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กิจกรรมแนะแนวอาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา ผูประกันตนกรณีวางงาน และประชาชนทัว่ ไป
กลุมเป&าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ผูประกันตนกรณีวางงาน และประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
รูปแบบที่ 1 การใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษา ณ สํานักงาน
1.1 เจาหนาที่แนะแนวอาชีพสอบถามและใหคําปรึกษา พรอมใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพหรือ
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงานแกผูรับบริการ เพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ
1.2 เจาหนาที่แนะแนวใหผูรับบริการทําการทดสอบความพรอมทางอาชีพ ในกรณีที่ผูรับบริการไมทราบ
ขอมูลของตนเอง โดย
การใหบริการทดสอบความพรอมทางอาชีพ
1.) สํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ใชเวลา 15 นาที
2.) ทําแบบทดสอบความพรอมทางอาชีพ ใชเวลา 20 นาที
3.) เจาหนาที่รวมคะแนน
ใชเวลา 5 นาที
4.) เจาหนาที่แปลผล
ใชเวลา 20 นาที
1.3 ผูรับบริการตัดสินใจเลือกตําแหนงงานที่เหมาะสม หรือเลือกที่จะศึกษาขอมูลประกอบอาชีพอิสระ
หรือเลือกพัฒนาฝ8มือแรงงาน
1.) กรณีเลือกตําแหนงงานที่เหมาะสม ใหเจาหนาที่แนะแนวสงตอผูรับบริการไปพบเจาหนาที่จัดหางาน
เพื่อเลือกตําแหนงงาน / สถานประกอบการ ในลําดับตอไป
2.) กรณีเลือกการประกอบอาชีพอิสระใหเจาหนาที่แนะแนวใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพอิสระที่ผูรับบริการ
เลือก พรอมทั้งแจกเอกสารการประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ
3.) กรณีเลือกพัฒนาฝ8มือและเพิ่มทักษะแรงงาน ใหเจาหนาแนะแนว แนะนําใหไปปรึกษากับศูนย<พัฒนา
ฝ8มือแรงงาน หรือหนวยงานที่เป=ดรับฝ>กทักษะฝ8มือแรงงาน
1.4 ประเมินผลการแนะแนว โดยใชแบบสอบถาม
1.5 รายงานผลประจําเดือน
รูปแบบที่ 2 การใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาในสถานศึกษา
2.1 สํารวจสถานศึกษาที่มีความตองการรับบริการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา และศึกษาหาขอมูล
กลุมเป?าหมายเกี่ยวกับระดับการศึกษา เพศ อายุ จํานวนผูฟAง และระยะเวลาในการบรรยาย
2.2 จัดทําแผนปฏิบัติการในการออกใหบริการสถานศึกษา
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2.3 เตรียมขอมูลในการแนะแนวอาชีพ เชน ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน แนวโนมความตองการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต ขอมูลอาชีพในระบบและนอกระบบ ขอมูลความกาวหนาทางอาชีพ ขอมูลอัตราคาจางขั้น
ต่ํา/คาจางตามวุฒิ ขอมูลเว็บไซต<เกี่ยวกับการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาในการเลือกศึกษาตอ ขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพอิสระ ขอมูลอาชีพอิสระ ขอมูลแหลงฝ>กอบรม ขอมูลแหลงเงินทุน ฯลฯ
2.4 ออกใหบริการแนะแนวอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.) บรรยายภารกิจของสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
2.) บรรยาย/แนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ การสมัครงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงานสมัครงาน ฯลฯ
3.) ทดสอบความพรอมทางอาชีพ โดยการทําแบบทดสอบและแปรผล
4.) รับขึ้นทะเบียนหางาน สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาที่ประสงค<หางานทํา / นักศึกษาที่
ประสงค<จะทํางานชวงป=ดภาคเรียน หรือชวงวางจากการเรียน (Part time)
5.) ประชาสัมพันธ<ตําแหนงงานวาง
6.) จัดนิทรรศการดานอาชีพ/แจกเอกสารดานอาชีพ
2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยใชแบบสอบถาม
2.6 รายงานผลประจําเดือน
รูปแบบที่ 3
3.1
3.2
3.3
3.4

การใหบริการแนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษานอกสํานักงาน
ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่จังหวัดตรัง
จัดทําแผนปฏิบัติงานในการออกใหบริการ
จัดเตรียมขอมูล
ออกใหบริการแนะแนวอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1.) แนะแนวใหคําปรึกษาดานอาชีพ การศึกษาตอ การสมัครงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงานสมัครงาน ฯลฯ
2.) ทดสอบความพรอมทางอาชีพ โดยการทําแบบทดสอบและแปรผล
3.) รับขึ้นทะเบียนหางาน สําหรับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาที่ประสงค<หางานทํา
4.) ประชาสัมพันธ<ตําแหนงงานวาง
5.) จัดนิทรรศการดานอาชีพ/แจกเอกสารดานอาชีพ
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โครงการวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
เป&าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. สํารวจความตองการของสถานศึกษาที่ประสงค<จะเขารวมกิจกรรม
3. ประสานผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว เพื่อประชุมชี้แจงการจัดงานตามโครงการวันแนะแนว
อาชีพในสถานศึกษา โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน
4. ประสานครูสํารวจความตองการของกลุมเป?าหมาย มีความตองการใหมีการสาธิตอาชีพอิสระอาชีพใด
5. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ
6. ประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหัวขอที่กําหนดในการบรรยาย/อภิปราย
ซึ่งวิทยากรอาจจะเปSนผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นๆ เชน ตํารวจ พยาบาล เปSนตน เพื่อใหกลุมเป?าหมายได
รูจักอาชีพและลักษณะงานที่ทํามากขึ้น อีกทั้งไดรับทราบประสบการณ<ในการทํางานจากผูประกอบอาชีพนั้นๆ
โดยตรง
7. ประสานวิทยากรเพื่อทําการสาธิตอาชีพอิสระ รวมถึงแจงใหวิทยากรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ< ที่ใชใน
การสาธิตอาชีพใหเพียงพอกับจํานวนกลุมเป?าหมายที่จะฝ>กปฏิบัติอาชีพอิสระ รวมถึงขอมูลอาชีพที่สาธิตและ
ขอตกลงถึงวิธีดําเนินการและเงื่อนไขตาง ๆ
8. ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
9. ประสานโรงเรียน/สถานศึกษาเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนที่จะเขารวมกิจกรรมการแขงขันตอบปAญหาทาง
อาชีพ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการในการตัดสินเพื่อตอบปAญหาทางอาชีพ
10. เตรียมคําถามเกี่ยวกับอาชีพใหสอดคลองกับอายุและระดับการศึกษาของกลุมเป?าหมาย ที่เขาแขงขัน
ตอบปAญหาอาชีพ และจัดเตรียมของรางวัลสําหรับผูชนะการแขงขัน
11. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และหนวยงานตางๆ เขารวมงาน/แสดงนิทรรศการ
12. ประชุมปรึกษาหารือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม
13. จัดสถานที่ โตWะ เกาอี้ ในการจัดโครงการ
14. ดําเนินการจัดงาน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
- จัดนิทรรศการโลกอาชีพ การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ภารกิจของสํานักงาน]
- การจัดนิทรรศการของหนวยงานภาครัฐ / เอกชน และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดตรัง
- การใหบริการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)
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- บริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ
- บรรยาย / อภิปราย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางศึกษา การประกอบอาชีพ และภาวะ
ตลาดแรงงาน
- ทดสอบความพรอมทางอาชีพ
- สาธิตอาชีพอิสระและฝ>กปฏิบัติ
- จัดกิจกรรมแขงขันตอบปAญหาอาชีพ
- เผยแพรเอกสารเกี่ยวกับอาชีพ และอื่นๆ
15. ประเมินผลโครงการโดยใชแบบสอบถาม
16. รายงานผล
17. จัดทําใบสําคัญเพื่อหักลางเงินยืม
18. จัดทําหนังสือขอบคุณหนวยงาน/สถานประกอบการ ที่ใหความรวมมือจัดนิทรรศการ
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โครงการสรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
เป&าหมาย
ครูแนะแนว , ผูแทนหนวยงาน/องค<กรตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สัมมนา
3. กําหนดหัวขอการสัมมนา และพิจารณาเชิญวิทยากรที่หลากหลาย มีประสบการณ<ตามหลักสูตร
4. ทําหนังสือเชิญกลุมเป?าหมายเขารวมสัมมนา
5. ทําหนังสือขออนุมัติจัดงาน ประมาณการคาใชจาย และยืมเงินทดรองราชการ
6. ทําหนังสือเชิญประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูรวมสังเกตการณ< และหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงาน
7. จัดทําคํากลาวเป=ดงานของประธานในพิธี และคํากลาวรายงานของผูรายงาน
8. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อนําเนื้อหามาจัดทํารูปเลมประกอบการสัมมนา
9. จัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ< และหองสัมมนา ในการจัดงาน
10. จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
11. ดําเนินการจัดสัมมนา
12. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
13. รายงานผล
14. จัดทําใบสําคัญเพื่อลางเงินยืมทดรองราชการ
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โครงการแนะแนวอาชีพใหกับกลุมคนพิเศษ (การสรางคุณคาภูมิป6ญญาผูสูงอายุ)
เป&าหมาย
ผูสูงอายุ (หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ป8บริบูรณ<ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย)
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
รูปแบบที่ 1 จัดฝ>กอบรมการเปSนวิทยากรใหผูสูงอายุที่มีภูมิปAญญาทองถิ่นเพื่อถายทอดภูมิปAญญาใหไวอยู
คูชุมชน
1. ประชาสัมพันธ<โครงการสรางคุณคาภูมิปAญญาผูสูงอายุ ซึ่งอาจเปSนการประชาสัมพันธ<ทางวิทยุทองถิ่น
หนังสือเชิญชวน หรือสื่อขาวสารในรูปแบบตางๆ
2. ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนในทองถิ่น เชน องค<กรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย<จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อสํารวจ/คัดเลือกผูสูงอายุที่มีภูมิปAญญา
เฉพาะดานเขารับการอบรมการสรางคุณคาภูมิปAญญาผูสูงอายุ และจัดทําขอมูลไวเพื่อประโยชน<ในการดําเนิน
โครงการในครั้งตอไป
3. ดําเนินการรวบรวมผูสูงอายุที่มีภูมิปAญญาเฉพาะดาน เขารับการอบรมการเปSนวิทยากรเพื่อถายทอด
ความรูภูมิปAญญาเฉพาะดานของตนใหคงไวอยูคูชุมชน
4. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดอบรม
5. ติดตอวิทยากร โดยเนื้อหาการอบรมเนนใหผูเขารับการอบรมมีความรูในวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียน
เขาใจในสิ่งที่ผูสอนตองการถายทอด ใหผูเขาอบรมไดฝ>กปฏิบัติการถายทอด ความรูภูมิปAญญาของตนภายใตการ
แนะนําของวิทยากร
การเตรียมขอมูลที่เปSนภูมิปAญญาของตนเองมา เพื่อฝ>กปฏิบัติการถายทอดภูมิปAญญาภายใตการแนะนํา
ของวิทยากร โดยเนื้อหาหลักสูตร ประกอบดวย
- หัวขอการเตรียมตัวเปSนวิทยากร
- หัวขอเทคนิคการถายทอดภูมิปAญญา
- การฝ>กปฏิบัติ
6. ทําติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนในทองถิ่น เชน องค<กรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย<จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อสํารวจ/คัดเลือกผูสูงอายุที่มีภูมิปAญญา
เฉพาะดานเขารับการอบรมการสรางคุณคาภูมิปAญญาผูสูงอายุ และจัดทําขอมูลไวเพื่อประโยชน<ในการดําเนิน
โครงการในครั้งตอไป
7. หนังสือเชิญกลุมเป?าหมายเขารวมอบรม
8. ทําหนังสือขออนุมัติจัดงาน ประมาณการคาใชจาย
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9. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารในการอบรม
10. ดําเนินการจัดอบรม
11. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
12. รายงานผลตามแบบของกรมการจัดหางาน และจัดทําทะเบียนคลังปAญญาผูสูงอายุ
13. หลังจากเสร็จสิ้นการฝ>กอบรมไปแลวประมาณ 1 เดือน ใหติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได
และรายงานผลฯ สงใหกองสงเสริมการมีงานทําทุกวันที่ 25 ของเดือนตอเนื่องทุกเดือนจนสิ้นป8งบประมาณ
รูปแบบที่ 2 จัดฝ>กอบรมการสงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุที่มีความพรอมและตองการประกอบ
อาชีพอิสระ
1. ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนในทองถิ่น เชน องค<กรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย<จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อเชิญประชุมขอความคิดเห็นในการกําหนดอาชีพ
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ โดยเนนอาชีพที่มีทรัพยากรและตลาดในพื้นที่รองรับ
2. รับสมัครผูสูงอายุที่มีความพรอมและตองการประกอบอาชีพอิสระตามประเภทอาชีพที่ไดกําหนด
3. ติดตอวิทยากร โดยเนื้อหาการอบรมการสงเสริมการประกอบอาชีพ เนนใหผูสูงอายุไดรับความรูเกี่ยวกับ
อาชีพและการพัฒนาทักษะดานการประกอบการ ไดแก การบนิหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดตนทุน
กําไร และแหลงเงินทุน และการฝ>กปฏิบัติ
4. ทําหนังสือเชิญกลุมเป?าหมายเขารวมอบรม
5. ทําหนังสือขออนุมัติจัดงาน ประมาณการคาใชจาย
6. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารในการอบรม
7. ดําเนินการจัดอบรม
8. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
9. รายงานผลตามแบบของกรมการจัดหางาน
10. หลังจากเสร็จสิ้นการฝ>กอบรมไปแลวประมาณ 1 เดือน ใหติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได และ
รายงานผลฯ สงใหกองสงเสริมการมีงานทําทุกวันที่ 25 ของเดือนตอเนื่องทุกเดือนจนสิ้นป8งบประมาณ
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โครงการสรางอาชีพใหม ใหคนวางงาน
เป&าหมาย
คนวางงานหรือประชาชนทั่วไป ผูถูกเลิกจาง แรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว แรงงานไทยที่เดินทางกลับจาก
ตางประเทศ ผูประสบภัยธรรมชาติ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. หากลุมเป?าหมาย โดยการประชาสัมพันธ<ใหผูที่สนใจรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระไดทราบ
3. รับสมัครผูประสงค<จะเขารับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และรวมกลุมผูที่มีความพรอมและ
ตองการฝ>กอาชีพประเภทเดียวกัน
4. ประชุมกลุม พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรใหตรงตามความประสงค<ของกลุมเป?าหมายตามที่ไดสํารวจไว
และพิจารณาหลักสูตรที่สามารถหาวัตถุดิบไดในทองถิ่น/มีตลาดรองรับ/เปSนอาชีพที่เปSนความตองการของตลาด
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะดําเนินการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพอิสระอยางนอย 2 วัน
6. ประสานวิทยากรและจัดทําหนังสือเชิญ
7. ทําหนังสือขออนุมัติจัดงาน ประมาณการคาใชจาย และยืมเงินทดรองราชการ
8. จัดเตรียมเอกสารตางๆ
9. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ< เพื่อมอบแกผูไดรับการสงเสริมอาชีพอิสระตามโครงการฯ
10. ดําเนินการจัดฝ>กอาชีพ
11. มอบวัสดุอุปกรณ<ใหแกผูไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระตามโครงการฯ เพื่อนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพอิสระที่สงเสริม
12. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
13. รายงานผลตามแบบของกรมการจัดหางาน
14. หลังจากเสร็จสิ้นการฝ>กอบรมไปแลวประมาณ 1 เดือน ใหติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได
และรายงานผลฯ สงใหกองสงเสริมการมีงานทําทุกวันที่ 25 ของเดือนตอเนื่องทุกเดือนอยางนอย 2 ป8
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โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได
เป&าหมาย
คนวางงานหรือประชาชนทั่วไป ผูถูกเลิกจาง แรงงานรอฤดูกาล ผูประสบภัยธรรมชาติ และแรงงานที่มี
รายไดนอยกวา 300 บาทตอวัน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. หากลุมเป?าหมาย โดยการประชาสัมพันธ<ใหผูที่สนใจรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระไดทราบ
3. รับสมัครผูประสงค<จะเขารับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และรวมกลุมผูที่มีความพรอมและ
ตองการฝ>กอาชีพประเภทเดียวกัน
4. ประชุมกลุม พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรใหตรงตามความประสงค<ของกลุมเป?าหมายตามที่ไดสํารวจไว
และพิจารณาหลักสูตรที่สามารถหาวัตถุดิบไดในทองถิ่น/มีตลาดรองรับ/เปSนอาชีพที่เปSนความตองการของตลาด
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะดําเนินการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับอาชีพอิสระอยางนอย 2 วัน
6. ประสานวิทยากรและจัดทําหนังสือเชิญ
7. ทําหนังสือขออนุมัติจัดงาน ประมาณการคาใชจาย และยืมเงินทดรองราชการ
8. จัดเตรียมเอกสารตางๆ
9. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุอุปกรณ< เพื่อมอบแกผูไดรับการสงเสริมอาชีพอิสระตามโครงการฯ
10. ดําเนินการจัดฝ>กอาชีพ
11. มอบวัสดุอุปกรณ<ใหแกผูไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระตามโครงการฯ เพื่อนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพอิสระที่สงเสริม
12. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
13. รายงานผลตามแบบของกรมการจัดหางาน
14. หลังจากเสร็จสิ้นการฝ>กอบรมไปแลวประมาณ 1 เดือน ใหติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได
และรายงานผลฯ สงใหกองสงเสริมการมีงานทําทุกวันที่ 25 ของเดือน
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โครงการสงเสริมการรับงานไปทําที่บาน
เป&าหมาย
ผูรับงานไปทําที่บาน และ ประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. หากลุมเป?าหมาย โดยการประชาสัมพันธ<ใหกับประชาชนทั่วไป ผูรับงานไปทําที่บาน กลุมผูรับงานไป
ทําที่บานทราบ และรับสมัครกลุมเป?าหมาย
3. กําหนดหัวขอในการจัดอบรมใหตรงกับวัตถุประสงค<ของโครงการ
4. ประสานงานวิทยากรที่มีความรูตรงกับวัตถุประสงค<มาบรรยาย
5. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ และแจงใหกลุมเป?าหมายทราบ
6. จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการ
7. ทําหนังสือเชิญผูเขารับการอบรม
8. ทําหนังสือเชิญวิทยากร
9. ทําหนังสือเชิญประธานเป=ดอบรมพรอมจัดทําคํากลาวเป=ดการอบรม คํากลาวรายงาน
10. จัดเตรียมเอกสารตางๆ อาทิเชน ใบรับลงทะเบียน คูมือการประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ
11. จัดเตรียมและตรวจสอบความพรอมของสถานที่จัดการอบรม
12. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
13. รายงานผลตามแบบของกรมการจัดหางาน
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โครงการรับงานสูบาน เพิ่มรายไดในครัวเรือน
เป&าหมาย
ผูรับงานไปทําที่บาน และ กลุมผูรับงานไปทําที่บาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. ประสานกับสถานประกอบการและกลุมผูรับงานไปทําที่บาน แจงการจัดงานนัดพบสถานประกอบการ
และการลงทะเบียนสถานประกอบการที่ประสงค<จะเขารวมงาน
3. ประสานสถานประกอบการและกลุมผูรับงานฯ ในการจัดผลิตภัณฑ</งานที่รับไปทําที่บาน เพื่อแสดง
ในงาน
4. จัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ<แจกผูเขารวมงาน
5. รับลงทะเบียนกลุมผูรับงานฯ
6. ติดตามและประเมินผลสถานประกอบการ และกลุมผูรับงานไปทําที่บาน
7. สรุปและรายงานผล
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โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมูบาน
เป&าหมาย
ผูมีงานทํา ผูวางงาน และประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําโครงการ
2. จัดทําแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานตลอดป8งบประมาณ
3. แจงกํานัน ผูใหญบาน ผูนําทองถิ่น รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานในทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน
อบต. อบจ. ฯลฯ เพื่อใหทราบกําหนดการลวงหนากอนเขาพื้นที่และขอคําแนะนําในการเตรียมกิจกรรม และเพื่อ
ทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ สังคม การเดินทาง และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. จัดเตรียมเอกสารขอมูลประชาสัมพันธ< เผยแพร ใหประชาชนในการแนะแนวในหมูบาน ไดแก
รายละเอียดตําแหนงงานวางในและตางประเทศ คูมือการสมัครงาน แผนพับอาชีพอิสระ เอกสารและแผนพับที่
เกี่ยวของ
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการบริการตางๆ ตามภารกิจของ
หนวยงาน เชนสํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานสวัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ศูนย<พัฒนาฝ8มือแรงงาน
จังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
6. ดําเนินการแนะแนวอาชีพ
- ใหคําปรึกษาแนะแนวแกสมาชิกในครัวเรือน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การมีงานทํา การเตรียมตัวเขาสูตลาดแรงงาน การหางานทําทั้งในและตางประเทศ โดยใหแนะแนวเปSน
รายบุคคลตามครัวเรือน ใชวิธีการพบปะสนทนา และใหคําปรึกษากับหัวหนาครอบครัว และบุคคลในครอบครัว
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- แนะนําเรื่องอาชีพ ทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ
7. สอบถามและบันทึกขอมูลการวางงานและการมีงานทําของสมาชิกครัวเรือนโดยละเอียดชัดเจน ตามที่
ระบุไวในแบบ กส.2
8. ประชาสัมพันธ< ขอมูลขาวสารสํานักงานจัดหางาน และบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
9. จัดทําแบบบันทึกการแนะแนวอาชีพระดับหมูบาน (กส.2) โดยแยกเปSนแตละหมูบานและสรุปภาพรวม
ของแตละหมูบานลงในแบบสรุปขอมูลการแนะแนวอาชีพระดับหมูบาน (กส.1) แลวสรุปแบบ กส.1 และ
แบบสอบถามแนะแนวอาชีพระดับหมูบานลงในแบบสรุปรายงานประจําเดือน (แบบ 2)
10 . หลังดําเนินการ 3 เดือน ใหมีการติดตามกลุมเป?าหมายที่ไดรับการแนะแนววามีงานทําหรือประกอบ
อาชีพภายหลังจากไดรับการแนะแนวหรือไม และสรุปรายงานผลสงกองสงเสริมการมีงานทํา
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โครงการศูนย9ขอมูลอาชีพ
เป&าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ผูประกันตนกรณีวางงาน และประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําศูนย<ขอมูลอาชีพ พรอมจัดหาวัสดุ อุปกรณ< เครื่องมือ เครื่องใชประจําศูนย<ขอมูลอาชีพ
2. คนควา รวบรวมเกี่ยวกับอาชีพทั้งอาชีพในระบบ ขอมูลอาชีพอิสระ ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน แหลง
ฝ>กอบรม แหลงเงินทุน แหลงขอมูลศึกษาตอ และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีพจากหนวยงานภายในและ
ภายนอก
3. ลงทะเบียนตามแบบลงทะเบียนผูมาใชบริการ
4. จัดทําทะเบียนหนังสือ ซึ่งแยกหมวดหนังสือที่รับมาตามหมวดตางๆ ดังนี้
หมวดวิชาการ
01 ขอมูลกรมการจัดหางาน
เปSนหนังสือเกี่ยวกับขอมูลภารกิจของกรมการจัดหางาน สถิติตาง ๆ หนังสือที่กรมฯ สงมาใหในเรื่องตาง ๆ
02 ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานกรมการจัดหางาน
ผลการปฏิบัติงานของกองตาง ๆ
03 ผลการปฎิบัติงานของสํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
ผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ประจําป8งบประมาณ ขอมูลรายงานผูตรวจราชการกรม
04 ขอมูลกระทรวงแรงงาน
เปSนหนังสือที่กระทรวงแรงงาน หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอื่น ๆ สงมาเปSนขอมูลในภาพรวมของ
กระทรวง
05 ขอมูลทั่วไป
หนังสือเกี่ยวกับขอมูลของหนวยงานในจังหวัดตรัง หนวยงานอื่นนอกเหนือจากจังหวัดตรัง ที่ไมไดสังกัด
กระทรวงแรงงาน
06 ความรูทั่วไป
เปSนหนังสือเกี่ยวกับความรูในเรื่องตาง ๆ ทั่วไป
07 กฎหมาย ระเบียบ คูมือ
เปSนหนังสือกฎหมายทุกชนิด ระเบียบตาง ๆ ทุกเรื่องไมเจาะจงเฉพาะกรมฯ คูมือการปฏิบัติตามกฎหมาย
คูมือการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบของราชการ
08 เอกสารการอบรม ประชุม สัมมนา
8.1 งานตางดาว
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8.2 การประกันสังคมกรณีวางงาน
8.3 การรับงานไปทําที่บาน
8.4 งานตางประเทศ
8.5 งานอื่นๆ
09 ความรูคอมพิวเตอร9
เปSนหนังสือเกี่ยวกับความรูคอมพิวเตอร<เบื้องตน คูมือการใชงานคอมพิวเตอร<ในโปรแกรมตาง ๆ
10 แนะแนวอาชีพ
เปSนหนังสือเกี่ยวกับขอมูลอาชีพ การแนะแนวอาชีพ มาตรฐานอาชีพ และเอกสารการอบรมที่เกี่ยวของ
11 แผนงาน งบประมาณ คํารับรอง ตัวชี้วัด
เปSนหนังสือเกี่ยวกับแผนงาน คํารับรอง ตัวชี้วัด รายงานผลตามคํารับรอง และเอกสารการอบรมที่
เกี่ยวของ
12 งานวิจัย
เปSนหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องตางๆ
หมวดอาชีพอิสระ
1 การเกษตร
11 การเพาะปลูก
12 การเลี้ยงสัตว<
2 การประมง
20 การเพาะเลี้ยง/จําหนาย
3 การผลิตและจําหนายสินคาบริโภค
31 อาหารคาว
32 อาหารหวาน
33 เครื่องดื่ม
4 การผลิตและจําหนายสินคาอุปโภค
40 ผลิต/จําหนาย
5 การผลิตและจําหนายสินคางานฝDมือ – สิ่งประดิษฐ9
50 ผลิต/จําหนาย
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6 การใหบริการ
60 การใหบริการ
7 การประกอบธุรกิจ/การทํางาน
70 การประกอบธุรกิจ/การทํางาน
5. พิมพ<ชื่อหนังสือในแฟ?มรายละเอียดหมวดหนังสือ
6. ติดสันหนังสือดวยสติ๊กเกอร< ซึ่งสติ๊กเกอร<ตัดขนาด 5 x 5 ซ.ม. โดยหมวดวิชาการใชกระดาษ
สติ๊กเกอร<สีเหลือง และหมวดอาชีพอิสระใชกระดาษสติ๊กเกอร<สีชมพู
7. ประชาสัมพันธ<ใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มาใชบริการ โดยการติดบอร<ดประชาสัมพันธ<
และการเชิญชวนชองเจาหนาที่เมื่อออกไปแนะแนวอาชีพหรือออกไปจัดทําโครงการนอกพื้นที่
8. การใหบริการหองศูนย<ขอมูลอาชีพ ดังนี้
8.1 ใหบริการยืม-คืน หนังสือ/สื่อวีดีทัศน<
8.2 ใหบริการเปSนแหลงหาขอมูลผูสมัครงาน สําหรับนายจาง
9. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
10. ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม และปรับปรุงขอมูลอาชีพที่มีอยูใหทันสมัยตลอดเวลา

