นบ้ าน นโยบายปราบปรามการค้า มนุ ษย์ กรอบยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) เป็นต้น ทาให้เกิดการร่วมมือ เกิดการเรียนรู้ และ
ความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ที่เพิ่มขึ้น (3.64)
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานภาครัฐให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการได้
และนามาประมวลผลเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนางานของกรมในอนาคต (3.58)
10. แนวโน้ มการแข่งขัน ของบริ ษัทจั ดหางานเอกชน มีศักยภาพมาก ส่งผลให้ กรมต้องพัฒ นารูปแบบการ
ปฏิบั ติงานและบุคลากรในการให้ บ ริการควบคู่ไป รวมทั้งการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับเอกชนในลักษณะ
Benchmarking (3.53)
11. จากผลการจัดลาดับการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดย International Transparency อยู่
ในลาดับที่ 85 ทาให้รัฐให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเพิ่มขึ้น กรมจึง
ให้ความสาคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว (3.47)
12. เศรษฐกิจของประเทศในปี 2561 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.8 ของ GDP ทาให้ภารกิจของกรมทุกด้าน
มีความสาคัญเพิ่มขึ้น กรมจึงให้ความสาคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรักความผูกพัน และคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรม (3.31)
13. ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ทาให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา การวางแผนเผชิญเหตุ
และเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ (3.14)
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อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats)
1. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับจานวนบุคลากรและความจาเป็นในการฝึกอบรม
บุคลากรของส่วนราชการ (3.75)
2. สิทธิประโยชน์ที่ไม่จูงใจและการขาดความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรภาครัฐบางส่วน เช่น พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ทาให้ไม่สามารถรักษา “คนดีคนเก่ง” ไว้ในระบบราชการได้ และส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่าย
และค่าเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรสูงขึ้น แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า (3.69)
3. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงทั้งระดับการเมืองและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวง
และกรม ทาให้นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ต่อเนื่อง (3.67)
4. โครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง อัตราเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ทันการ
เจริญเติบโตของสังคม ตลอดจนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ทาให้กาลังแรงงาน
ในอนาคตมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างประชากรและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ภารกิจของกรมมีความยาก ซับซ้อน และท้าทายมากขึ้น การสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ
ในการทางานภายใต้สถานการณ์ข้างต้นจึงมีความจาเป็นเพิ่มขึ้น (3.58)
5. การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการอบรมในระดับสูง เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ของสานักงาน ก.พ. ทาให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ (3.56)
6. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสานักงาน ก.พ. (Department Personnel Information System – DPIS)
ยังไม่เอื้อต่อการนามาประมวลผลเพื่อตัดสินใจทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (3.47)
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บทที่ 5
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรมกำรจัดหำงำน
พ.ศ. 2562 - 2564
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
“บุคลากรกรมการจัดหางานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานธรรมาภิบาล สร้างเสริม
นวัตกรรม เพื่อกาลังแรงงานมีงานทาถ้วนหน้า”

พันธกิจกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
3. เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร และสร้างเสริมนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ภายในองค์กร
6. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต ความสมดุลของชีวิตและการทางาน และมีความสุข

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ
กลยุทธ์:
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด
3) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
รอบรู้และเท่าทัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรพัฒนำธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์:
5) พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์:
6) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4: กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม
กลยุทธ์:
8) ส่งเสริมการจัดการความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ
ยุทธศำสตร์ที่ 5: กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเรียนรู้
กลยุทธ์:
9) พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
10) ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและช่องทางการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 6: กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์:
11) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตในการทางานและมีความสุข
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ตำรำงที่ 5 ตารางสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
G1 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมืออาชีพ
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมการ
จัดหางาน

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K1 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ที่ ผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
K2 ร้อยละของผู้บริหารกรมการจัดหางาน
ที่ ผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่กาหนด
G2 บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติงาน K3 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางาน
อย่างมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความสามารถในการ
ยุคดิจิทัล
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
K4 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางาน
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

G3 ผู้บริหารและบุคลากรของกรมการจัดหางาน K5 ระดั บความพึ งพอใจของบุ คลากรต่ อ
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
K6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์กำรพัฒนำ
S1 พั ฒ นาบุ คลากรทุ กระดั บให้ มี ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์ที่
กาหนด
S2 พัฒ นาผู้ บ ริห ารทุ ก ระดั บให้ มีค วามรู้
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์
ที่กาหนด
S3 พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
S4 พัฒนาบุคลากรให้ มีทักษะด้านดิจิทัล
และสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้และเท่าทัน
S5 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของกรมการ
จัดหางาน ให้ มีคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลั กธรรมาภิ บาลในการบริ หารและการ
ปฏิบัติงาน
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ
ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
กลยุทธ์กำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
G4 บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ด้ ว ย K7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา S6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ
การเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ย นรู้ และ กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เรียนรู้ที่หลากหลาย
วัฒนธรรมองค์กร
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
 การสอนงาน (Coaching)
 การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 การมอบหมายงาน ( Project
Assignment)
G5 บุคลากรในองค์กรตระหนักและยึดมั่น K8 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมในการ S7 เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ แ ก่
ในวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (ISDOE) รณรงค์ ใ ห้ บุ ค ลากรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น บุคลากรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
G6 บุคลากรสามารถนาองค์ ความรู้และ K9 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ S8 ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ และ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนการจัดการความรู้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
K10 ร้อยละบุคลากรกลุ่ มเป้าหมายที่นา ราชการอย่างเป็นระบบ
องค์ ค วามรู้ ที่ เ ผยแพร่ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
K11 จานวนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ
G7 ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น มี ฐ า น ข้ อ มู ล
บุ ค ลากรเพื่ อ การบริ ห ารและพั ฒ นา
บุคลากร
G8 บุ ค ลากรของกรมการจั ด หางาน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K12 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา
ฐ าน ข้ อ มู ล บุ คล ากร เพื่ อกา รพั ฒน า
บุคลากร
K13 ร้อ ยละบุค ลากรของกรมการจั ดหา
งานที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
G9 บุคลากรกรมการจัดหางานมีคุณภาพ K14 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาให้
ชีวิตในการทางานและมีความสุข
บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์กำรพัฒนำ
S9 พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
S10 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและช่องทาง
การเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
S11 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ในการทางานและมีความสุข
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ตำรำงที่ 6 แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 - 2564
เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G1 บุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่ จ าเป็ น ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้ า หมายตามภารกิ จ
ของกรมการจัดหางาน

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
กรมการจัด หางานที่ผ่า น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่
จาเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

K2 ร้ อ ยละของผู้ บ ริ ห าร
กรมการจัด หางานที่ผ่า น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่
จ า เ ป็ น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
กาหนด

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
2562
2563
2564
S1 พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก
60
60
65
70
 โ ค ร งก า ร พั ฒน า ค ว า ม รู้
ระดับให้มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถที่ จ าเป็ น ใน
และสมรรถนะที่ จ าเป็ น
การปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 โครงการพั ฒ นาทั ก ษะที่
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
 โครงการพั ฒ นาสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

S2 พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทุ ก
ระดับให้มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

60

60

65

70

วิธีกำรพัฒนำ
-

 โครงการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร ระดับต้น กลาง สูง
 โครงการพั ฒ นาสมรรถนะ ด้านการบริหาร
-

การพัฒนาตนเอง
การสอนงาน
ระบบพี่เลี้ยง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรม
On the Job Training
การมอบหมายงานอย่ า งมี
ความหมาย
การฝึกปฏิบัติ
บทบาทสมมติ
กรณีศึกษา
การพัฒนาตนเอง
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
การขอคาแนะนาปรึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน
การอภิปราย
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G2 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ งา น
อย่ า งมื อ อาชี พ ทั น ต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงสู่ ยุ ค
ดิจิทัล

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K3 ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
กรมการจัดหางานที่ได้รับ
การพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ

K4 ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
กรมการจัดหางานที่ได้รับ
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น
ดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับให้เป็นมืออำชีพ
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
2562
2563
2564
S3 พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก
60
65
70
75
 โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ร ะ ดั บ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
กรมการจัดหางานมืออาชีพ
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมื อ
(การสื่ อสาร, การถ่า ยทอด,
อาชีพ
การน าเสนอ, การเจรจา
ต่อรอง ฯลฯ)

S4 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรอบรู้และเท่าทัน

60

65

70

75

วิธีกำรพัฒนำ
-

การพัฒนาตนเอง
การฝึกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาดูงาน
การสอนงาน
ระบบพี่เลี้ยง
การหมุนเวียนงาน

 โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า น - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดิจิทัลของบุคลากรกรมการ - การฝึกอบรม
- การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
จัดหางาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ระบบพี่เลี้ยง
- การหมุนเวียนงาน

.
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G3 ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร
ของกรมการจัดหางาน
มี ธ รรมาภิ บ าลในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อผู้บริหารในด้าน
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน
K6 ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
2562
2563
2564
S5 พัฒนาผู้บริหารและ
70
72
74
76
บุ ค ลากรของกรมการ
จัดหางาน ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และยึดหลั ก
ธรรมาภิ บ าลในการ
91
93
94
95
บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงาน

โครงกำร/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ธรรมาภิบาล
 โครงการ/กิจกรรมตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โครงการ/กิ จ กรรมป้ อ งกั น
การกระทาผิดวินัย
 กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรม และความโปร่งใส
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วิธีกำรพัฒนำ
-

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา
กิ จ กรรมการจั ด การความรู้
เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ การเสวนา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเล่าเรื่อง เป็นต้น
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เป้ำประสงค์
ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
G4 บุ ค ลากรได้รั บ การ K7 ร้อยละของบุคลากรที่
พั ฒ นาด้ ว ยกระบวน ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ นา ด้ ว ย
การเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

G5 บุ คลากรในองค์ ก ร
ตระหนั กและยึ ดมั่ นใน
วั ฒนธรรมและค่ านิ ยม
องค์กร (ISDOE)

K8 จ านวนโ คร งกา ร /
กิจกรรมในการรณรงค์ให้
บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
2562
2563
2564
S6 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
60
65
70
75
 กิ จ กรรมส ารวจการพั ฒ นา
บุ ค ลากรด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกรม
เรียนรู้ที่หลากหลาย
การจัดหางาน
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 โครงการเสริม สร้า งเทคนิ ค
เช่น
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรแก่
 การสอนงาน
หั ว หน้ า งานของกรมการ
 การเป็นพี่เลี้ยง
จัดหางาน เช่ น เทคนิคการ
 การมอบหมายงาน
สอนงาน, เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง,
เทคนิคการมอบหมายงาน
 โครงการพั ฒ นาระบบการ
สอนงาน
 โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
 โครงการพั ฒ นาระบบการ
มอบหมายงาน
S7 เสริมสร้างวัฒนธรรม
1
2
2
2
 กิ จ กรรมส ารวจการพั ฒ นา
องค์กรให้แก่บุคลากรให้
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกรม
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
การจัดหางาน

วิธีกำรพัฒนำ
-

การฝึกอบรม
การฝึกปฏิบัติ
การศึกษาดูงาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นการท างาน
OJT.
- การสอนงาน
- ระบบพี่เลี้ยง
- การมอบหมายงานอย่ า งมี
ความหมาย

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การสอนงานหรือระบบพี่เลี้ยง
- การถ่ายทอดสรุปโดยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
วิธีกำรพัฒนำ
2562
2563
2564
 โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง - การพัฒนาด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น
วัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็ น การให้ รางวั ล การใช้ เครื่ องแบบ
เพลงมาร์ชประจาองค์กร
รูปธรรม
- กิจกรรมการจัดการความรู้
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G6 บุคลากรสามารถนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม
ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
2562
2563
2564
K9 ร้ อ ยละความส าเร็ จ S8 ส่งเสริ ม การจั ด การ
60
65
70
75
ของการด าเนิ น การตาม ความรู้ และนวั ตกรรม
แผนการจัดการความรู้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติราชการอย่าง
เป็นระบบ

K10 ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ น าองค์
ความรู้ ที่ เ ผยแพร่ ไ ปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน

K11 จ านวนนวั ต กรรม
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพใน
การปฏิบัติงาน

60

1

60

1

65

1

70

1

โครงกำร/กิจกรรม

วิธีกำรพัฒนำ

 โครงการจั ด การความรู้ - การฝึกปฏิบัติ
- กิ จ กรรมการจั ด การความรู้
ในกรมการจัดหางาน
เช่ น ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ การ
เสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเล่าเรื่อง เป็นต้น
- ถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ - กิ จ กรรมการจั ด การความรู้
ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ที่ เช่ น ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ การ
เสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
การเล่าเรื่อง เป็นต้น
ในการปฏิบัติงาน
 กิจกรรมการติดตามการน า - ถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ าก
องค์ ค วามรู้ ที่ เ ผยแพร่ ไ ปใช้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 โครงการส่ งเสริ ม การสร้ า ง - จั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการสร้ าง
นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- เวทีวิชาการด้านนวัตกรรม
การปฏิบัติงาน
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G7 กรมการจัดหางานมี
ฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อ
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K12 ระดับความสาเร็จใน
กา รพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
บุค ลากรเพื่ อการบริ ห าร
และพัฒนาบุคลากร
1) ตั้งคณะท างานพัฒนา
ฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรเพื่ อ
การบริ ห ารและพั ฒ นา
บุคลากร
2) จัดประชุมคณะทางาน
เ พื่ อ จั ด ท า ร ะ บ บ ก า ร
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร
เพื่ อ การบริ ห าร และ
พัฒนาบุคลากร
3) ขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ
4) ด า เนิ น กา ร พั ฒ นา
ฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรเพื่ อ
การบริ ห ารและพั ฒ นา
บุคลากร
5) ระบบสามารถใช้งานได้

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
วิธีกำรพัฒนำ
2562
2563
2564
S9 พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล 5 ระดับ
2 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ  โครงการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล - พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การ
บุคลากรเพื่อการบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากร
(เช่ น ระบบบริ ห ารจั ด การ
การฝึ ก อบรม, ระบบการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ระบบการประเมิ น
สมรรถนะ เป็นต้น)
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เป้ำประสงค์
กำรพัฒนำ
G8 บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น
สามารถเรี ย นรู้ แ ละ
พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
K13 ร้อยละบุคลากรของ
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น ที่
สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
โครงกำร/กิจกรรม
วิธีกำรพัฒนำ
2562
2563
2564
S10 ส่งเสริมการพัฒนา
60
65
70
75
 โครงการ/กิ จกรรมส่งเสริ ม - พั ฒ นาสื่ อแล ะ ระ บ บกา ร
ตนเองและช่องทางการ
และพัฒนาสื่อและระบบการ เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ร ะ บ บ
บุคลากร
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรียนรูด้ ้วยตนเอง
- การฝึกปฏิบัติ
- การสอนงาน
- ระบบพี่เลี้ยง
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
เป้ำประสงค์
ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
กลยุทธ์
ข้อมูลฐำน
ค่ำเป้ำหมำยประจำปี
กำรพัฒนำ
2562
2563
2564
G9 บุ ค ลากรกรมการ K14 จ านวนโครงการ/ S11 พัฒนาบุคลากรให้
1
1
1
1
จั ด หางานมี คุ ณ ภาพ กิ จ ก ร ร ม ที่ พั ฒ น า ใ ห้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ชีวิตในการทางานและมี บุคลากรมีความรัก ความ ทางานและมีความสุข
ความสุข
ผูกพันต่อองค์กร

โครงกำร/กิจกรรม

วิธีกำรพัฒนำ

 โครงการพัฒนาบุคลากรให้
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
และมีความสุข
 การบริ ห ารเวลาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 ก า ร พั ฒ น า เ ท ค นิ ค ก า ร
บริหารความเครียด
 การพัฒนาเทคนิคการสร้าง
ความสุขในการทางาน
 ก า ร น้ อ ม น า แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
กั บ การท างานและการ
ดารงชีวิต
 โครงการสร้างความสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กร

- การฝึกอบรม
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การฝึกปฏิบัติ
- การขอคาแนะนาปรึกษา
- กิจกรรมการจัดการความรู้ใน
องค์ ก ร เช่ น การถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ การเล่ า เรื่ อ ง
การเสวนา เป็นต้น
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บทที่ 6
กำรนำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมรำยงำนผล
กำรนำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้หน่วยงานในกรมการจัดหางานมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงกาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) กรมการจัดหางานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
พ.ศ. 2562 – 2564 ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การจัดทา CD การเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น เป็นต้น
2) ผู้บริหารระดับสูงชี้แจง สื่อสาร แผนฯ ไปสู่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ตามลาดับชั้น เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์การให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ของโครงการ และวิธีการดาเนินการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลติดตามการดาเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผล
ไปยังผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการดาเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กำรติดตำมและรำยงำนผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้กาหนดไว้
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรดาเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายงานผล
ไปยังผู้บริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการดาเนิน การประจาปี
ในรูปรายงานประจาปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
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ภำคผนวก ก.
รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนหลักด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G1 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจของกรมการจัดหางาน
ตัวชีวัด : K1 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางานที่ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการ เพื่อให้
บุคลากรในองค์การ/หน่วยงาน ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน โดยอาศัยทฤษฎีทางการ
บริหาร เทคนิควิธีการต่าง ๆ อันนาไปสู่ผลลัพธ์ และความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และหมายรวมถึง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์กร ให้มีพฤติกรรมการทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Attributes) ของบุคคล
ซึ่งจาเป็นในการปฏิบัติงานตาแหน่งต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยได้ผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานและโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงาน
ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินเพื่อให้ทราบว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็น
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด จาเป็นต้องรับการพัฒนาหรือไม่ เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ในที่นี้ การประเมิน
สมรรถนะบุคลากร เป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาบุคลากรว่ามีสมรรถนะที่จาเป็นเพียงพอในการปฏิบัติงานหรือไม่ หลังจากที่บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร และดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร หรือด้วย
เทคนิควิธีการพัฒนาที่เหมาะสม หรือส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน
ทุก 6 เดือน
3. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร เกิดผลลัพธ์
คือบุคลากรมีสมรรถนะตามทีก่ รมการจัดหางานกาหนดหรือไม่
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรที่ผา่ นการพัฒนา และมีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี และการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดการพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรหลังได้รับการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G1 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจของกรมการจัดหางาน
ตัวชีวัด : K2 ร้อยละของผู้บริหารกรมการจัดหางานที่ผ่านการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นตามเกณฑ์
ที่กาหนด
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการ เพื่อให้
บุคลากรในองค์การ/หน่วยงาน ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน โดยอาศัยทฤษฎีทางการ
บริหาร เทคนิควิธีการต่าง ๆ อันนาไปสู่ผลลัพธ์ และความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และหมายรวมถึง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลในองค์กร ให้มีพฤติกรรมการทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
การประเมินสมรรถนะ หมายถึง การประเมินเพื่อให้ทราบว่าผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็น
สมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับใด จาเป็นต้องรับการพัฒนาหรือไม่เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ในที่นี้ การประเมิน
สมรรถนะผู้บริหาร เป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาผู้บริหารว่ามีสมรรถนะทางการบริหารที่จาเป็นเพียงพอในบริหารงานองค์การหรือไม่
หลังจากพัฒนา
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร และดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร หรือส่งเสริม
ให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่เหมาะสมซึ่งดาเนินการโดยองค์กรอื่น เช่น สถาบัน
พระปกเกล้า เป็นต้น ด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาที่เหมาะสม หรือส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร เพื่อให้มี
สมรรถนะที่จาเป็นในการบริหาร
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
ทุก 6 เดือน
3. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาผู้บริหาร เกิดผลลัพธ์
คือผู้บริหารมีสมรรถนะทางการบริหารตามที่กรมการจัดหางานกาหนดหรือไม่
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนา และมีสมรรถนะทางการบริหารทีจ่ าเป็น หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว x 100
จานวนผู้บริหารทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี และการประเมิน
สมรรถนะบุคลากร
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดการพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการประเมิน
สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารหลังได้รับการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2562 – 2564
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G2 บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
ตัวชีวัด : K3 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางานที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
และทัศนคติของบุคคลในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมืออาชีพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
มืออาชีพ (Professionals) หมายถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานตามภารกิจที่ปฏิบัติ มีความเก่งในงานที่ปฏิบัตินั้น ๆ
และยังรอบรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัตินั้น ๆ ด้วย การทางานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นการทางานที่บุคลากรต้องรู้ที่มา สาเหตุของการ
ปฏิบัติงาน ความสาคัญของงานที่ปฏิบัติ รู้ว่าต้องทาอะไร ใช้วิธีการอย่างไร รู้กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้ว่าเมื่อลงมือปฏิบัติงานแล้วจะเกิด
ประโยชน์อะไรบ้าง รู้เป้าหมายของงานทีป่ ฏิบัติอย่างชัดเจน
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และ
ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร หรือส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาที่เหมาะสม หรือส่งเสริม
การพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาให้บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ
3. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ เกิดผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้หรือไม่
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมืออาชีพ x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลติดตาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตรความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G2 บุคลากรทุกระดับสามารถปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
ตัวชีวัด : K4 ร้อยละของบุคลากรกรมการจัดหางานที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 2 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
ทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ (สานักงาน ก.พ.)
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล ตามหลักสูตรที่สานักงาน
ก.พ. กาหนด หรือส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรซึ่งดาเนินการโดยองค์กรอื่น ด้วยเทคนิควิธีการพัฒนา
ที่เหมาะสม หรือส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร เพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัล
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลทุก 6 เดือน
3. จัดทารายงานการดาเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เกิดผลลัพธ์คือ
บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลที่กาหนดไว้หรือไม่
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านดิจิทัลตามที่สานักงาน ก.พ. กาหนด x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดการพัฒนาบุคลากร และรายงานผลการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้บคุ ลากรในแต่ละปีงบประมาณ
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G3 ผู้บริหาร บุคลากรของกรมการจัดหางานมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ตัวชีวัด : K5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร หมายถึง หลักการที่นามาใช้บริหารงานในปัจจุบัน โดยผู้บริหารที่มคี ุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทาให้
บุคลากรภายในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เช่น องค์กรที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจ ซึ่งผลดีต่อเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กรมการจัดหางาน จัดการฝึกอบรม พัฒนา และส่งเสริม ผู้บริหารให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิค
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม หรือส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร เพื่อให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารทุก 6 เดือน
3. กรมการจัดหางานสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และจัดทา
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจเป็นรายปี เพื่อให้ทราบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานเพียงใด
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรที่พึงพอใจต่อผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน x 100
จานวนบุคลากรทัง้ หมดของกรมการจัดหางานที่ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
สรุปผล และรายงานผล
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G4 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวชีวัด : K6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง วิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก เป็นต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานทุกหน่วยงานภายในกรมการจัดหางาน จัด การฝึกอบรม พัฒนา และ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาที่เหมาะสม หรือส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร เพื่อให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาเนินการติดตาม ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ งาน
ทุก 6 เดือน
3. กรมการจัดหางานสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบุคลากรในด้านธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และ
จัดทารายงานผลการสารวจความพึงพอใจเป็นรายปี เพื่อให้ทราบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพียงใด
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนผู้รับบริการทีพ่ ึงพอใจต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร x 100
จานวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สรุปผล
และรายงานผล
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ : G3 ผู้บริหาร บุคลากรของกรมการจัดหางานมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ตัวชีวัด : K7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย หมายถึง วิธีการที่กรมการจัดหางานเลือกมาใช้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ตามที่
กรมการจัดหางานคาดหวัง เช่น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน การพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เป็นต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. กรมการจัดหางานพิจารณาเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อ นามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน จนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามที่
กรมการจัดหางานคาดหวัง เช่น การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน การพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ
ตามความเหมาะสม เป็นต้น
2. กรมการจัดหางานส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการที่กาหนดอย่างจริงจัง
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้ที่กรมการจัดหางานเลือกใช้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาเพียงไร บุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการดังกล่าวมากเพียงไร เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาต่อไป
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอานวยความสะดวกให้
บุคลากรได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ดังกล่าว
2. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานตามความเหมาะสม
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสารวจ รวบรวมข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วย
วิธีการที่กรมกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G5 บุคลากรในองค์กรตระหนักและยึดมั่นในวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (ISDOE)
ตัวชีวัด : K8 จานวนโครงการ/กิจกรรมในการรณรงค์ให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของการมองโลกด้วยความเป็นจริง
ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของบุคลากรอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
วัฒนธรรม (Organization’s culture) หมายถึง กลุ่มของคุณค่าหลัก ความเชื่อ ความเข้าใจ และปทัสถาน ร่วมกัน
ของคนในองค์ การและสิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงบุค ลากรในองค์ การไว้ด้วยกั น และสามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ไ ด้
ตลอดเวลา
ค่านิยม (Values) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมที่มีการยอมรับร่วมกัน
ยึดถือเป็นเครื่องตัดสิน ใจและกาหนดการกระทาของตนเองในการปฏิบัติงาน บุคคลในองค์กรยอมรับร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีมี
คุณค่า ควรแก่การนาไปเป็นกรอบของการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและความก้าวหน้า
ขององค์กร
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน กาหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่เหมาะสมในแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ประจาปี
2. ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ประจาปี
3. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ประจาปี
4. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ประจาปี
5. ปรับปรุงการดาเนินงานการตามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ ประจาปี เพื่อดาเนินการในปีต่อไปให้เกิดประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น
สูตรกำรคำนวณ : จานวนนับของโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ฯ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (ISDOE) และให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในดาเนินงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (ISDOE)
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
(ISDOE)
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G6 บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด : K9 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
องค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ ระหว่ า งบุ ค ลากรในองค์ก ร หรือ การถ่า ยทอดความรู้ จากผู้ มี ประสบการณ์ หรือ ผู้เ ชี่ ยวชาญในองค์ ก ร
ในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องและจาเป็นกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อธารงรักษาองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไว้ในองค์กร โดยจัดเก็บในรูปของความรู้
ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ได้แก่องค์ความรู้ คลังความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้กรมฯ กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นตามยุทธศาสตร์กรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการความรู้
ประจาปี
2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี
3. สรุปองค์ความรู้และจัดทาเป็นเอกสาร ดาเนินการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี
5. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานการจัดการความรู้ในปีต่อไป และรายงาน
ผล
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานในกรมการจัดหางานดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดการความรู้ x 100
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนการจัดการความรู้
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ในองค์กร และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บความรู้
ในรูปองค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการจัดเก็บความรู้ในรูปองค์ความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G6 บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด : K10 ร้อยละบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่นาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
องค์ความรู้ หมายถึง วิธีการจัดเก็บความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในองค์กร หรือการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรในองค์กร
ซึ่งสอดคล้องและจาเป็นกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรให้ประสบความสาเร็จ เพื่อธารงรักษาองค์ความรู้
ที่ เ ป็ น ความรู้ ใ นตั ว บุ ค คล (Tacit Knowledge) ไว้ ใ นองค์ ก ร โดยจั ด เก็ บ ในรู ป ของความรู้ ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง ( Explicit
Knowledge) ได้แก่องค์ความรู้ คลังความรู้ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้กรมฯ กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นตามยุทธศาสตร์กรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการความรู้
ประจาปี
2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจาปี สรุปองค์ความรู้และจัดทาเป็นเอกสาร ดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้นาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4. ประเมินผลนาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
5. สรุปผลนาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และรายงานผล
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่นาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน x 100
จานวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ : องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การติดตามการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G6 บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด : K11 จานวนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กระบวนการ การปฏิบัติการ
และรูปแบบการให้บริการของส่วนราชการ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ นวัตกรรมควรนาไปสู่
มิติใหม่ในการดาเนินการ
การสร้างนวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางในการดาเนินงาน
ซึ่งอาจเป็นของใหม่ หรือนามาปรับเพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นามาใช้ในการดาเนินงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ
เพื่อวางแผนการบริหารนวัตกรรม
2. กรมฯ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และประกาศเจตนารมณ์ให้นวัตกรรมกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ระดับองค์กร
3. ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแผนการบริหารนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภายในส่วนราชการ
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารนวัตกรรมของส่วนราชการ และสนับสนุนการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
5. ถอดบทเรียนการบริหารนวัตกรรมจากผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนการบริหารนวัตกรรมเพื่อนาไปปรับปรุง
การดาเนินงานการบริหารนวัตกรรมในปีต่อไป และรายงานผล
สูตรกำรคำนวณ : จานวนนับของนวัตกรรมในกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ : องค์กรสนับสนุนงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหารนวัตกรรม และการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G7 กรมการจัดหางานมีฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชีวัด : K12 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : คำอธิบำยตัวชีวัด :
ระบบสารสนเทศ (Information System – IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทางานต่าง ๆ ในรูปแบบของการเก็บ
(input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่ว นจัด เก็บ ข้อ มูล (storage) โดยระบบสารสนเทศ
จะประกอบด้วย 1) ข้อ มูล 2) สารสนเทศ และ 3) การจัด การฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Information System – HRIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. ตั้งคณะทางานพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2. จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาระบบการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
4. ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
5. ระบบสามารถใช้งานได้
สูตรกำรคำนวณ : -ไม่มีเกณฑ์กำรให้คะแนน :
ลำดับ
รำยกำรเกณฑ์กำรให้คะแนน
คะแนน
1
ตั้งคณะทางานพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1
2
จัด ประชุม คณะทางานเพื่อ จัด ท าระบบการพัฒ นาฐานข้ อมู ล บุค ลากรเพื่ อการ
2
บริหารและพัฒนาบุคลากร
3
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3
4
ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
4
5
ระบบสามารถใช้งานได้
5
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ : ผู้บริหารให้ความสาคัญ และให้การสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G8 บุคลากรของกรมการจัดหางานสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชีวัด : K13 ร้อยละบุคลากรของกรมการจัดหางานที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
เรียนรู้ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน การสนับสนุนการสอนทางไกล การจัดทาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมการจัดหางาน และ
วางแผนการดาเนินงาน
2. ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมการจัดหางาน ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ที่พัฒนาขึ้นมา
4. ประเมินผลการดาเนินงาน และนาไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
5. สรุปผล และรายงานผล
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนบุคลากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ x 100
จานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมการจัดหางาน
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ : องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมการจัดหางาน
พัฒนาขึ้น อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : การติดตาม สารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รำยละเอียดตัวชีวัดผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ
(Key Performance Indicators – KPIs Template)
ปัจจัยหลักแห่งควำมสำเร็จ : G9 บุคลากรกรมการจัดหางานมีคุณภาพชีวิตในการทางานและมีความสุข
ตัวชีวัด : K14 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
เป้ำหมำย : รายละเอียดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตารางที่ 6
กำรรำยงำนผล : ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงำนที่ดำเนินงำน : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางาน
คำอธิบำยตัวชีวัด :
ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร (Organization Engagement) หมายถึง ความรู้สึกที่บุคลากรในองค์กรเกิดความ
ผูกพันในการทางาน ยอมรับเป้าหมายการทางาน มีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร ซึ่งจะทาให้บุคลากร
ยอมรับ มีความมุ่งมั่น และพยายามปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ประสบความสาเร็จ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
องค์กรมีความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จ
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
1. แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อกรมฯ กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมในแผนการ
เสริมสร้างความรักความผูกพันประจาปี
2. ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมในแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันประจาปี
3. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันประจาปี
4. สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันประจาปี
5. ปรับปรุงการดาเนินงานการตามแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันประจาปี เพื่อดาเนินการในปีต่อไปให้เกิ ด
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
สูตรกำรคำนวณ :
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กรทีด่ าเนินการแล้วเสร็จตามตามแผนฯ x 100
จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดตามแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรประจาปี
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ :
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กรและให้การสนับสนุนงบประมาณในดาเนินงาน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร
แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล: การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร
ประจาปี
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