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 ค ำน ำ 

  การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
มีภารกจิเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน
และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหาร
ด้านการส่งเสริมการมีงานท า เพื่อให้ประชาชนมีงานท า ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยเชื่อมโยงสู่ เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงแรงงาน  

 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลภาพรวมของกรม ผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
การได้รับรางวัลและเกียรติคุณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  กรมการจัดหางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรมการจัดหางาน จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ ได้ทราบผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรม  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีงานท า 
และคุ้มครองคนหางานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกรมการจัดหางาน 
 

• ท าเนียบผู้บริหาร 
• วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  ภารกิจ 
• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
• อัตราก าลัง 
• โครงสร้างกรมการจัดหางาน 
• ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ท าเนียบผู้บรหิาร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 

 
 
 

 

 
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ 
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

  

 
นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ 
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

 

  

 
นายสันติ นันตสุวรรณ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
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ท าเนียบผู้บรหิาร 
    
 

 
 

 
 
 
 
นายขัตติยะ แพนเดช 
ผู้ตรวจราชการกรม 

 

 
 

 
 
 
 
นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ 
ผู้ตรวจราชการกรม 

    
 

 
 

 
 
 
 
นายยุทธนา บัวจุน 
ผู้ตรวจราชการกรม 

 

 
 

 
 
 
 
นายภัทรวุธ เภอแสละ 
ผู้ตรวจราชการกรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
นายสิบหมื่นชัย โพธิ์สินธุ ์
ผู้ตรวจราชการกรม 

 

 
 

 
 
 
 
นายวิชิต อินทรเจริญ 
ผู้ตรวจราชการกรม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ก าลังแรงงานมีงานท าถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี 2565”  

 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการมีงานท า โดยได้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองคนหางานเพ่ือให้

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพ่ือสนับสนุน         

การด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความ

สมดุล 
5. บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

 

ค่านิยม (Core Values)  
STRONG : “บุคลากรของกรมการจัดหางาน เป็นผู้มีจิตให้บริการ ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับอย่างทุ่มเท 

โดยการท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการเพื่อเปูาหมายคือประชาชน” 
S   =  Service Mind  :   มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ 

  T  =  Team Work    :   การท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเปูาหมายของ
องค์กร 

R  =  Response  :    ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว 
  O =  Owner      :    มีจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร 
N  =  Network        :    สานสร้างเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
G  =  Goal      :    เพ่ือเปูาหมายคือประชาชน 
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อ านาจหน้าที่   
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ก าหนดให้กรมการจัดหางาน 
มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน
และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหาร
ด้านการส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือให้ประชากรมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด 
ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการท างาน
ของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูล
ตลาดแรงงาน 
 (3) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดท าและประสานแผนการ
ปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม 
 (4) ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน 
 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ได้แบ่งส่วนราชการ
ของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 • ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (1) ส านักงานเลขานุการกรม    
 (2) กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
 (3) กองนิติการ 
 (4) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
 (5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล               
 (6) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 (7) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน        
 (8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 (9) กองส่งเสริมการมีงานท า 
 (10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (11) – (15) ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 5  
 (16) ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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• ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

• หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
 (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 (2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

• หน่วยงานภายใน 
 ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 – 10 

ราชการบริหารส่วนกลาง 
 1. ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ งานประสานราชการและงานประชาสัมพันธ์

ของกรม 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ของกรม 
(5) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

           2. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนเกี่ยวกับส านักงานจัดหางาน และบริษัทจัดหางาน 
(2) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานที่ท างานทั้งในและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
รวมทั้งการขอรับเงินค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กองนิติการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอ่ืน
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

(3) ศึกษา และวิเคราะห์ เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(4) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่จ าเป็นต่อ

การด าเนินงานของหน่วยงานของกรม 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน 
(2) ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานตลอดจน

เสนอแนะเชิงนโยบาย  
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน 
(4) ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป 
(5) ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 

(2) พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรของกรม 
และด าเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

6. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการไปท างานในต่างประเทศ 
    (2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ        

และทะเบียนคนหางานที่จะไปและกลับจากการท างานในต่างประเทศ 
    (3) บริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
    (4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน

ในต่างประเทศ คณะกรรมการพัฒนาการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และคณะกรรมการตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 7. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหางานในประเทศ 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน และหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้ง

กลุ่มเปูาหมายเฉพาะตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3) ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมตลอดถึง

สนับสนุนให้มีการจ้างงานมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดวัยท างาน 
    (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลต าแหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ 
    (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) พัฒนาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานท า 
    (2) จัดท านโยบายและแผน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
    (3) ด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 
    (4) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ

ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานท า 
    (5) ด าเนินการด้านสถิติและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารงาน

ของกรม เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม 
    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

9. กองส่งเสริมการมีงานท า  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และการรับงานไปท าที่บ้าน 
    (2) ศึกษา จัดท าข้อมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพ่ือการแนะแนวอาชีพ 
    (3) ศึกษา จัดท า และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ 
    (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานศูนย์ข้อมูล

อาชีพทั่วประเทศ 
    (5) ศึกษา จัดท า พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
    (6) จัดตั้งและบริหารกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระและบริหารกองทุนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
    (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานในกรม 

 (2) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกรม 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม 
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 (4) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ของกรม 
 (5) จัดเก็บ บ ารุงรักษา และประมวลผลข้อมูลของกรม 

 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

11. ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่  

ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร 
    (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม 
    (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

12. ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการท างานของคนต่างด้าว  

ประสาน และก าหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
    (2) พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว 
    (3) จัดท าทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท างาน 
    (4) บริหารกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
    (5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป

นอกราชอาณาจักร คณะกรรมการพิจารณาการด าเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการพิจารณา
การท างานของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การท างานของคนต่างด้าว คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการท างานของคนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการท างาน
ของคนต่างด้าว  

 (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด 
 (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรม โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

              (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    (1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
    (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
    (3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานภายในกรม 
    (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานภายใน 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 – 10 มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพ้ืนที่          
ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร  

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรม  
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราก าลัง 
กรมการจัดหางานมีกรอบอัตราก าลังข้าราชการ 1,233 อัตรา ลูกจ้างประจ า 189 อัตรา พนักงานราชการ  

660 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว (นอกงบประมาณ) 1,204 อัตรา รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,286 อัตรา โดยจ าแนก
เป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ดังนี้ 
 

อัตราก าลัง 
ส่วนราชการ 

รวม 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ข้าราชการ 651 571 1,222 

ลูกจ้างประจ า 52 131 183 

พนักงานราชการ 306 356 662 

ลูกจ้างชั่วคราว 353 860 1,213 

รวมทั้งสิ้น 1,362 1,918 3,280 
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โครงสร้างของกรมการจัดหางาน 
โครงสร้างตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน และหน่วยงานภายใน

ของกรมการจัดหางาน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน่วยงานตามกฎกระทรวง 

 หน่วยงานภายใน 
 
 
 
 
 

กรมการจัดหางาน ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานเลขานกุารกรม 

กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

กองพัฒนาระบบบริการ 
จัดหางาน 

กองบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-5 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

กองส่งเสริมการมีงานท า 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กองบริหารข้อมูล
ตลาดแรงงาน 

กองนิติการ 

ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6-10 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสและ 

ความเสมอภาค
ทางสังคม 

ประเด็นแผน
แม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 15. ประเด็น 
พลังทางสังคม 

เป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเทศชาติ 
มีความมั่นคง 
ในทุกมิติและ 

ทุกระดับเพิ่มข้ึน 

การลงทุนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดได้รับการยกระดับ 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา
สังคมเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ดัชนี 
สันติภาพโลก 
อยู่ในอันดับ 1  
ใน 75 ของโลก 

มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมด  

ในช่วง 5 ปีแรก 600,000 ล้านบาท 

ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(Human Development Index) 

ค่าคะแนน 0.79 

มิติด้านโอกาส
ของดัชนีช้ีวัด
ความก้าวหน้า 

ทางสังคม  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

แผนย่อยของ
แผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ท่ีมีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง 

9.1 การพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

9.3 การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ 
พิเศษชายแดน 

11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 15.2 การรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก 

เป้าหมายแผน
ย่อยของแผน
แม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2.2 ปัญหา
ความมั่นคง 

ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด  

ความมั่นคง 
ทางไซเบอร์  
การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับ 
การแก้ไข 

จนไม่ส่งผล
กระทบต่อ 

การบริหารและ
พัฒนาประเทศ 

9.1.2 การลงทุน 
ในเขตพัฒนา

พิเศษ 
ภาคตะวันออก 

9.3.2 การลงทุน 
ในเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มข้ึน 

11.4.1 แรงงานมีศักยภาพในการ 
เพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงาน

เพิ่มข้ึน 

11.4.2 มีคนไทย
ท่ีมีความสามารถ
และผู้เช่ียวชาญ

ต่างประเทศ 
เข้ามาท า

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มข้ึน 

15.2.2 ผู้สูงอายุ 
มีความเป็นอยู่ 

ท่ีดีข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดแผนย่อย
ของแผนแม่บท

ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

ระดับความส าเร็จ
ของการแก้ไข

ปัญหา 
ความมั่นคง 

ในปัจจุบันดีข้ึน 
อย่างน้อย  
ร้อยละ 50 

มูลค่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนา

พิเศษ 
ภาคตะวันออก

500,000  
ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุน 
ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

10,000 ล้านบาท 

ผลิตภาพแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
2.5 ต่อปี ภายในปี 2565 

สัดส่วนก าลัง
แรงงาน 

ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

สัดส่วนผู้สูงอายุ 
ท่ีประสบปัญหา
ความยากจน
หลายมิติลดลง

เฉลี่ย 
ร้อยละ 10 

นโยบายรัฐบาล นโยบายหลัก 
ข้อ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของประเทศฯ 

- นโยบายหลักข้อ 6 การพัฒนาพื้นท่ี 
  เศรษฐกิจพิเศษและการกระจาย 
  ความเจริญสู่ภูมิภาค 
- นโยบายเร่งด่วนข้อ 6 การวาง 
  รากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
  สู่อนาคต 

- นโยบายหลักข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการ  เรียนรู้ และ 
  การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
- นโยบายเร่งด่วนข้อ 5 ยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
- นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นโยบายหลัก 
ข้อ 7 การพัฒนา
สร้างความ
เข้มแข็ง 
จากฐานราก 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาค 
ทางสังคม 

แผนงาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 

 

แผนงาน 
บูรณาการ 

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

แผนงาน 
บูรณาการ 
พัฒนาพื้นที่ 
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 

แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนงาน 
บูรณาการ 

เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับ 

สังคมสูงวัย 

ผลสัมฤทธิ์
กระทรวง 

- -  - แรงงานมีศักยภาพ มีทักษะอาชีพ  
และมีงานท าเพิ่มข้ึน 

แรงงาน 
ในประเทศไทย

ท างาน
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี
เพิ่มข้ึน 

- 

ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์
กระทรวง 

- - - ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีงานท า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของสัดส่วน 
ก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี
ร้อยละ 2 

- 

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน 

แรงงานต่างด้าว 
เข้าสู่ระบบการ
ท างานท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

แรงงานไทย และ
แรงงานต่างด้าว 

ได้รับการ
คุ้มครองป้องกัน
จากขบวนการ 

ค้ามนุษย์ 

ส่งเสริมการมีงานท าและบริหารจัดการ
แรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประชาชนได้รับบริการส่งเสริม 
การมีงานท าสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

ออกใบอนุญาต
ท างานให้

ผู้เช่ียวชาญ 
จากต่างประเทศ 

ประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริม
การมีงานท า
สอดคล้อง 
กับความ 

ต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน 

แรงงานต่างด้าว 
ได้รับอนุญาต
ท างาน และ
แรงงานไทย 
แรงงานต่างด้าว
ได้รับการ
คุ้มครอง 
1,887,400 คน 

1. แรงงานไทยได้รับบริการส่งเสริม 
    การมีงานท า และแรงงานต่างด้าว 
    ได้รับอนุญาตท างาน 152,000 คน 
    2. แรงงานทุกกลุ่มท่ีได้รับบริการ 
    มีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษ 
    ภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 67  

1. แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริม 
    การมีงานท า 1,113,233 คน  
    2. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับ 
    บริการมีงานท าไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 67  
     

ผู้เช่ียวชาญ 
จากต่างประเทศ
ได้รับอนุญาต
ท างาน 
25,000 คน 
 

แรงงานทุกกลุ่ม
ได้รับบริการ
ส่งเสริมการมี 
งานท า 
1,113,233 คน 
 

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง 

ปัญหาและ
ผลกระทบ 

ต่อความมั่นคง 
ในภาคแรงงาน
และได้รับการ

ป้องกันและแก้ไข 
 

 

แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ  
ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน 

ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง  
มีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและสามารถดูแล

ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

ก าลังแรงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เพิ่มข้ึน 

ผู้สูงอายุมีทักษะ 
มีงานท า 

ท่ีเหมาะสม  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
การให้บริการ

กระทรวง 

จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการ

บริหารจัดการ 
ให้เข้าสู่ระบบ 
การท างาน 

ท่ีถูกกฎหมาย 
1,284,800 คน 

จ านวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

120,000 คน 

ร้อยละเฉลี่ยของแรงงาน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท า 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 

จ านวน
ผู้เช่ียวชาญ 

จากต่างประเทศ
ท่ีได้รับอนุญาต

ท างาน  
25,000 คน 

จ านวนผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับการ

พัฒนาทักษะ 
ส่งเสริมการ 

มีงานท า และ 
ได้รับสวัสดิการ 
ด้านแรงงาน 
34,256 คน 

(กกจ. 17,615 คน) 
เป้าหมายการ

ให้บริการ
หน่วยงาน 

แรงงานท างาน
ถูกต้องตาม

กฎหมายและ
ได้รับการ

คุ้มครองป้องกัน 
การตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ 
ด้านแรงงาน 

ส่งเสริมให้ก าลัง
แรงงาน มีงานท า  

มีอาชีพใน 
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

แรงงานต่างด้าว
ท างานถูกต้อง 
ตามกฎหมาย 

ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ส่งเสริมให้ก าลังแรงงานมีงานท า 
มีอาชีพ 

ออกใบอนุญาต
ท างาน 

ให้ผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ  
มีอาชีพ  
มีงานท า 
มีรายได้ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. แรงงานต่างด้าว 
    ได้รบัอนุญาต  
    ท างาน  
    1,115,000 คน 
2. แรงงานต่างด้าว 
    ได้รบัการ 
    ตรวจสอบ  
    248,000 คน 
3. สถาน 
    ประกอบการ 
    ได้รบัการ   
    ตรวจสอบ 
    37,000 แห่ง 
4. คนหางานไดร้ับ 
    การคุ้มครอง  
    600,000 คน 
5. แรงงานและ 
    นายจ้าง 
    มีความรู้  
    ความเข้าใจ  
    และปฏบิัต ิ
    ได้ถูกต้อง 
    ตามกฎหมาย 
    ไม่ตกเปน็ 
    เหยื่อของ 
    การค้ามนุษย์  
    172,400 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
6. คนหางาน 
    ที่ร้องทกุข ์
    ได้รบัความ 
    ช่วยเหลือ 
    ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 80 

 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. แรงงานทกุกลุ่ม 
    ได้รบับริการ 
    ส่งเสริม 
    การมีงานท า 
    ในเขตพฒันา 
    พิเศษ 
    ภาคตะวันออก  
    32,000 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
2. แรงงานทกุกลุ่ม 
    ที่ได้รบับรกิาร 
    มีงานท าในเขต 
    พฒันาพิเศษ 
    ภาคตะวันออก  
    ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 67 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
แรงงานต่างด้าว
ได้รบัอนุญาต
ท างานในเขต
เศรษฐกิจพเิศษ 
120,000 คน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป  
    นักศกึษา และประชาชน ไดร้ับบรกิาร 
    แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ  
    368,000 คน 
2. แรงงานทกุกลุ่มได้รบับรกิารส่งเสริม 
    การมีงานท า 727,618 คน 
3. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รบับรกิาร 
    มีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 

     

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศได้รบั
อนญุาตท างาน 
25,000 คน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ผู้สูงอายุได้รบั 
    บรกิารเพือ่ 
    ส่งเสริม 
    การมีงานท า  
     17,615 คน 
2. ผู้สูงอายุมีงานท า  
    มีอาชีพ  
    มีรายได้  
    2,125 คน 
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ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

45,026,300 5,010,700 21,237,600 284,556,800 80,593,498 2,106,200 16,702,600 

ผลผลิต/โครงการ 1. โครงการ 
    บริหารจัดการ 
    แรงงาน 
    ต่างด้าว 
2. โครงการ 
    ป้องกัน 
    ปัญหาการ 
    ค้ามนุษย ์
    ด้านแรงงาน 
3. โครงการ 
    ศูนย์ประสาน 
    แรงงาน 
    ประมง 

 

โครงการส่งเสริม 
การมีงานท า 
เพื่อรองรับ 
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

โครงการ
ศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop 
Service) ด้าน
แรงงานต่างด้าว
เพื่อสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ผลผลิต
ประชาชน 
ทุกกลุ่มได้รับ
บริการส่งเสริม
การมีงานท า 

1. โครงการก้าว 
    สู่งานที่ดี  
    คนมีคุณภาพ 
2. โครงการ 
    เตรียมความ 
    พร้อมแก ่
    ก าลังแรงงาน 
3. โครงการ 
    วันมหกรรม 
    อาชีพ 

 

โครงการออก
ใบอนุญาตท างาน
ให้ผู้เช่ียวชาญ 

โครงการขยาย
โอกาสการมี 
งานท าให้
ผู้สูงอายุ 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 
 

• ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน 
• ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
• ผลงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
• รางวัลและเกียรติคุณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน 

 กรมการจัดหางานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน 
1,213,684,300 บาท เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564     
ใน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 โครงการ ดังนี้ 
1.1 แผนงาน :   ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
   ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1 :   บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 กิจกรรมที่ 1 :   พิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาตท างาน 
  เป็นการพิจารณาอนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศ เป็นไปตาม
กฎระเบียบ กฎ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ความต้องการของนายจ้าง/
สถานประกอบการในการจ้างคนต่างด้าวเข้าท างาน  โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข 
รวมทั้งจัดท าทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต และสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวท างาน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล สถิติรายงานการพิจารณาและจัดท าทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ให้
ท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง วางแผน บริหารจัดการ ก าหนดมาตรการควบคุมการท างานของคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหาร
ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการพิจารณาและออกใบอนุญาตท างาน 
คนต่างด้าว โดยมีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 401,708 คน จากเปูาหมาย 1,115,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.03  และจัดท าทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว จ านวน 730,606 ครั้ง จากเปูาหมาย 1,328,000 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 55.02  
 ผลลัพธ์ : นายจ้าง ผู้ประกอบการ จ้างคนต่างด้าวโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
สามารถตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวก่อนที่จะรับเข้าท างานได้ 
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 กิจกรรมที่ 2   :   ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 
   เป็นการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการที่มีการจ้างหรือ
ลักลอบจ้างคนต่างด้าวท างาน เพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความรู้/ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและโทษ
ของการฝุาฝืนพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เป็นการปูองกันการลักลอบท างานของคนต่างด้าวและ
ปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 

  
 

  
 

  ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวท างาน จ านวน 369,991 คน จากเปูาหมาย 248,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 149.19 นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ จ านวน 42,273 แห่ง จากเปูาหมาย 37,000 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 114.25  
   ผลลัพธ์ : นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก าหนด แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
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ผลการด าเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ผู้ถูก
ด าเนินคด ี
(ราย/คน) 

ผลการด าเนินคด ี ตม. 
ผลักดัน/ 
ส่งกลับ   
ณ วันท่ี 

16 ก.ย. 64 

ค่าปรับ 
(บาท) 

รวมค่าปรบั 
(บาท) จ านวน ชั้นเปรียบเทยีบปรับ ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นศาล 

ปรับ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ปรับ อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี 

ปรับ อยู่ระหว่าง
ด าเนินคดี 

นายจา้ง/สปก. 1,047 156 - - 889 2 - - 1,081,250 5,447,250 
คนต่างด้าว 1,437 11 - 810 573 43 - 784 4,366,000 

 

 โครงการที่ 2 :   ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 กิจกรรมที่ 1 :   การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
   เป็นการคุ้มครองคนหางานเพ่ือปูองกันการหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหางานท าอย่างถูกวิธี ทั้งการท างานในประเทศและต่างประเทศ  
ตลอดจนการเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
การได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างท างานในต่างประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติการณ์ในการ
หลอกลวงคนหางานของ สาย/นายหน้าจัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์หลอกลวง 
การร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกหลอกลวง ตลอดจนอบรม/ชี้แจงแก่ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้สนใจจะไปท างานต่างประเทศ คนหางาน และผู้ถูกระงับการเดินทางที่มีพฤติการณ์จะลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ ให้รู้สิทธิหน้าที่ เพ่ือไม่ให้ถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคลที่มี
พฤติการณ์หลอกลวง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระท าผิด ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ปูองกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศและปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน   
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   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย
จัดหางานและคุ้มครองคนงาน จ านวน 684,929 คน จากเปูาหมาย จ านวน 600,000 คน คิดเป็นร้อยละ 114.15 
ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการคุ้มครองปูองกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ จ านวน 
684,929 คน จากเปูาหมาย จ านวน 600,000 คน คิดเป็นร้อยละ 114.15  
  2. รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 
จ านวน 365 คน จากเปูาหมาย 1,200 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42  
  3. โครงการตรวจสอบส านักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานท างานในประเทศ 
และบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 313 คน จากเปูาหมาย 300 คน คิดเป็น
ร้อยละ 104.33 
  4. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปท างานและกลุ่มเสี่ยง
ที่จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ จ านวน 1 ระบบ จากเปูาหมาย 1 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 100  
 ผลลัพธ์ : คนหางานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ปูองกันปัญหาการถูกหลอกลวง
ไปท างานต่างประเทศ รวมทั้งปูองกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 

 กิจกรรมที่ 2 :   การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

  เป็นการสนับสนุนการแก้ไขและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจัดอบรม
คนหางานที่ประสงค์จะไปท างานต่างประเทศ ประชาชนทั่วไป ทหารกองประจ าการ นักเรียน/นักศึกษา  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ บนพ้ืนฐานความถนัดและเหมาะสมกับตนเอง ก่อนเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถพิจารณาถึงความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจไปท างานต่างประเทศได้ 
และมีวิธีปูองกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ตลอดทั้ง
อบรม แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย สิทธิ หน้าที่ 
และข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ท าให้ตระหนักรู้ร่วมกันในการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย เพื่อปูองกัน
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเปูาหมายและ
การคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพ่ือปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 34,184 คน       
จากเปูาหมาย จ านวน 28,400 คน คิดเป็นร้อยละ 120.37 ประกอบด้วยโครงการ ดังนี้ 



22 
 

   1. โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ให้ความรู้ ค าแนะน าแก่นายจ้าง
และแรงงานต่างด้าว จ านวน 32,053 คน (นายจ้าง จ านวน 9,339 คน แรงงานต่างด้าว จ านวน 22,714 คน) 
จากเปูาหมาย 25,800 คน คิดเป็นร้อยละ 124.24  
    2. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพ่ือปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ โดยมีคนหางานได้รับการอบรม จ านวน 2,131 คน จากเปูาหมาย จ านวน 
2,600 คน คิดเป็นร้อยละ 81.96  
    3. โครงการอบรมกฎหมายเพ่ือสร้างการรับรู้และเผยแพร่กฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรมการจัดหางาน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน จากเปูาหมาย จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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    4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน 
โดยจัดจ้างเหมานิติกรเพ่ือปฏิบัติงานด้านกฎหมายร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน โดยให้
ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 30 คน จากเปูาหมาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
   ผลลัพธ์ :  
   - นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ กฎระเบียบที่พึงปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
   - คนหางานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

 โครงการที่ 3 :   ศูนย์ประสานแรงงานประมง 
 กิจกรรม :   การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง โดยการสร้างความ
ตระหนักรู้แก่แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล 
ด าเนินการอนุญาตท างาน อบรม ให้ค าปรึกษา ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดทั้ง ตรวจสอบ ปราบปราบ 
จับกมุและด าเนินคดี ช่วยเหลือ เยียวยา ตามภารกิจศูนย์ฯ เพื่อปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบ 
แรงงานต่างด้าวในภาคประมง แรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ จ านวน 179,595 คน จากเปูาหมาย จ านวน 144,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 124.72  
   ผลลัพธ์ : แรงงานต่างด้าวและนายจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจในการประชุม/อบรม
เกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติที่ถูกต้อง จ านวน 462 คน เมื่อเทียบจากจ านวนแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่เข้ารับ
การประชุม/อบรมทั้งหมด จ านวน 462 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดแรงงานประมงและนายจ้าง
มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 2 โครงการ ดังนี้ 
2.1 แผนงาน :   บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการที่ 1 :   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 กิจกรรม :   การพิจารณาอนุญาตท างานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการท างานแก่แรงงานต่างด้าว สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจบริเวณชายแดน
มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้มีอาชีพ มีการจ้างงาน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการค้า 
การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามา
ท างานในลักษณะไป - กลับและตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างาน
เขตพ้ืนที่ชั้นในอย่างผิดกฎหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี   
  ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการจัดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ด้านแรงงานต่างด้าวเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน ณ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ านวน 63,840 คน จากเปูาหมาย จ านวน 120,000 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20  
  ผลลัพธ์ : นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งในกลุ่มช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการและกลุ่มมิใช่ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ 
 
2.2 แผนงาน :   บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการ :   ส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 กิจกรรม :   การให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา (ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี) 
ได้รับทราบข้อมูลความต้องการของแรงงานของ EEC ใน 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง 
Company Profile ของนายจ้าง/สถานประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างโอกาส
ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย และเหมาะสมกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  
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   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยแรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จ านวน 32,600 คน จากเปูาหมาย จ านวน 32,000 คน คิดเป็นร้อยละ 101.88 คน ประกอบด้วย 
กิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มีผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 27,149 คน 
จากเปูาหมาย จ านวน 27,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100.55  
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   2. กิจกรรมจัดหางานเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้สมัครงาน
ที่มีความรู ้ความสามารถและศักยภาพได้รับการพิจารณาท างานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
จ านวน 5,451 คน จากเปูาหมาย จ านวน 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 109.02  
 ผลลัพธ์ : แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับบริการ มีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
จ านวน 3,676 คน จากจ านวนผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
จ านวน 5,451 คน คิดเป็นร้อยละ 67.44 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดแรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับบริการ มีงานท าในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 4 โครงการ 1 ผลผลิต ดังนี้ 
3.1 แผนงาน :   ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   ประกอบด้วย 4 โครงการ  
 โครงการที่ 1 :   เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
 กิจกรรมที่ 1  :   แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
   เตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยการ
ให้ความรู้/ข้อมูล เกี่ยวกับโลกอาชีพ โลกการศึกษา สถานการณ์ของตลาดแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพ 
ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ รวมทั้งทดสอบความพร้อมในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้รู้ศักยภาพของตนเองและ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ การตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและบคุลิกภาพของตนเอง  
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผลการด าเนินงาน จ านวน 371,855 คน คิดเป็นร้อยละ 106.85 จากเปูาหมาย 
จ านวน 348,000 คน ซึ่งด าเนินการผ่านกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ดังนี้ 
   1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     มีผลการด าเนินงาน จ านวน 241,447 คน จากเปูาหมาย จ านวน 233,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 103.63 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
     1.1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จ านวน 227,803 คน จากเปูาหมาย 
220,000 คน คิดเป็นร้อยละ 103.55  
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     1.2) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ     
ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง จ านวน 9,991 คน จากเปูาหมาย 10,000 คน คิดเป็นร้อยละ 99.91  
     1.3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จ านวน 3,653 คน จากเปูาหมาย 
3,000 คน คิดเป็นร้อยละ 121.77  
    2. แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า 
    มีผลการด าเนินงาน จ านวน 125,348 คน จากเปูาหมาย จ านวน 110,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 113.95 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
    2.1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู ้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 94,082 คน จากเปูาหมาย จ านวน 80,000 คน คิดเป็นร้อยละ 117.60  
    2.2) กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร จ านวน 21,392 คน จากเปูาหมาย 
20,000 คนคิดเป็นร้อยละ 106.96  
    2 .3) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที ่จะปลดเป็น    
ทหารกองหนุน จ านวน 9,874 คน จากเปูาหมาย 10,000 คน คิดเป็นร้อยละ 98.74  
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    3. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน  
     มีผลการด าเนินงาน จ านวน 5,060 คน จากเปูาหมาย จ านวน 5,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 101.20 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
             3.1) กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ จ านวน 200 รุ่น 4,038 คน จากเปูาหมาย 
จ านวน 200 รุ่น 4,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100.95 
     3.2) กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน จ านวน 1,022 คน จากเปูาหมาย 
จ านวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 102.20 
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     ผลลัพธ์ : ผู้รับบริการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ร้อยละ 96.50 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดผู้รับบริการสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84) 

 กิจกรรมที่ 2  :   พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทมาตรฐาน 
                            อุตสาหกรรมประเทศไทย 
  เพื่อให้มีรหัสประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
ตามรูปแบบการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ที่สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 
ตลอดทั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือข้อมูลอ้างอิง และสามารถใช้เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ 
    ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 
ประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง จ านวน 463 อาชีพ จากเปูาหมาย จ านวน 300 อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 154.33 
 ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

 โครงการที่ 2 :   ก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1  :  การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
   ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Jobs Center) จ านวน 87 แห่ง ทั่วประเทศ 
(ส่วนภูมิภาค 76 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจ้างงาน และให้บริการส่งเสริม
การมีงานท าประชาชนวัยท างานอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการจัดหางานในประเทศ บริการแนะแนวอาชีพ และ
บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทยที่ไม่มีข้อจ ากัด
ในด้านสถานที่ และเวลา สามารถรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
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  (1) บริการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
  (2) บริการจัดหางานผ่านเครือข่ายจัดหางานหน่วยงาน 
    ระดับท้องถิ่น 
  (3) บริการจัดหางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  (4) บริการจัดหางานผ่าน Smart Phone 
   (5) บริการจัดหางานผ่านตู ้Kiosk Touch Screen และ 
      ตู้งาน Job Box 
ประชาชนผู้ต้องการหางานทั่วไปสามารถใช้ระบบเพ่ือค้นหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการใช้ระบบเพ่ือค้นหาผู้หางาน 
และได้คนท างานตามความต้องการ เพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีงานท า มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึง
บริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน 
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการให้บริการส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบวงจร 
โดยมีผู้มาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 220,542 คน จากเปูาหมาย จ านวน 150,000 คน คิดเป็นร้อยละ 147.03 
ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 192,948 คน เทียบกับจ านวนผู้สมัครงาน คิดเป็นร้อยละ 87.48 และเทียบกับเปูาหมาย
คิดเป็นร้อยละ 77.78  
  ผลลัพธ์ : ประชาชนวัยท างาน แรงงานที่ประสงค์จะท างานได้รับบริการจัดหางานของรัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ มีงานท าที่ม่ันคง ยั่งยืน และเกิดการจ้างงาน ร้อยละ 87.48 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดแรงงานที่ได้รับ
บริการมีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 (รายปี))     

 โครงการที่ 3 :   วันมหกรรมอาชีพ 
 กิจกรรม  :   วันมหกรรมอาชีพ 
   ปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) แนวโน้ม
การน าหุ่นยนต์เข้ามาท างานแทนแรงงานมนุษย์ ส่งผลให้แรงงาน/ผู้ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องมีการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการประกอบอาชีพ/การท างาน/การหาอาชีพเสริม/การศึกษาต่อ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถของตนเอง 
   กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานท า การแนะแนว
อาชีพ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการวันมหกรรม
อาชีพ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้มีโอกาสรับรู้ ข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา สภาวะและแนวโน้ม
ตลาดแรงงาน แนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่ อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพ ได้จุดประกาย
ความคิดทางอาชีพ เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในงานไปประกอบอาชีพ/ท างาน/เลือกศึกษาต่อ
ได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการจัดงานวันมหกรรมอาชีพ โดยมีประชาชนทั่วไป 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ได้รับบริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 74,802 คน จากเปูาหมาย 
20,000 คน คิดเป็นร้อยละ 374.01 
   ผลลัพธ์ :  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือ เลือก
ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 99.06 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือก
ศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 (รายปี))  
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 โครงการที่ 4 :   ออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ 
 กิจกรรม  :   ออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ 
  เป็นการพิจารณาอนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาท างาน
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับคนไทย โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข และมีการ
รวบรวมข้อมูล จัดท าทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน เก็บสถิติเพ่ือประโยชน์
ในการติดตามและตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการ 
ก าหนดมาตรการควบคุมการท างานของคนต่างด้าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ด้านการ
บริหารข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการพิจารณาอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว 
ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม  
หรือตามกฎหมายอื่น จ านวน 19,691 คน จากเปูาหมาย จ านวน 25,000 คน คิดเป็นร้อยละ 78.76 และจัดท า
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 48,982 ครั้ง จากเปูาหมาย 32,000 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 153.07 
   ผลลัพธ์ : ออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จ านวน 19,691 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.76 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตท างาน  25,000 คน) และ
คนไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้ามาท างาน
ในอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ จ านวน 8,555 คน 
 
3.2 แผนงาน :   พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   ประกอบด้วย 1 ผลผลิต ดังนี้ 
 ผลผลิต :   ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
 กิจกรรมที่ 1  :   การให้บริการจัดหางานในประเทศ 
   เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่ประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตน
กรณีว่างงานผู้จบการศึกษาใหม่ (นักเรียน นักศึกษา) กลุ่มคนพิเศษ (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส) ได้มีงานท า
ตามความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง ท าให้มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการส่งเสริมการมีงานท าให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
จ านวน 1,388,783 คน จากเปูาหมาย จ านวน 477,618 คน คิดเป็นร้อยละ 290.77 โดยด าเนินการผ่านโครงการ/
กิจกรรมหลักของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 
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   1. โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท าอย่างย่ังยืน   
   ให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน จ านวน 101,856 คน จากเปูาหมาย 
จ านวน 95,000 คน คิดเป็นร้อยละ 107.22 มีผู้มาสมัครงาน จ านวน 18,390 คน ได้รับการจ้างงานท าให้มี
อาชีพมีงานท า มีรายได้เพ่ิมข้ึน จ านวน 12,120 คน คิดเป็นร้อยละ 65.91 เมื่อเทียบกับผู้สมัครงาน และคิดเป็น
ร้อยละ 12.76 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
   2. โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ 
   ให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้จบการศึกษาใหม่
หรือผู้ที่ต้องการมีงานท า ได้สมัครงานกับนายจ้างสถานประกอบการหลายแห่ง มีผู้มาสมัครงาน จ านวน 5,432 คน 
จากเปูาหมาย จ านวน 3,800 คน คิดเป็นร้อยละ 142.95 เกิดการจ้างงาน จ านวน 3,454 คน สร้างรายได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี คิดเป็นร้อยละ 63.59 เมื่อเทียบกับผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 90.89 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
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   3. โครงการนัดพบแรงงานย่อย 
  ให้บริการนักเรียน นักศึกษา ที่ใกล้ส าเร็จการศึกษา ทหารกองประจ าการ ผู้ว่างงาน 
คนพิการ ผู้สูงอายุ ได้เตรียมความพร้อมและสมัครงานในต าแหน่งที่ตรงกับความต้องการ มีผู้มาสมัครงาน 
จ านวน 16,264 คน จากเปูาหมาย จ านวน 15,000 คน คิดเป็นร้อยละ 108.43 เกิดการจ้างงาน ท าให้มีอาชีพ 
มีรายได้เลี้ยงดคูรอบครัว จ านวน 9,384 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 เมื่อเทียบกับผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 
62.56 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
 

   
 

   4. โครงการเพิ่มศักยภาพบริการจัดหางานในประเทศ (ผู้ประกันตน+24 ชั่วโมง) 
    ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง) ผู้ว่างงาน 
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เกษตรกรที่ว่างงานตามฤดูกาล ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ิมความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ และพัฒนาการให้บริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ท าให้มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ 
โดยมีผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน และมาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 1,249,652 คน จากเปูาหมาย 
จ านวน 350,000 คน คิดเป็นร้อยละ 357.04 ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 75,402 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03 
เมื่อเทียบกับผู้มาใช้บริการ และคิดเป็นร้อยละ 21.54 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
   5. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
   ให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนกลุ่มคนพิเศษ มีผู้มาสมัครงาน จ านวน 11,339 คน 
จากเปูาหมาย จ านวน 9,918 คน คิดเป็นร้อยละ 114.33 ได้รับการจ้างงาน จ านวน 9,103 คน คิดเป็นร้อยละ 80.28 
เมื่อเทียบกับผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 91.78 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
    5.1) กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ  
     มีผู้มาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 614 คน จากเปูาหมาย จ านวน 530 คน 
คิดเป็นร้อยละ 115.85 ท าให้ผู้พ้นโทษมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาทางสังคม จ านวน 376 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.24 เมื่อเทียบกับผู้สมัคร และคิดเป็นร้อยละ 70.94 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
    5.2) กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน 
     นักเรียน นักศึกษามาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 8,642 คน จากเปูาหมาย จ านวน 
7,500 คน คิดเป็นร้อยละ 115.23 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีงานท า มีรายได้จากการท างานในช่วงปิดภาคเรียน 
จ านวน 6,977 คน คิดเป็นร้อยละ 80.73 เมื่อเทียบกับผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 93.03 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย    
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    5.3) กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการ 
     ผู้มาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 1,992 คน จากเปูาหมาย จ านวน 1,800 คน 
คิดเป็นร้อยละ 110.67 ท าให้คนพิการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ จ านวน 1,663 คน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม คิดเป็นร้อยละ 83.48 เมื่อเทียบกับ
ผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 92.39 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
    5.4) กิจกรรมส่งเสริมคนพิการท างานหน่วยงานภาครัฐ  
     ผู้มาใช้บริการสมัครงาน จ านวน 91 คน จากเปูาหมาย จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ 103.41 คนพิการได้รับการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60 เมื่อเทียบกับ
ผู้สมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 98.86 เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
   6. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 
  ให้บริการผู้ที่สมัครงานที่ด้อยโอกาส ได้มีงานท ามีรายได้และมีโอกาสศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น จ านวน 4,240 คน จากเปูาหมาย จ านวน 3,900 คน คิดเป็นร้อยละ 108.72 สามารถ
บรรจุงานได้ จ านวน 2,337 คน คิดเป็นร้อยละ 55.12 เมื่อเทียบกับผู้มาสมัครงาน และคิดเป็นร้อยละ 59.92 
เมื่อเทียบกับเปูาหมาย 
 

   
 

    ผลลัพธ์ : แรงงานที่ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท าในประเทศ ร้อยละ 71.65 
(เปูาหมาย ตัวชี้วัดแรงงานที่ได้รับบริการมีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 67) 
 

 กิจกรรมที่ 2  :   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 
   เพ่ือก ากับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท างานที่เหมาะสม ตลอดทั้ง
ขยายโอกาสการจ้างงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ ท าให้แรงงานไทยทุกระดับฝีมือมีโอกาสท างาน
ในต่างประเทศมากข้ึนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   การเดินทางไปท างานต่างประเทศ มี 5 วิธี ได้แก่ 1) บริษัทจัดหางานจัดส่ง ได้แก่ ญี่ปุุน 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)  2) กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) ได้แก่ 
สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุุน มาเลเซีย มาเก๊า ไต้หวัน อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)  3) นายจ้างพาลูกจ้าง
ไปท างานต่างประเทศ ได้แก่ สวีเดน  4) นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ  5) คนหางานเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ (Re-entry) ได้แก่ ฟินแลนด์ 
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   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ โดยมี
ผลการด าเนินงาน คนหางานประสงค์ไปท างานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานท า จ านวน 41,030 คน 
จากเปูาหมาย จ านวน 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 โดยด าเนินการผ่านกิจกรรม ดังนี้  
   1. พิจารณาค าขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงานในต่างประเทศ 
จ านวน 21,601 คน จากเปูาหมาย 40,000 คน คิดเป็นร้อยละ 54 แยกเป็น บริษัทจัดส่งคนหางาน 12,852 คน 
บริษัทพาลูกจ้างไปท างาน 8,156 คน บริษัทพาลูกจ้างไปฝึกงาน 593 คน 
   2. จัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ จ านวน 7,944 คน จากเปูาหมาย 
11,000 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22  
   3. รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ (Re-entry) 
จ านวน 11,485 คน จากเปูาหมาย 49,000 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44 
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   ผลลัพธ์ :  
   - แรงงานที่ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท าต่างประเทศ ร้อยละ 80.39 (เปูาหมาย 
ตัวชี้วัดแรงงานที่ได้รับบริการมีงานท าไม่น้อยกว่าร้อยละ 67) 
   - ผู้ที่ประสงค์ไปท างานต่างประเทศ เดินทางไปท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เกิดความปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว โดยมีรายได้ที่แรงงานไทยส่งกลับผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ านวน 200,930 ล้านบาท 

 

ประมาณการรายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2564 

 

ปี 2563 ปี 2564 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

14,898 12,870 14,396 15,320 15,314 18,769 18,503 16,953 17,944 18,816 18,304 18,843 

รวมทั้งสิ้น 200,930 ล้านบาท 

 

หมายเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งประเทศผู้รับหลายประเทศได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุม
และปูองกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ท าให้จ านวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศลดลง 
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 กิจกรรมที่ 3  :   การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
   เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลากหลาย
ช่องทาง อาทิ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์ ช่องทางโซเซียลมีเดีย Facebook 
Line และอ่ืน ๆ ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกพื้ นที่ 
ก่อให้เกิดการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารและบริการต่างๆ ของกรมการจัดหางาน  
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่
ประชาชน โดยมีผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงาน จ านวน 9,379,484 คน จากเปูาหมาย จ านวน 
7,000,000 คน คิดเป็นร้อยละ 133.99  
   ผลลัพธ์ : ผู้ได้รับบริการน าข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจหางาน 
ประกอบอาชีพ และวางแผนการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสม ร้อยละ 90.40 (เปูาหมาย 
ตัวชี้วัดผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ 
4.1 แผนงาน :   บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
   ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้ 
 โครงการ :   ขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
 กิจกรรมที่ 1  :   กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
   1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยน า
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญามาอบรมวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของตนเองให้กับผู้อ่ืน เพ่ือประกอบอาชีพ
การเป็นวิทยากร โดยเน้นให้มีการทดลองปฏิบัติจริงครบทุกคนในแต่ละอาชีพ ภายใต้การแนะน าของวิทยากร 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่น ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชนและ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้  
   2. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งได้รับการ
เสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยจัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขั้นตอนการท างาน การหาแหล่งซื้อ
วัตถุดิบในท้องถิ่น และสามารถน า ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  
   ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ 
จ านวน 1,742 คนจากเปูาหมาย จ านวน 1,720 คน คิดเป็นร้อยละ 101.28 และผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน 877 คน จากเปูาหมาย 860 คน คิดเป็นร้อยละ 101.98 
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   ผลลัพธ์ :  
   - ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ มีงานท า มีรายได้ จ านวน 888 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.98 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ประกอบอาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
   - ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้ จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 39.45 (เปูาหมาย ตัวชี้วัดผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
ตามกิจกรรม ได้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 

 กิจกรรมที่ 2  :   ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
    เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ/มีงานท า มีทักษะในการด ารงชีวิต มีการ
เรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต เป็นการเพ่ิมคุณค่าและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่
การลดการพ่ึงพิง และลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยด าเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  

 ผลผลิต : กรมการจัดหางานได้ด าเนินการส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ จ านวน 
15,726 คน จากเปูาหมาย 15,035 คน คิดเป็นร้อยละ 104.60 แยกตามกิจกรรม ดังนี้ 
             1. กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ผู้สมัครงาน จ านวน 15,584 คน 
จากเปูาหมาย จ านวน 14,900 คน คิดเป็นร้อยละ 104.59 ได้รับการจ้างงาน 1,261 คน 
            2. กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 ภูมิปัญญา มีผู้สูงอายุสมัครเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จ านวน 112 คน จากเปูาหมาย 115 คน คิดเป็นร้อยละ 97.39 ผู้สูงอายุมีทักษะความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพร้อมที่จะเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้รับการจ้างงาน จ านวน 112 คน และประชาชนทั่วไป
ในพ้ืนที่/ผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 1,127 คน  
  3. กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน 
ผู้สูงอายุสมัครงาน จ านวน 30 คน จากเปูาหมาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 150 ได้รับการจ้างงานเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้บริการจัดหางานกับผู้สูงอายุ และผู้ที่หางานท าได้ยาก จ านวน 25 คน  
             ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,398 คน จากเปูาหมาย 
835 คน คิดเป็นร้อยละ 167.43 (ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ จ านวน 835 คน)    
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท าท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1) แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า  

1,113,233 คน 2,115,357 คน 

2) ร้อยละเฉลี่ยของแรงงาน 
ที่ได้รับบริการ มีงานท า  
ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 76.02 

2. ส่งเสริมการมีงานท าและ
บริหารจัดการแรงงานรองรับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) แรงงานไทยได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า และ
แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างาน 

152,000 คน 96,440 คน 

2) แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับ
บริการมีงานท าในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 67.44 

3. ออกใบอนุญาตท างาน 
ให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ได้รับอนุญาตท างาน  

25,000 คน 19,691 คน 

4. แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบ 
การท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
ได้รับการคุ้มครองปูองกัน 
จากขบวนการค้ามนุษย์ 

แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างานและแรงงานต่างด้าว
ได้รับการคุ้มครอง  

1,887,400 คน 1,300,416 คน 
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ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. แรงงานท างานถูกต้องตาม
กฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง
ปูองกันการตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

1) แรงงานต่างด้าวได้รับ
อนุญาตท างาน 

1,115,000 คน 401,708 คน 

2) แรงงานต่างด้าวได้รับ 
การตรวจสอบ 

248,000 คน 369,991 คน 

 3) สถานประกอบการได้รับ 
การตรวจสอบ 

37,000 แห่ง 42,273 คน 

 4) คนหางานได้รับการคุ้มครอง 600,000 คน 684,929 คน 

 5) แรงงานและนายจ้างมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติได้
ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตก 
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

172,400 คน 213,779 คน 

 6) คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

2. แรงงานต่างด้าวท างานถูกต้อง
ตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

120,000 คน 63,840 คน 

3. ส่งเสริมให้ก าลังแรงงาน 
มีงานท ามีอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

1) แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

32,000 คน 32,600 คน 

 2) แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับ
บริการ มีงานท าในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 67.44 

4. ส่งเสริมให้ก าลังแรงงาน 
มีงานท า มีอาชีพ 

1) นักเรียนตั้งแต่ระดับ 
ชั้นประถมศึกษาขึ้นไป 
นักศึกษา และประชาชน 
ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพ  

368,000 คน 446,657 คน 

 2) แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า 

727,618 คน 1,650,355 คน 

 3) ร้อยละเฉลี่ยของแรงงาน 
ที่ได้รับบริการ มีงานท า 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 76.02 
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เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

5. ออกใบอนุญาตท างาน 
ให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ได้รับอนุญาตท างาน 

25,000 คน   19,691 คน 

6. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ  
มีงานท า มีรายได้ 

1) ผู้สูงอายุได้รับบริการ 
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า  

17,615 คน 18,345 คน 

 2) ผู้สูงอายุ มีอาชีพ มีรายได้ 2,125 คน 2,632 คน 
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ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว 

1) แรงงานต่างด้าวได้รับ
อนุญาตท างาน 

1,115,000 คน 401,708 คน 

2) แรงงานต่างด้าวได้รับ 
การตรวจสอบ 

248,000 คน 369,991 คน 

 3) สถานประกอบการได้รับ 
การตรวจสอบ 

37,000 แห่ง 42,273 คน 

2. โครงการปูองกันปัญหา 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

1) คนหางานได้รับการคุ้มครอง 600,000 คน 684,929 คน 

2) แรงงานและนายจ้างมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติ 
ได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตก 
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

28,400 คน 34,184 คน 

3. โครงการศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง 

1) แรงงานประมงและนายจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

144,000 คน 179,595 คน 

 2) แรงงานประมงและนายจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจข้อมูล
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

4. โครงการศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ด้านแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต
ท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

120,000 คน 63,840 คน 

5. โครงการส่งเสริมการมีงานท า
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

1) แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

32,000 คน 32,600 คน 

 2) แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับ
บริการ มีงานท าในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 67.44 
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ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

6. โครงการเตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงาน 

1) นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา 
และประชาชนได้รับบริการ 
แนะแนวอาชีพและส่งเสริม
อาชีพ  

348,000 คน 371,855 คน 

 2) แรงงานที่ได้รับบริการ  
มีงานท า 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 78 

ร้อยละ 59.63 

 3) ผู้รับบริการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เลือกศึกษาหรือเลือกประกอบ
อาชีพได้  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 84 

ร้อยละ 96.50 

7. โครงการก้าวสู่งานที่ดี 
คนมีคุณภาพ 

1) แรงงานได้รับบริการ 
จัดหางาน 

150,000 คน 220,542 คน 

 2) แรงงานที่ได้รับบริการ  
มีงานท า  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 87.48 

8. โครงการวันมหกรรมอาชีพ 1) แรงงานได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท า 

20,000 คน 74,802 คน 

 2) ผู้รับบริการสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
เลือกศึกษาหรือเลือกประกอบ
อาชีพได้ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 99.06 

9. โครงการออกใบอนุญาต
ท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ได้รับอนุญาตท างาน  

25,000 คน 19,691 คน 

10. ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 

1) ประชาชนได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า 

477,618 คน 1,388,783 คน 

 2) ผู้ประสงค์ไปท างาน
ต่างประเทศได้รับการส่งเสริม
การมีงานท า 

100,000 คน 41,030 คน 

 3) ประชาชนได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 

7,000,000 คน 9,379,484 คน 
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ผลผลิต/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

 4) ร้อยละเฉลี่ยของแรงงาน 
ที่ได้รับบริการ มีงานท า 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 67 

ร้อยละ 76.02 

 5) ผู้ได้รับบริการน าข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ 
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 72 

ร้อยละ 83.75 

11. โครงการขยายโอกาส 
การมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 

1) ผู้สูงอายุได้รับบริการ 
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า  

17,615 คน 18,345 คน 

 2) ผู้สูงอายุมีงานท า มีอาชีพ  
มีรายได้ 

2,125 คน 2,632 คน 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ดังนี้ 

 

ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ร้อยละ 

1. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3,374,200.00 3,024,490.01 89.64 

2. โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ 21,482,400.00 20,334,536.09 94.66 

3. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 20,169,700.00 20,113,181.06 99.72 

4. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ  
    (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว 
    เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

21,237,600.00 19,362,319.88 91.17 

5. โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือรองรับ 
    เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5,010,700.00 4,170,914.60 83.24 

6. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 39,759,000.00 38,838,982.69 97.69 

7. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ 35,891,200.00 35,651,044.20 99.33 

8. โครงการวันมหกรรมอาชีพ 4,943,300.00 4,876,461.06 98.65 

9. โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ 2,106,200.00 1,835,927.40 87.17 

10. ผลผลิตประชาชนชนทุกกลุ่มได้รับบริการ 
      ส่งเสริมการมีงานท า 

284,556,800.00 253,911,068.67 89.23 

11. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้
ผู้สูงอายุ 

16,702,600.00 16,474,275.72 98.63 

12. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 758,450,600.00 581,645,102.38 76.69 

รวม 1,213,684,300.00 1,000,238,303.76 82.41 
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ผลการปฏิบัติงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 
 

 

 

 
 

  
 

  

 วัตถุประสงค์/ความเป็นมา  
ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2556 มาตรา 33 ก าหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างคนพิการเข้าท างาน
ในอัตราส่วน 100 : 1 ซึ่งมีสถานประกอบการจ านวนมากไม่สามารถสรรหาคนพิการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการเข้างานท าได้ครบ จึงต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามมาตรา 34 ในอัตรา 114,245 บาท/ปี/จ านวนคนพิการที่ไม่ได้จ้างโดยปัจจุบันมีการน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
ปีละกว่า 800 ล้านบาท  
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กรมการจัดหางาน ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในด้านการส่งเสริม
การมีงานท าและให้ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างโอกาสคนพิการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และช่วยให้    
คนพิการในพ้ืนที่ห่างไกล ได้รับโอกาสมีอาชีพ มีงานท าอย่างทั่วถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป  
โดยประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามมาตรา 34 ให้เปลี่ยนมาจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนพิการโดยตรง ส าหรับการ
ส่งเสริมการจ้างงงานคนพิการเชิงสังคม การใช้สิทธิตามมาตรา 35 โดยเฉพาะประเภทการจ้างเหมาบริการเพ่ือ
จ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนองค์กรในท้องถิ่นที่มีภารกิจสาธารณะประโยชน์ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ
ของท้องถิ่น/เทศบาล  

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ให้เปลี่ยนมาจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับคนพิการโดยตรง 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสคนพิการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพ่ือจะได้เตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน และลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานบางประเภท 

 กลุ่มเป้าหมาย    
นายจ้าง/สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 จ านวน 1,000 ราย 

 วิธีการด าเนินงาน    
 กรมการจัดหางานได้ด าเนินโครงการตามแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมมาตรา 35 
ประเภทการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการบูรณาการเพ่ือเข้าพบนายจ้าง สถานประกอบการ ร่วมกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เปูาหมาย 20 แห่ง เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ
ที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ซึ่งมีการส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เปลี่ยนมา
ใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการพร้อมจัดท าข้อมูลในรูปแบบ Info graphic 
จัดส่งให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ส าหรับนายจ้าง 
สถานประกอบการ และหน่วยงานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการฯ และเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงาน  
 นายจ้าง/สถานประกอบการประสงค์ให้สิทธิคนพิการฯ จ านวน 568 คน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
ที่ประสงค์ท างาน จ านวน 1,285 คน และหน่วยบริการสาธารณะที่สามารถรับคนพิการเพ่ือปฏิบัติงาน จ านวน 
1,128 คน 
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 กรมการจัดหางาน มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการจับคู่ (Matching) โดยสรุปผล 
การจับคู่ (Matching) ครบ 3 ฝุาย (นายจ้าง + คนพิการฯ + หน่วยบริการสาธารณะฯ) จ านวน 568 คน ซึ่งคงเหลือ
การจับคู่ (Matching) อีกจ านวน 432 คน เพ่ือให้ครบตามเปูาหมายที่ก าหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) 

 ผลสัมฤทธิ์ (ที่มีผลต่อประชาชน)  
 1. นายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ตามมาตรา 34 สามารถจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่ได้     
 2. คนพิการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ ส าหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
สามารถเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐอย่างเหมาะสมและยั่งยืน   
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2. การจัดหาวัคซีนให้กับแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ 
 

  
 

  
 

  

 
 กรมการจัดหางาน มีภารกิจที่ส าคัญในการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี  
ก ากับดูแลการไปท างานในต่างประเทศ รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานให้ได้รับความ
คุ้มครองตามหลักสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี จะมีแรงงานไทย
เดินทางไปเก็บผลไม้ปุาตามฤดูกาลในต าแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเก็บผลไม้ปุา  
มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับฤดูกาลเก็บผลไม้ปุาปี 2021 ซ่ึงยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด – 19) กรมการจัดหางานได้ค านึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของแรงงานไทย จึงได้ประสานกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ขอรับจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกและสหภาพยุโรป 
ให้การรับรอง เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ปุาในฟินแลนด์และสวีเดน  
ในฤดูกาลปี 2021 
 
 
 
 



51 
 

 กลุ่มเป้าหมาย    
  แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ปุาในฟินแลนด์และสวีเดน จ านวนประมาณ 8,200 คน  

 วิธีการด าเนินงาน    

 1. ประสานกรมควบคุมโรคเพ่ือขอรับจัดสรรวัคซีน AstraZeneca ให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บ
ผลไม้ปุาในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 จ านวนประมาณ 8,200 คน 
 2. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ก าหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนปูองกัน  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส าหรับกลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ
สามารถขอรับวัคซีนได้ โดยประเภทขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านองค์กร องค์กรสามารถประสานสถานพยาบาล
เพ่ือฉีดวัคซีนได้เอง และติดต่อขอรับวัคซีนได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กรมควบคุมโรค 
 3. พิจารณาโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน าและมีชื่อเสียงในด้านการดูแล
สุขภาพเป็นผู้ด าเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่แรงงาน โดยโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน  
 4. ประสานบริษัทนายจ้างในประเทศที่จะพาลูกจ้างไปท างานเก็บผลไม้ปุาในสวีเดน และผู้ประสานงาน
ในประเทศไทยที่จะพาคนงานไปท างานเก็บผลไม้ปุาในฟินแลนด์ เพื่อน าแรงงานที่จะเดินทางไปท างาน
ในสวีเดนและฟินแลนด์เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

 ผลการด าเนินงาน 
 แรงงานไทยได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรก ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง
ไปเก็บผลไม้ปุาในฟินแลนด์และสวีเดน โดยเริ่มด าเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น 
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 ผลสัมฤทธิ์  
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  
และเพ่ิมความคุ้มครองให้แก่แรงงานไทยก่อนเดินทางไปท างานเก็บผลไม้ปุาในฟินแลนด์และสวีเดน ท าให้นายจ้าง
ในประเทศปลายทางเกิดความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยที่เดินทางไปท างาน โดยแรงงานไทยสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถมีอาชีพ มีรายได้ สามารถน ารายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป  
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3. โครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร 
 

  
 

  
 

  
 
 ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
พบผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข ซึ่งหากไม่เร่งจัดการอาจกระทบต่อระบบบริการทางสาธารณสุขซึ่ งมีอยู่จ ากัด 
ประกอบกับพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนในที่พักแรงงานก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด และแหล่งชุมชน 
รัฐบาลจึงออกมาตรการควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อควบคุมโรคและปูองกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีค าสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง และที่พัก
อาศัยชั่วคราวส าหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีค าสั่ง
ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน และ
ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้
ความช่วยเหลือหรือด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างตามความเหมาะสม 
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ยังคงทวีความรุนแรง 
โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์เดลตาที่เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายและติดต่อโรคกันโดยง่าย ท าให้มี
จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้ก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยฝุายสาธารณสุขได้รายงานผลการประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่
แสดงผลว่าจะมีจ านวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้นหากมิได้ด าเนินมาตรการควบคุมและจ ากัดการ
เคลื่อนย้ายการเดินทาง การรวมกลุ่มของบุคคลอย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องบังคับใช้
มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเข้มงวด เพ่ือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยออก
ประกาศใช้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนส าหรับ
สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงส าหรับกลุ่มแรงงานก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรฐานทางสาธารณสุขได้ ซึ่งรวมถึงการมีค าสั่ง
ให้ผู้ประกอบการสามารถดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ด าเนินมาตรการปูองกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ 
(Bubble and Seal) เพ่ือปูองกันการระบาดในแรงงานก่อสร้าง ยังคงให้ด าเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้มาตรการ
การเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ท างานภายใต้การก ากับควบคุม (Sealed Route) 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และให้การ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดท าโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าว ด้านอาหาร  
เพ่ือช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานในกิจการก่อสร้าง  
ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังกล่าว 

 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตท างาน

ในกิจการก่อสร้าง ตามประกาศใช้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 
และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 และ
ฉบับที่ 39 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  

2. เพื่อยับยั้ง และปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มคนต่างด้าว และ
มิให้แพร่กระจายไปยังกลุ่มอื่นๆ และส่งผลกระทบกับคนไทยภายในประเทศ 

3. เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
4. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 เป้าหมายการด าเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)  
กลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ได้รับใบอนุญาตท างานในกิจการ

ก่อสร้าง ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 70,000 คน ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 จ านวน 50,000 คน 
2. ระยะที่ 2 จ านวน 20,000 คน  

 ระยะเวลาการด าเนินการ   
1. ระยะที่ 1 จ านวน 16 วัน (ระหว่างวันที่ 12-27 กรกฎาคม 2564 ) 
2. ระยะที่ 2 จ านวน 11 วัน (ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2564 ) 
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ผลการด าเนินงาน  
1. ระยะที่ 1 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนคนต่างด้าว จ านวนข้าวกล่อง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

(กล่อง) 
ผลการด าเนินงาน 

(คน) ร้อยละ (กล่อง) ร้อยละ 
1 สจก.1 30,000 7,814 156.25 750,000 125,024 100.00 
2 สจก.2 1,719 27,504 
3 สจก.3 9,531 152,496 
4 สจก.4 4,688 75,008 
5 สจก.5 4,530 72,472 
6 สจก.6 3,359 53,744 
7 สจก.7 2,344 37,504 
8 สจก.8 313 5,008 
9 สจก.9 5,156 82,496 
10 สจก.10 7,422 118,744 

รวมกรุงเทพมหานคร 30,000 46,876 156.25 750,000 750,000 100.00 
11 ปทุมธานี 3,600 4,436 123.22 90,000 62,114 69.02 
12 นนทบุรี 6,050 4,379 72.38 151,250 59,103 39.08 
13 สมุทรสาคร 1,750 1,657 94.69 43,750 25,864 59.12 
14 นครปฐม 3,050 1,828 59.93 76,250 27,485 36.05 
15 สมุทรปราการ 5,550 4,028 72.58 138,750 54,587 39.34 

รวมปริมณฑล 20,000 16,328 81.64 500,000 229,153 45.83 
รวมทั้งสิ้น 50,000 63,204 126.41 1,250,000 979,153 78.33 
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2. ระยะที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนคนต่างด้าว จ านวนข้าวกล่อง 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

(กล่อง) 
ผลการด าเนินงาน 

(คน) ร้อยละ (กล่อง) ร้อยละ 
1 สจก.1 312 312 100.00 6,864 6,864 100.00 
2 สจก.2 1,327 1,327 100.00 29,194 29,194 100.00 
3 สจก.3 2,266 2,266 100.00 49,852 49,852 100.00 
4 สจก.4 187 187 100.00 4,114 4,114 100.00 
5 สจก.5 76 76 100.00 1,672 1,672 100.00 
6 สจก.6 840 840 100.00 18,480 18,480 100.00 
7 สจก.7 103 103 100.00 2,266 2,266 100.00 
8 สจก.8 - - - - - - 
9 สจก.9 1,600 1,600 100.00 35,200 35,200 100.00 
10 สจก.10 1,393 1,393 100.00 30,646 30,646 100.00 

รวมกรุงเทพมหานคร 8,104 8,104 100.00 178,288 178,288 100.00 

 11 ปทุมธานี 4,454 3,862 86.71 97,988 84,964 86.71 
12 นนทบุรี - - - - - - 
13 สมุทรสาคร 1,586 1,563 98.55 34,892 34,386 98.55 
14 นครปฐม 1,828 891 48.74 40,216 16,014 39.82 
15 สมุทรปราการ 4,028 1,893 47.00 88,616 41,626 46.97 

รวมปริมณฑล 11,896 8,209 69.01 261,712 176,900 67.63 
รวมทั้งสิ้น 20,000 16,313 81.57 440,000 355,278 80.75 
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4. มาตรการการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

  
 

  
 

  
 

             การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีมาตรการด าเนินการทั้งในส่วนของการยับยั้งการแพร่
ระบาดและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ยังอยู่ในประเทศ ดังนี้ 
             1. การชะลอการน าเข้าแรงงานเข้ามาท างานในประเทศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นมาตรการ
การปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการท างานที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการร่วมกัน 
โดยมีจุดหมายเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 2. มาตรการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่และ
ท างานได้ต่อไป ดังนี้ 
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                 1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
   เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 
โดยให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และใบอนุญาตท างานสิ้นสุดในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สามารถด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพ่ือให้
สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมี
แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 933,482 คน  
                   2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
   เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว 
และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้คนต่างด้าวซึ่งเดิม
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่การอนุญาต
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ไปด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพ่ือให้สามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักรและท างานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีแรงงานต่างด้าว
ได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 237,944 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) 
                   3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  
   เห็นชอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาท างานตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (Agreement) ที่วาระการจ้าง
ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไปโดยคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งเข้ามา
ท างานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ  ด้านแรงงาน (MoU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน 
(Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สามารถขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไป โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน จ านวน 47,852 คน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
                   4)  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563  
   เห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้คนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ใน
ราชอาณาจักร และท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าวดังกล่าว ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาต
สิ้นสุด หรือหลบหนีเข้าเมือง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
                      (1) คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน 
                      (2) คนต่างด้าวที่ไม่ได้ท างาน 
                      (3) ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรคนต่างด้าวดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี อยู่ในราชอาณาจักร และ
ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยอาศัยอ านาจ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศ
กระทรวงแรงงาน โดยคนต่างด้าวต้องด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด ประกอบด้วย 1) การลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์กับกระทรวงแรงงาน 2) การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจสุขภาพ และซื้อประกันสุขภาพ
กับกระทรวงสาธารณะสุข 3) การขอรับใบอนุญาตท างานกับกระทรวงแรงงานและ 4) การจัดท า/ปรับปรุงทะเบียน
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ประวัติและออกบัตรกับกระทรวงมหาดไทย และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักร
และท างานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
 

 

 
 

                  ผลการด าเนินงาน (ณ เดือนกรกฎาคม 2564) 
                  คนต่างด้าวมาลงทะเบียน จ านวน 654,864 คน แยกเป็น 
                  - นายจ้างยื่นบัญชีบัญชีรายชื่อ 596,477 คน 
                  - คนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล (ไม่มีนายจ้าง) จ านวน 58,387 คน 
                 - คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน 434,153 คน แยกเป็น (กัมพูชา 115,282 คน ลาว 
50,035 คน เมียนมา 268,836 คน) 
                   5) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 
                       สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ขยายวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ 
ส่งผลกระทบต่อการบริการการท างานของแรงงานต่างด้าวในเรื่องการตรวจสุขภาพและการต่อวีซ่า ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงเห็นชอบให้ขยายเวลาการตรวจ
สุขภาพและการต่อวีซ่าออกไปอีก 6 เดือน โดยมีกลุ่มเปูาหมายที่ต้องบริหารประมาณ 2,335,671 คน แบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
                      1) กลุ่มท่ีถือบัตรสีชมพู จ านวน 1,400,387 คน ประกอบด้วย 
                         (1) กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 มีจ านวน 1,162,443 คน ให้ขยาย
ระยะเวลามาตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ครั้งที่ 6 เดือน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
                          (2) กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563 จ านวน 127,944 คน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ตรวจสุขภาพและขอต่อ Visa ครั้งที่ 1 ให้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปอีก 6 เดือน 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
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                      2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU จ านวน 434,784 คน ประกอบด้วย 
                         (1) กลุ่มตามมติคณะรัฐมนตรี 10 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 119,094 คน 
                         (2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี จ านวน 315,690 คน 
                      ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพ และขอต่อ Visa ออกไปตามระยะเวลาที่ครบก าหนด  
ซึ่งกลุ่มนี้ทยอยครบก าหนด โดยสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ครบก าหนดสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
จะมีเวลาต่อไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) 
                6) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 
                      ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และ
การบริหารจัดการผู้ต้องกัก ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไปด าเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์
บุคคล (Biometrics) ให้เสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ในขณะที่ปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย
คนต่างด้าวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากคนต่างด้าวด าเนินการไม่ทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการอนุญาตให้ท างานของ
คนต่างด้าวนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่คนต่างด้าวจะลักลอบพ านักและท างานในประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมาย และปัญหาด้านความม่ันคง สาธารณสุข สังคม รวมถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้การขยายระยะเวลาการด าเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ดังนี้ 
                    (1) ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวทั้งในกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนมีนายจ้าง และกลุ่ม
คนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มีงานท า สามารถด าเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเก็บอัตลักษณ์
บุคคล (Biometrics) ได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
                    (2) ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานทั้งในกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียน
ไม่มีงานท า ไปจัดท าทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตท างานอยู่ด้านหลังของบัตร ได้ ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565 
                    ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564) 
                    (1) คนต่างด้าวได้รับการตรวจหาโรคโควิด-19 จ านวน 433,263 คน 
                    (2) คนต่างด้าวด าเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล จ านวน 505,202 คน 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือท างานราชอาณาจักร ทั้งสิ้น 
2,687,877 คน แบ่งเป็น 
                  - แรงงานฝีมือและอ่ืนๆ 218,619 คน 
                  - แรงงานประเภททั่วไป 2,469,258 คน  
                   7)  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
   เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการท างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา) เพ่ือให้อยู่ในราชอาณาจักรและท างานได้ต่อไป ดังนี้ 
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                 1) คนต่างด้าวที่วาระการจ้างงานครบ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 
ที่ประสงค์จะท างานต่อไปให้ด าเนินการตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวต่อไปเพ่ือท างานได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง โดยแยกเป็น
คนต่างด้าวที่ครบวาระ 2 ปี ดังนี้ 
                      - ครบวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
ใช้บังคับ ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ 
                      - ครบวาระตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องใช้บังคับเป็นต้นไป ให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษอีก 6 เดือน นับจากการวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง 
                     2)  คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งประสงค์จะท างาน       
ต่อไปอยู่ในราชอาณาจักรและท างาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยก าหนดให้ คนต่างด้าวต้องด าเนินการ
ขออนุญาตท างาน ตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ในกรณีที่หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือทางสิ้นอายุให้คนต่างด้าวด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 เพ่ือขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพ่ือท างานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ คนต่างด้าว
จะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง และเฉพาะคนต่างด้าวที่ท างานในกิจการประมงทะเล ให้สามารถ
เพ่ิมนายจ้างในกิจการดังกล่าวได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ราย 
                     3) คนต่างด้าวตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ประสงค์จะท างานต่อไปอยู่ใน
ราชอาณาจักรและท างาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้คนต่างด้าวต้องด าเนินการตรวจสุขภาพ 
ขออนุญาตท างาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป 
ในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพ่ือขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อท างานได้
จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทัง้นี้ คนต่างด้าวจะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง และเฉพาะคนต่างด้าว
ที่ท างานในกิจการประมงทะเลให้สามารถเพ่ิมนายจ้างในกิจการดังกล่าวได้  รวมแล้วไม่เกิน 3 ราย 
                     4) คนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประสงค์จะท างาน
ต่อไป ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและท างานต่อไปอีก 2 ปี โดยก าหนดให้คนต่างด้าวด าเนินการ
ขออนุญาตท างาน ตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ไม่เกิน 2 ปี 
นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด ในกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
สิ้นอายุ ให้คนต่างด้าวด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพ่ือขอตรวจอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวเพ่ือท างานได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
สิ้นสุด 
                     5) คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาท างานตาม MoU มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งใบอนุญาตท างานสิ้นสุดลง
โดยผลของกฎหมาย (อาทิ กลุ่มที่ไม่สามารถหานายจ้างรายใหม่เพ่ือเข้าท างานได้ทันภายใน 30 วัน ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ
กระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องใช้บังคับที่ประสงค์จะท างานต่อไป อยู่ในราชอาณาจักรและท างาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
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2566 โดยก าหนดให้คนต่างด้าวด าเนินการขออนุญาตท างานภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้บังคับ ตรวจสุขภาพ และขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ในกรณีที่
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุให้คนต่างด้าวด าเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพ่ือขอตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือท างานได้จนถึง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง และเฉพาะคนต่างด้าว
ที่ท างานในกิจการประมงทะเลให้สามารถเพ่ิมนายจ้างในกิจการดังกล่าวได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ราย 
                     6) การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการด าเนินการหานายจ้างรายใหม่จากภายใน 30 วัน เป็น 
60 วันนับแต่วันที่เลิกท างานกับนายจ้างรายเดิม ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การยกเว้นและก าหนดเงื่อนไขการท างานกับนายจ้างรายใหม่  
ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าวใช้บังคับ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และสภาวะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน 
                     7) ให้ความเห็นชอบสถานที่ออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) 
ของทางการเมียนมา ในประเทศไทย จ านวน 5 แห่ง จังหวัดละ 1 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดระนอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วม ด าเนินการตรวจลงตรา
หรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป และกรมการจัดหางานร่วมด าเนินการอนุญาตท างาน
ภายในพ้ืนที่เดียวกัน ทั้งนี้ ให้ทางการเมียนมาด าเนินการได้ในโอกาสแรกนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือให้คนสัญชาติเมียนมา สามารถมีเอกสารรับรองบุคคลฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
ที่หมดอายุได้ภายในก าหนด 
                  จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการบริหารจัดการ ดังนี้ 
                 1. กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จ านวน 1,162,443 คน ผลการด าเนินงาน 
40,288 คน (ณ เดือนกันยายน 2564 
                 2. กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จ านวน 201,771 คน ผลการด าเนินงาน 
4,092 คน 
                 3. กลุ่มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 131,585 คน ผลการด าเนินงาน 
15,160 คน 
  4. กลุ่ม MOU (จ้างงานครบ 2 ปี) ผลการด าเนินงาน 33,528 คน 
                 5. กลุ่มสิ้นสุดการท างานเพราะผลทางกฎหมาย จ านวน 90,000 คน (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2564) ผลการด าเนินงาน 4,558 คน 
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5. มอบนโยบายการท างานของกรมการจัดหางาน 
 

  

 
 

 

  
 

  
 
 อธิบดีกรมการจัดหางานได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน 
สรุปได้ดังนี้ 
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  1. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (สบต.) 
  - การด าเนินงานขอให้เป็นไปในแนวทาง และหลักเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน  
  - การน าระบบ e-Service เข้ามาใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตท างาน ต้องมีมาตรการปูองกันและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องว่างให้มีการทุจริต คอร์รัปชั่น  
  - น าบริการ การพิจารณาอนุญาตท างานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายที่กระจายอ านาจให้
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหาพ้ืนที่ กลับมาให้บริการ ณ กรมการจัดหางาน  
  - การลงนามในใบอนุญาตท างาน จัดหางานจังหวัดไม่สามารถมอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติแทนได้ 
  - การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ต้องก าหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน และ
พิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมิให้ส่งผลเสียหายต่อกรมการจัดหางาน 
  2. การให้บริการจัดหางานในประเทศ (กบ.) 
   - ให้น าปัญหา อุปสรรคของผู้ใช้บริการและหน่วยปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการ และเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการ Co-Payment 
โครงการนัดพบแรงงาน เป็นต้น 
   - ทบทวนการขอรับงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการนัดพบแรงงานในพ้ืนที่ EEC  
   - ให้ศึกษาเรื่อง การน า QR Code มาใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่มาสมัครงานกับกรมการจัดหางาน 
  3. การบริหารข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (กบต.) 
   - การจัดท าผลงาน ให้จัดท ารูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ โดยอาจพิจารณาเชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
เข้าร่วมด าเนินการ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างหลากหลายช่องทาง รวมทั้งปรับปรุง
ตัวชี้วัดในการด าเนินงานให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  4. การตรวจสอบ และคุ้มครองแรงงาน (กทค.) 
   - วางแผนการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ 
และเร่งด าเนินการในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน เนื่องจากส่งผลต่อการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน  
  5. การส่งเสริมการมีงานท า (กส.) 
   - การแนะแนวอาชีพ ขอให้เปลี่ยนพัฒนารูปแบบการแนะแนวใหม่ 
   - ขอให้มองจุดเด่นของหน่วยงาน และน ามาพัฒนางานใหม่ ๆ 
   - ส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ 
ในสถานีบริการน้ ามันของ PTT Station (โครงการ “ไทยเด็ด”) โดยขอให้มีการติดตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางาน 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 6. การบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ (กรต.) 
   - ด าเนินการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่ง หรือขยายตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น เช่น อิสราเอล 
เกาหลี 
   - ส่งเสริมทหารที่ปลดประจ าการไปท างานในประเทศอิสราเอล โดยขอให้ด าเนินการในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
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   - จัดเก็บข้อมูลแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศในรูปแบบ QR Code เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ในการใช้บริการ  
   - การจัดส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ เปูาหมายในการด าเนินงาน ต้องไม่นับรวมการแจ้งการเดินทาง
แบบ Re-Entry  
   - ให้มีการจัดประชุมบริษัทจัดหางานเพื่อชี้แจงแนวทางและข้อกฎหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในการประชุม และขอให้
น าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบที่น่าสนใจ อาทิ Clip Video 
 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
   - พัฒนาการให้บริการของกรมในทุกภารกิจให้สามารถใช้บริการผ่าน Application เดียวกันได้ 
  8. การบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) 
   - การพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน ย้ายบุคลากรของกรม ขอให้มีหลักเกณฑ์ท่ีสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้ 
 9. ทุกหน่วยงาน 
    -  ให้น านโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรื่อง แรงงานพันธ์ใหม่ และแรงงานกลุ่มเปราะบาง 
มาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม   
    - ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันพัฒนา และคิดค้นรูปแบบการด าเนินงานใหม่ ๆ ให้สอดรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบการท างาน การจัดท าแผนงาน โครงการ เป็นต้น   
    - ให้มีการสร้างการรับรู้ และเผยแพร่ภารกิจของกรมการจัดหางาน โดยน ารูปแบบของภาคเอกชน
มาเป็นตัวอย่างในการด าเนินการ รวมทั้งการน าเสนองาน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิม เช่น มีภาพ
หรือ Clip ของกิจกรรมมาประกอบการน าเสนอ 
   - การปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกรม ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และให้มี
กลุ่มไลน์เฉพาะเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น 
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6. จัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 

 

  
 

ความเป็นมา 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งให้ส่วนราชการจัดท าโครงการส าคัญ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 ซึ่ง Timeline การด าเนินการ
จัดท าโครงการส าคัญฯ แบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้  

1. การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมายแผนแม่บทย่อย ระหว่างวันที่  15 - 25 มิถุนายน 2564 
2. การทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ที่ส่งผลให้บรรลุ

เปูาหมายแผนแม่บทย่อย ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
3. การจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564 
4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 

30 สิงหาคม 2564 

ขั้นตอนการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ สรุปภาพรวม ดังนี้   
1.  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 • ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยฯ  
 • ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ งานวิจัย และรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ประจ าปี 2562 และ 2563 และอ่ืน ๆ 
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 • หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกโครงการส าคัญประจ าปี 2566 รวม 8 ข้อ ประกอบด้วย  
 1. โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ฯ และส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของแผน
แม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 2. โครงการเป็นไปเพ่ือการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงาน/คณะกรรมการต่างๆ  

 3. ความจ าเป็นในการมี/ไม่มีโครงการ 
 4. โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ (สถิติ , ข้อเท็จจริงรองรับ)  
 5. โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเปูาหมายผู้รับประโยชน์ชัดเจน  
 6. โครงการมีแผนการด าเนินงาน และกิจกรรมที่ชัดเจน ท าได้จริงส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมาย

ของโครงการ 
 7. โครงการมีตัวชี้วัดที่สะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 8. กรณีเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารสถานที่ ต้องส่งผลต่อ

การบรรลุเปูาหมายของแผนแม่บทย่อยอย่างชัดเจน   
 • สรุปความสอดคล้องของโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ต่อห่วงโซ่

คุณค่า 
2. จัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและ

ผล (XYZ) บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และห่วงโซ่คุณค่าฯ ของเปูาหมายแผนแม่บทย่อย ที่เก่ียวข้อง  
3. น าข้อเสนอโครงการส าคัญเข้าระบบ eMENSCR 

ผลการด าเนินงาน  
กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดประชุมการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (VDO Conference) มติที่ประชุมสรุปเลือกโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการ สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 010201 ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์    
การค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขท่ีดีขึ้น จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

1. โครงการจัดท าทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนประวัติคนต่างด้าวที่ยื่นขอ 
    อนุญาตท างาน 

โครงการ
ต่อเนื่อง 

สบต. 

2. โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โครงการ
ต่อเนื่อง 

สบต. 

3. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด โครงการ
ต่อเนื่อง 

 

สบต. 
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ยุทธศาสตร์ชาติ/เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการ สถานะ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพ่ือปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้า 
    มนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ 

โครงการ
ต่อเนื่อง 

กรต. 

5. โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ โครงการ
ต่อเนื่อง 

กทค. 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย 090102 การลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจัดหางานในเขตพัฒนาพิเศษ 
    ภาคตะวันออก (EEC) 

โครงการ 
ใหม่ 

กบ. 

เป้าหมาย 090302 การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

7. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว 
    เพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ
ต่อเนื่อง 

สบต. 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

8. โครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในรูปแบบ Interactive 
    Multimedia  

โครงการ 
ใหม่ 

กบต. 

9. กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ  โครงการ 
ต่อเนื่อง 

กรต. 

10. โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยสูงอายุเพื่อการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  โครงการ 
ใหม่ 

กส. 

เป้าหมาย 110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

11. โครงการออกใบอนุญาตท างานให้กับผู้เชี่ยวชาญ โครงการ
ต่อเนื่อง 

สบต. 
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รางวัลและเกียรตคิุณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ด้านการส่งเสริมการมีงานท า การคุ้มครองคนหางาน 

และการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางานได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

 

1. รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าป ี2564 

  กรมการจัดหางานได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี 2564 จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center) ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงราย และส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โดยได้รับรางวัลระดับฟูา (ระดับพ้ืนฐาน) ซึ่งรางวัลดังกล่าว
จะมอบให้กับหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวก มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  
  โดยอธิบดีกรมการจัดหางานเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี 2564 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ VDE Conference : 
Zoom Meeting  
 

  
 

 

 

 
 

 

 



70 
 

2. รางวัลเทพมเหศักดิ์ ประจ าปี 2564  

 กรมการจัดหางานได้รับรางวัลเทพมเหศักดิ์ ประจ าปี 2564 จากโครงการประทานรางวัลเกียรติคุณ
ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ  
 โดยอธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
เข้ารับโล่รางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจ าปี 2564 พร้อมทั้งผู้แทนจากส านักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
และส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมรับรางวัลในครั้งนี้  
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คณะผู้จัดท า 
 

 

ที่ปรึกษา 

นายไพโรจน์   โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน 
นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 
 

ผู้จัดท ารายงาน 

นางสาวนพพรรัตน์ จรจรัญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
นางสาวปรัชญาลัย สายสวาท  หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
นางวรรณเดือน  กีรติสุนทร  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวณัฏฐา  หอมหวล  นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
นางสาวจิตราวดี  ช่างทุ่งใหญ่  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางสาวสุดารัตน์ ทองสุข นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2248 1320 

 






