โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. หลักการและเหตุผล
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการด้ า รงอยู่ แ ละเป็ น สมบั ติ อั น ล้ า ค่ า ของประเทศไทย
พระมหากษัตริ ย์ ไทยทรงด้ารงต้าแหน่งประมุขของประเทศตลอดมา ทรงสละความสุ ขส่ วนพระองค์ หรื อ
แม้กระทั่งพระชนม์ชีพเพื่อด้ารงรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และความผาสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทรงบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุขของประชาชน ทรงท้านุบ้ารุงบ้านเมือง
ให้มีความเจริ ญมั่น คงก้าวหน้าในด้านต่างๆ จนมาเป็นประเทศชาติ ทุกวันนี และตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะพระราช
กรณียกิจด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานท้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงบ้าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ปวงชนชาวไทย ให้มีอาชีพ สามารถเลียงดู
ตนเองได้ ทรงจั ดท้าและสนั บ สนุ น โครงการต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ช าติ นานัปการ ดังนัน สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และ
ทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทังประเทศ
กรมการจั ด หางานเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การมี ง านท้ า ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้มตลาดแรงงานและเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ตลาดแรงงาน รวมทังพัฒนาและส่งเสริ มระบบการบริห ารด้านการส่งเสริมการมีงานท้า เพื่อให้ประชาชน
มีงานท้าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม ซึง่ ปัจจุบันการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่าง
ก้าลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงเป็นปัญหาส้ าหรับผู้ ที่ต้องการหางานท้า
และนายจ้ างที่ต้องการแรงงาน เนื่ องจากผู้ที่ก้าลั งศึกษาในสถาบันการศึกษาและผู้ ว่างงานทั่ว ไปส่ ว นใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ โลกอาชีพ โลกการศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน การเข้าสู่อาชีพ
ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อการหางานท้า การหาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ สาเหตุ
ดังกล่าวท้าให้ผู้ที่ จบการศึกษาจ้านวนมากมีวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ด้วยส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกร
ในองค์ความรู้และแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพ กรมการจัดหางานจึงได้จัดท้าโครงการมหกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถวายความจงรักภักดีและส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสาธารณชน
ให้เป็นที่แพร่หลาย
2.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานได้น้าพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได้
2.4 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน รวมทังผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทหารกองประจ้าการที่จะ
ปลดเป็ น ทหารกองหนุ น และผู้ ป ระสงค์ จ ะรั บ งานไปท้าทีบ่ ้าน ได้มีอาชีพ มีงานท้า จากการส่งเสริมการ
มีงานท้า การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการรับงานไปท้าที่บ้าน การสมัครงาน (คนหางานได้พบนายจ้าง/
/สถานประกอบการ...

-2สถานประกอบการจ้านวนมากในคราวเดียวกัน และอาจได้รับการสั มภาษณ์และบรรจุงานในวันร่ว มงาน )
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภท
2.5 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา ก่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอาชีพ โลกการศึกษา และได้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของ
ตนเอง สามารถน้าความรู้หรือข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม มี โ ลกทัศ น์ ด้า นอาชี พที่ ก ว้า งไกล สามารถพั ฒ นาตนเองให้ มีค วามพร้อ มเพื่ อ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน
2.6 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมการ
จัดหางานในด้านต่างๆ
๓. เป้าหมาย
ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ มีรายได้น้อย ผู้ ที่รอฤดูกาล ผู้ สูงอายุ คนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ
ทหารกองประจ้าการที่จะปลดเป็ นทหารกองหนุน และผู้ ที่ประสงค์จะรับงานไปท้าที่บ้าน รวมทังนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ้านวน 20,000 คน
๔. วิธีการดาเนินการ
ต้องด้าเนินการจัดงานอย่างสมพระเกียรติ โดยการจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี
4.1 พิธีลงนามถวายพระพร
4.2 พิธีถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
4.3 พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
4.4 จั ดนิ ทรรศการโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ ด้ านการส่ งเสริ มอาชี พ เฉลิ มพระเกี ยรติ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยจ้าลองอาชีพหรือจัดท้าในรูปแบบโมเดล
4.5 กิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์/ บรรยาย/ อภิปราย ผู้ประสบความส้าเร็จในอาชีพจากการด้าเนินงาน
ตามแนวพระราชด้าริ เช่น เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน สมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น
4.6 จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ อาชีพตามแนวพระราชด้าริด้านการส่งเสริมอาชีพฯ เช่น การจักสานจาก
วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ขาดแคลน การทอผ้า งานแกะสลัก การท้าเครื่องประดับ การ
ประดิษฐ์ดอกไม้ ตุ๊กตารูปต่างๆ จากดิน ผ้า ริบบิน งานถมเงิน ถมทอง การเลียงสัตว์ การเพาะปลูก การท้าปุ๋ย
อินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
4.7 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน
4.8 จั ดกิจกรรมมุมอาชีพส้าหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อจุดประกายและส่งเสริมการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
4.9 บริการให้ค้าปรึกษาด้านอาชีพ และบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
4.10 รั บ สมัค รไปท้ างานต่า งประเทศและรับ ลงทะเบีย นผู้ ประสงค์ เดิ นทางไปท้า งานต่ างประเทศให้
ค้าปรึกษาแนะน้าขันตอน วิธีการเดินทางไปท้างานต่างประเทศ
/4.11 ส่งเสริม...
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4.11 ส่ ง เสริ ม การรั บ งานไปท้ า ที่ บ้ า น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ก ารให้ ค้ า ปรึ ก ษาด้ า นกองทุ น เพื่ อ
ผู้รับงานไปท้าทีบ่ ้าน รับลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท้าที่บ้าน
4.12 การจั ดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ มผู้รับงานไปท้าที่บ้าน เกษตรกรหรือแม่บ้านที่น้าความรู้ตามแนว
พระราชด้ า ริ ไ ปประกอบอาชี พ กลุ่ ม อาชี พ อิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ จากกรมการ
จัดหางาน
4.13 กิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น
1) ฉายวีดีทัศน์และ/หรือแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ
2) จั ดกิจกรรมประกวดค้าขวัญ หั วข้อ “งานที่มีคุณค่า ” เพื่อให้คนไทยเห็ นคุณค่าของงานไม่ว่า
จะเป็นงานที่มีทักษะหรือไม่มีทักษะ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท้างาน
3) จั ด กิ จ กรรมประกวดปาถกฐา หั ว ข้ อ “เด็ ก ไทยกั บ อาชี พ ใหม่ ใ นอนาคต” เพื่ อ เป็ น การ
จุดประกายและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
4) จั ด นิ ท รรศการจ้ า ลองอาชี พ เสมื อ นจริ ง หรื อ นิ ท รรศการอาชี พ ที่ สื่ อ ให้ เ ห็ น โครงสร้ า งของ
อุตสาหกรรมและอาชีพ เช่น อาชีพในพืนที่จังหวัดที่อยู่ในเขตระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
อาชีพที่เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 (startup, E-Commerce, Future of work) หรือ อาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึน
5) การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล
6) ประชาสัมพันธ์และบริการให้ค้าปรึกษาด้านแหล่งเงินกู้ ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ จากสถาบัน
ทางการเงินชันน้า
7) จัดบริการคลินิกแรงงาน ประกอบด้วย
(1) ให้ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต
(2) ให้ค้าแนะน้าขันตอนวิธีการขอใบอนุญาตการท้างานของคนต่างด้าว การจ้างแรงงานต่างด้าว
(3) ให้ค้าแนะน้าในการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปท้างานทังในและต่างประเทศ
8) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พาราโบลา ชุดนิทรรศการอาชีพในระบบ ชุดนิทรรศการอาชีพ
อิ ส ระ หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล อาชี พ แผ่ น พั บ สมุ ด ฉี ก ร่ ม สนาม พั ด พกพา ผ้ า ขนหนู กระเป๋ า เสื อยื ด
เป็นต้น
4.14 รายงานและติดตามผล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
จ้านวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ ส้านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพืนที่ 6 ส้านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก อุดรธานี สงขลา เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2)
๗. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ของสถาบั นหลักของชาติ โครงการมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิ มพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพ และจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จ้านวนเงิน 4,502,800 บาท
(สี่ล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
/8. ตัวชีวัด...
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8. ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ : จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จ้านวน ๒๐,๐๐๐ คน
เชิงคุณภาพ : -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และด้าเนินชีวิตได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- ร้อยละของผู้สมัครงานตามโครงการฯ มีงานท้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 62
9. การติดตามประเมินผลโครงการ
9.๑ ผู้ ตรวจราชการกรม หรือผู้ ท้าหน้าที่แทนในการติดตามความคืบหน้าในการด้าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
9.๒ กองส่ ง เสริ ม การมี ง านท้ า หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ท้ า หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑0. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมการมีงานท้า กรมการจัดหางาน

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 74 ได้กาหนด
ไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานทา
และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ
การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการ
ดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน รวมทั้งร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จาเป็นจะต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแรงงานเป็น
ทุนมนุษย์ที่ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับของระบบเศรษฐกิจ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่กาลัง
แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ จั ดให้ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ กษา ด าเนิ น การให้ นัก เรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่ านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนสาเร็จ
การศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบ
ศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน และสนับสนุนข้อมูลอาชีพและ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางตลาดแรงงานแก่ เ ครื อ ข่ า ยครู แ นะแนวของสถานศึ ก ษา และนโยบายจากคณะ
กรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) ได้กาหนดจัดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งกรมการจัดหางานและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอบรับ และ
ดาเนินการตามมติ ครม. และนโยบายดังกล่าวโดยการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน
ทั้งนี้ กำลังแรงงำนเป็ น ส่ว นประกอบที่สำคัญยิ่งในมิติกำลั งคนเพื่อกำรพัฒ นำประเทศ และเพื่อให้ ได้
ผลิ ต ภำพแรงงำนที่ มี คุ ณ ภำพและสอดรั บ กั บ ควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำน กรมการจั ด หางานซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการส่งเสริมการมีงานทาเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชน
จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ก าลั ง แรงงาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแนะแนวอาชี พ แก่ ป ระชาชน
ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง ถื อ เป็ น กระบวนกำรส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค คลได้ รู้ จั ก ตนเอง ได้ ท รำบถึ ง ควำมถนั ด
ควำมชอบ ศักยภำพของตนเอง และทรำบข้อมูลควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำน สำมำรถนำข้อมูลที่ได้รับ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรตั ด สิ น ใจเลื อ กวำงแผนศึ ก ษำต่ อ หรื อ เลื อ กประกอบอำชี พ ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง รวมทั้ ง
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม การรับงานไปทาที่บ้าน กำรพัฒนำข้อมูลประเภท
มำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศไทยให้มีควำมถูกต้องทันสมัย สำหรับใช้เป็นข้อมูลหลัก
ในกำรสนับสนุนกระบวนกำรแนะแนวอำชีพให้มีประสิทธิภำพ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตกาลังแรงงาน
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน และลดปัญหาการว่างงานได้
/2. วัตถุประสงค์...

2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูก
เลิกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทหารกองประจาการที่ จะปลดเป็น
ทหารกองหนุน ผู้ถูกคุมขังในเรือนจาและศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติซึ่ งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้พ้นโทษ แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน/ ผู้รับงานไปทาที่
บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการแนะแนว
อาชีพ/ได้รับคาปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ข้อมูลโลกการศึกษาข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ /เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตาม ความรู้
ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
๒.2 เพื่ อเพิ่มโอกาสในการมีงานท า มีอาชี พ มีรายได้ โดยเฉพาะผู้ ประสบปัญหาในการหางานท า โดยการ
ให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร
๒.3 เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การแนะแนวอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลด้านการแนะแนวอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งให้มีอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ให้ทางราชการ
๒.4 เพื่อสร้างและพัฒ นาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่ งยืนและเป็นระบบ เพื่อการ
ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
๒.๕ เพื่อให้มีเครื่องมือสาหรับใช้ในกระบวนการแนะแนว/ให้คาปรึกษาทางอาชีพ
๒.๖ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ สามารถน าความรู้ และวัสดุ อุปกรณ์ ไปประกอบอาชีพหลั กหรืออาชีพเสริมได้ และสามารถดารงชีพได้
อย่าง มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.7 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้มีงานทาที่ แน่นอน มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยการ
รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน รวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ ประชาชนที่ประสงค์
จะรับงาน/ ผู้รับงานไปทาที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และอานวยความ
สะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ และเป็นแหล่งข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งงานให้ทาที่บ้าน
และข้อมูลผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านที่มีในพื้นที่
๒.๘ เพื่อให้มีฐานข้อมูล ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ สาหรับนามาเป็น
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์การวางแผนกาลังแรงงาน การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้
2.9 เพื่อพัฒนาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และสามารถนามาใช้เป็นข้อมูลหลักในการแนะแนวอาชีพ
3. เป้าหมายการดาเนินการ
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ ป ระกั น ตนกรณี ว่ า งงาน ผู้ ที่ ร อฤดู ก าล ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ทหารกองประจ าการที่ จ ะปลดเป็ น
ทหารกองหนุน ผู้ถูกคุมขังในเรือนจาและศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติซึ่ งอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้พ้นโทษ แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ ดู แ ลคนพิการ
/ผู้มีบัตร...

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน/ผู้รับงานไปทา
ที่บ้าน/กลุ่มผู้ รับงานไปทาที่บ้านจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรด้านการ
แนะแนวอาชีพ จานวน 460,000 คน
4. วิธีดาเนินการ มีขั้นตอนดังนี้
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
4.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย
4.1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(1) บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แนะแนวและให้คาปรึกษาด้านอาชีพ เพื่อให้ทราบถึง
บุคลิกภาพ ทักษะ ความสนใจและความถนัดของตนเอง โดยจัดทาทะเบียนประวัติการรับบริการแนะแนวอาชีพ
และให้คาปรึกษา เพื่อให้ทราบประวัติการรับบริการ พร้อมกับให้บริการแนะแนวอาชีพเพิ่ มเติม/ทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพซ้า จัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย จัดนิทรรศการหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ การแข่งขันการ
ตอบปัญหาอาชีพ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการศึกษา
หรือด้านการประกอบอาชีพ แนวทางการเข้าสู่อาชี พ ความก้าวหน้าในอาชีพนั้นๆ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบทดสอบศักยภาพต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกรมการจัดหางานและการประมวลผลการ
ทดสอบในระบบออนไลน์ แก่นั กเรี ย น และสนับสนุนข้อมูล อาชีพและข้อมูล เกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงาน
แก่เครื อข่าย ครู แนะแนวของสถานศึกษา เพื่อใช้ เป็นแนวทางวางแผน ตัดสิ นใจเลื อกศึกษาต่อหรือเลื อ ก
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน นักศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(2) จัดทาบันทึกการวางแผนอาชีพ Career Planning ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการวางแผนอาชีพ
ส่วนบุคคล โดยการบันทึกเป้าหมายการประกอบอาชีพและเป้าหมายการศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
การศึ ก ษา ประกาศเกี ย รติ คุ ณ /รางวั ล การฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน และอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย
ของตนเอง และนามาประเมินร่วมกับความรู้ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ค้นหาและพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
(3) จั ดกิจ กรรมสาธิ ต อาชีพ อิส ระ ซึ่ง เป็ น อาชีพ ที่อ ยู่ในความสนใจของกลุ่ ม เป้ าหมายและ
เป็นที่ต้องการของตลาด เพือ่ ให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทาของแต่ละอาชีพ เป็นการจุดประกายความคิดการ
ประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
(4) เผยแพร่ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปเลือก
ประกอบอาชีพ/เลือกศึกษาต่อ
(5) สร้ างเครื อ ข่า ยการแนะแนวอาชี พ โดยการจั ด สั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้
ความเข้าใจทางด้านโลกอาชีพและเปิดโลกทัศน์ให้กับเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารตลาดแรงงาน
และข้อมูลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ชั้นนา หรือสถานที่ที่มีนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้เครือข่ายสามารถนาความรู้ต่าง ๆที่ได้รับจากการ
สัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งอาสาสมัครเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานให้ทางราชการ
/(6) สร้างและพัฒนา...
(6) สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพโดยการจัดอบรมสัมมนาบุคลากร
ด้านการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน

(7) ผลิตและสร้างเครื่องมือสาหรับใช้ ในกระบวนการแนะแนว/ให้คาปรึกษาทางอาชีพ ได้แก่
แบบทดสอบที่ เกี่ ย วกั บ การแนะแนวอาชี พ จั ดทาหนั งสื อ หรือ เอกสารส าหรับ ใช้ ประกอบในกระบวนการ
แนะแนว/ให้คาปรึกษาทางอาชีพ เป็นต้น
(8) จัดทาทะเบียนและจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง สรุปรายงานผล
และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
(9) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพ
4.1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
(1) จ้างเหมาบริการพนักงานตาแหน่งนักแนะแนวอาชีพ จานวน 38 คน เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ณ ศูน ย์ตรี เทพฯ ในส่ ว นภูมิภ าคหน่ ว ยงานละ ๒ คน จานวน ๑2 แห่ ง ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม พิษณุโลก เชียงราย ลาพูน ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองบัวลาภู
สงขลา นราธิวาส และภูเก็ต หน่วยงานละ ๑ คน จานวน 7 แห่ง ได้แก่ สานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
ปั ตตานี ปทุม ธานี ระยอง สมุ ทรปราการ เชีย งใหม่ และนครราชสี มา ในส่ ว นกลางหน่ว ยงานละ 1 คน
จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 , 4 , 7 และกองส่งเสริมการมีงานทา
และปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จานวน ๓ คน เพื่อให้บริการแก่
ผู้ประสบปัญหาในการหางาน ได้แ ก่ ผู้ว่างงาน ผู้ที่หางานยาก คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะ
ทางาน และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยการให้บริการจัดหางาน ให้บริการแนะแนวอาชีพในเชิงลึก
และให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร
(2) จัดฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพฯ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดาเนินการด้านการแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) จัดทาข้อมูลความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ลักษณะงาน ทักษะ
ที่นายจ้างต้องการ โดยการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการแนะแนว และรวบรวมข้อมูลความต้องการมีงานทาของ
ผู้ ส มั ค รงานหรื อ คนหางานในพื้ น ที่ เ พื่ อ น าเสนอข้ อ มู ล คนหางานที่ ถู ก ต้ อ งและชั ด เจนแก่ น ายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการ
(4) ติ ดตามผลการบรรจุ งานของผู้ ไ ด้รั บการแนะแนวอาชี พ พร้ อมทั้ งให้ บ ริก ารแนะแนว/
ให้คาปรึกษาด้านอาชีพเพิ่มเติมกรณีที่ไม่สามารถหางานทาได้
(5) บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพ ทักษะ ความสนใจ ความ
ถนัดของตนเอง บริการแนะแนวและให้คาปรึกษาด้ านอาชีพ บริการด้านข้อมูลอาชีพทั้งอาชีพในระบบและ
อาชีพอิสระ ข้อมูลตลาดแรงงาน เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ และการเข้าสู่อาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถนา
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้วางแผนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
(6) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ได้รับการบรรจุงาน
โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความพร้อมในการสมัครงาน หรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
(7) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพ
(8) จัดทาทะเบียนและจัดทาฐานข้อมูลกลุ่ มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ฐานข้อ มูล
นายจ้าง/สถานประกอบการ
/4.1.3 กิจกรรม...
4.1.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
(1) จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ โดยคานึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือพื้นที่

ใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการทาของแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สาเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถนาไปประกอบอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมต่อไปได้
(2) จั ดอบรมให้ ความรู้ หรื อพาไปศึ กษาดู งานแก่ ประชาชนที่ ประสงค์ จะรั บงาน/ผู้ รั บงาน
ไปทาที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านให้ได้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การรับงานไปทาที่บ้าน การบริหาร
จัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การศึกษาดูงานกับ
นายจ้ าง/สถานประกอบการที่ส่ งงานให้ ผู้ รับงานฯ /หรือกลุ่ มที่มีการบริห ารจัดการที่เข้มแข็งและประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนากลับไปใช้ในการจัดการบริหารงานของกลุ่มเป้า หมาย
และแนะนาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า เช่น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ฯลฯ
(3) รับลงทะเบียนผู้รับงานไปทาที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน/นายจ้าง/สถานประกอบการที่
ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานฯ ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2560
(4) จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน ผู้รับงานไปทาที่บ้านและ สถานประกอบการ
ที่ส่งงาน ให้ผู้รับงานไปทาที่บ้านเพื่อพบปะให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพฯ
ตลอดจนออกติดตามหนี้ ค้างช าระกรณีกลุ่มผู้รับงานที่ใช้บริการกู้เงินกองทุน เพื่อผู้ รับงานไปทาที่บ้านแล้ ว
ไม่สามารถนาเงินส่งชาระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
(5) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(6) ติดตามผลการประกอบอาชีพและมีรายได้ของผู้สาเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(7) จัดทาทะเบียนและจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลอาชีพอิสระ และ
ข้อมูลนายจ้างที่ส่งงานในพื้นที่ รวมทั้งสรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
4.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ดาเนินการดังนี้
4.2.1 ศึกษา สารวจ จัดทาข้อมูลอาชีพและข้อมูลอุตสาหกรรม วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอาชีพ
และนิยามอุตสาหกรรมที่ได้จากการสารวจและเอกสารต่าง ๆ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไข
ร่างนิย ามอาชีพและอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาให้ความเห็ นแก่ห น่ว ยงานที่เสนอแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนาผลการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรมแต่ละสาขาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
อุตสาหกรรม เพื่อพิจารณารับรองนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมเพื่อประกาศใช้ต่อไป
4.2.2 จัดจ้างที่ปรึกษา แยกเป็น
1) ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยการศึกษา สารวจข้อมูล
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงและที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการสารวจและจัดทาข้อมูลอุตสาหกรรม วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอุตสาหกรรมจากการสารวจและ
เอกสารต่าง ๆ นาข้อมูลมาจัดจาแนก กาหนดรหัสอุตสาหกรรมเข้าหมวด หมู่ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
จั ด ทาร่ า งนิ ย ามอุ ตสาหกรรมเพื่อ น าเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการที่ป รึ กษาเพื่ อปรับ ปรุ ง การจั ด ประเภท
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมพิจารณา และจัดทาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่
/2) ปรับปรุง...
2) ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย โดยการศึกษา สารวจข้อมูลอาชีพ
ที่เปลี่ยนแปลงและที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
สารวจและจัดทาข้อมูลอาชีพ วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอาชีพจากการสารวจและเอกสารต่าง ๆ นาข้อมูลมา
จัดจาแนก กาหนดรหัสอาชีพเข้าหมวดหมู่ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล จัดทาร่างนิยามอาชีพเพื่อนาเสนอ

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม พิจารณา และ
จัดทาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่าย
บุ คลากรภาครั ฐ ประชาชนทุกกลุ่ มได้รั บบริการส่ งเสริมการมีง านทา กิจ กรรมแนะแนวอาชีพ ให้ นักเรีย น
นักศึกษา และกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ และ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย จานวนเงิน
96,174,100 บาท (เก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
8.1 ผลผลิตโครงการ (Output)
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ ป ระกัน ตนกรณีว่า งงาน ผู้ ที่ ร อฤดูกาล ผู้ ประสบภัยธรรมชาติ ทหารกองประจาการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน ผู้ถูกคุมขังในเรือนจาและศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติซึ่ งอยู่ในอานาจหน้าที่
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้พ้นโทษ แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน/ ผู้รับงานไปทาที่บ้าน/
กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้านจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมอาชีพ และบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพได้รับการพัฒนา
8.2 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษาและประชาชนที่มารับบริการ สามารถนาข้อมูล
ที่ได้รับจากการแนะแนวอาชีพไปใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดโครงการ
เชิ ง ปริ ม าณ : กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การแนะแนวอาชี พ และส่ ง เสริ ม อาชี พ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นตั้ ง แต่
ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนกรณี
ว่ า งงาน ผู้ ที่ ร อฤดู ก าล ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ทหารกองประจ าการที่ จ ะปลดเป็ น ทหารกองหนุ น
ผู้ ถู ก คุ ม ขั ง ในเรื อ นจาและศู น ย์ วิ วั ฒ น์ พ ลเมื อ ง เด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก คุ ม ประพฤติ ซึ่ ง อยู่ ใ นอานาจ
/หน้าที่...
หน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้พ้นโทษ แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปทาที่บ้าน/ ผู้รับงานไปทา
ที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปทาทีบ่ ้านจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และประชาชนทั่วไป จานวน 460,00๐ คน

เชิงคุณภาพ :
1) ร้อยละของผู้รับบริการสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
2) ร้ อยละของผู้ รั บ บริ การตามกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ได้ ประกอบอาชีพอิส ระ ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 78
3) ร้ อยละของผู้ รั บ บริ การตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรมีงานทา ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๔
4) ร้อยละของผู้รับบริการตามกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้านมีงานทามีรายได้ ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ ๓๐
5) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.๑ ผู้ตรวจราชการกรมทาหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ
10.๒ กองส่งเสริมการมีงานทา หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ทาหน้าที่ในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน

โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงประชำกรครั้งสำคัญ คือกำรก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้สู งอำยุ โดยสัดส่ วนจ ำนวนประชำกรในวัยทำงำนและวัยเด็กลดลงเนื่องจำกอัตรำกำรเกิดอัตรำกำรตำย
ของประชำกรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสถำนกำรณ์ดังกล่ำวเกิดจำกกำรดำเนินนโยบำยด้ำนประชำกรและ กำร
วำงแผนครอบครัวประสบผลสำเร็จ รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สำธำรณสุข กำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นทำให้มีควำมรู้ มีทักษะในกำรป้องกันและดูแลสุขภำพของ
ตนเองที่ดี ส่งผลให้คนไทยมีสุขภำพดีและมีอำยุที่ยืนยำวขึ้น นอกจำกนี้ทัศนคติในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมมีครอบครัว
ขนำดเล็กมีบุตรน้อย จึงนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงของประชำกร คือประชำกรที่อยู่ ในวัยสูงอำยุ
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้ น ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติได้ประมำณกำรว่ำในปี 2583
ประเทศไทยจะมีประชำกรผู้สูงอำยุประมำณ 20.52 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชำกรทั้งหมด
เพื่อรองรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนำคต รัฐบำลได้กำหนดวำระกำรปฏิรูปประเทศตำมกรอบ
กำรปฏิรูป 11 ด้ำน 37 วำระกำรปฏิรูป โดยในวำระปฏิรูปที่ 30 กำหนดให้มีกำรปฏิรูปสังคมสูงวัยโดยกำร
ปฏิรู ป ระบบกำรเรี ย นรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้ แก่ผู้สู งอำยุเพื่อเพิ่มคุณค่ำและศักยภำพของผู้ สูงอำยุ ในกำร
ประกอบอำชี พ และส่ ง เสริ ม กำรจ้ ำ งงำนให้ กั บ ผู้ สู ง อำยุ ใ นอำชี พ ที่ เ หมำะสมกั บ วั ยวุ ฒิ ประสบกำรณ์
และสมรรถภำพของร่ ำงกำย รวมไปถึงกำรส่งเสริมให้ผู้ สู งอำยุที่ยังแข็งแรงได้มีโอกำสใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และภูมิปัญญำที่มีอยู่ในกำรทำงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง สังคม และประเทศชำติ เพื่อให้ผู้ สูงอำยุ
เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
มีหลักประกันเรื่องรำยได้ไม่เป็นภำระครอบครัว และสังคม
กรมกำรจัดหำงำน เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ด้ำนส่งเสริมกำรมีงำนทำ ซึ่งจะต้องดำเนิ นภำรกิจเพื่อให้ประชำชน
ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำยได้ มี โ อกำสในกำรมี ง ำนท ำโดยเฉพำะผู้ สู ง อำยุ ซึ่ ง จะเป็ น ประชำกรส่ ว นใหญ่ ใ นอนำคต
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญดังกล่ำวจึงได้จัดทำโครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำผู้สูงอำยุ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและ
ศักยภำพในกำรประกอบอำชีพให้ ผู้ สูงอำยุ ซึ่งจะนำไปสู่ กำรเพิ่ม โอกำสในกำรมีงำนทำ ลดกำรพึ่งพิง และ
ลดภำระกำรเลี้ยงดูของครอบครัว มีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งเป็นกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสำรวจควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
2.2 เพื่อสำรวจข้อมูลนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรจ้ำงผู้สูงอำยุทำงำน
2.3 เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำร มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเข้ำร่วมทำงสังคม รวมทั้งได้รับกำรเสริมสร้ำงภำวะทำงจิตใจ ตระหนักถึงคุณค่ำ และศักยภำพของตนเอง
นำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
/2.4 เพื่อพัฒนำ...

2.4 เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและสนับสนุนกำร
สร้ ำ งคลั งปั ญ ญำในท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ ค นรุ่น หลั งได้ เรี ย นรู้ แ ละเป็ นภู มิ ปัญ ญำที่ค งไว้ คู่ ชุม ชนและให้ ผู้ สู ง อำยุ
มีงำนทำมีรำยได้
3. เป้าหมาย
ผู้สูงอำยุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย) จำนวน 18,180 คน แยกเป็น
3.1 กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
เป้ำหมำย 15,600 คน และนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำร จำนวน 5,000 แห่ง
3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้ผู้สูงอำยุ
เป้ำหมำย ผู้สูงอำยุ จำนวน 1,720 คน
3.3 กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ
เป้ำหมำย ผู้สูงอำยุที่มีภูมิปัญญำท้องถิ่น จำนวน 86 รุ่น 860 คน
4.วิธีดาเนินการ
4.1 กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
4.๑.๑ กำรสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
4.๑.๒ การสารวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุทางาน
สำรวจควำมต้องกำรทำงำนของผู้สูงอำยุที่ต้องกำรทำงำน (ควรแจกแบบสำรวจเฉพำะผู้สูงอำยุที่มี
ควำมพร้อมในกำรทำงำนและประกอบอำชีพ ) โดยผ่ำนหน่วยงำนท้องถิ่น เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล เป็นต้น และดำเนินกำรแนะแนวส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้ผู้สูงอำยุ โดยใช้กระบวนกำรแนะแนว /
ให้คำปรึกษำทำงอำชีพ เป็นเครื่องมือช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยเห็นแนวทำงในกำรเลือกอำชีพ กำรเข้ำสู่อำชีพ และ
สำมำรถตัดสินใจเลือกอำชีพได้ สำรวจข้อมูลนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรจ้ำงผู้สูงอำยุเข้ำทำงำน
รวมทั้งดำเนินกำร Matching ผู้สูงอำยุที่ต้องกำรทำงำนกับตำแหน่งงำนที่มีนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรแจ้ง
ควำมต้องกำรแรงงำนที่มีควำมต้องกำรไว้
4.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้ผู้สูงอำยุ
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้ผู้สูงอำยุที่ได้สำรวจและมีควำมต้องกำรฝึ กอำชีพ ทดลอง
ปฏิบัติ ให้คำแนะนำ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบกำร ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชี กำรตลำด กำรคิด
ต้นทุน กำไร และแหล่งเงินทุน รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำและต่อยอด
ควำมรู้เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำร มีกำรติดตำมผลกำรประกอบอำชีพ /รำยได้ของผู้สูงอำยุที่ได้รับกำร
ส่งเสริม และจัดทำฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำ เพื่อรวบรวมจัดทำฐำนข้อมูลในภำพรวม
ของกรมกำรจัดหำงำน
4.3 กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ
จัดอบรมฝึกกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำให้กับผู้สูงอำยุ โดยดำเนินกำรให้มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดภูมิปัญญำให้คงไว้อยู่คู่ชุมชน โดยเน้นให้มีกำรทดลองปฏิบัติจริงครบทุกคนในแต่ละอำชีพ ผู้สูงอำยุที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับกำรขึ้นทะเบียนคลังปัญญำผู้สูงอำยุของสำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด /สำนักงำนจัดหำ
งำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่
/5.พื้นที.่ ..
5. พื้นที่ดาเนินการ

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562)
7. งบประมาณ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
โครงกำรขยำยโอกำสกำรมีงำนทำให้ ผู้สูงอำยุ จำนวนเงิน 8,166,600 บำท (แปดล้ำนหนึ่งแสนหกหมื่น
หกพันหกร้อยบำทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
1) ทรำบข้อมูลควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
2) ทรำบข้อมูลนำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรจ้ำงผู้สูงอำยุทำงำน
8.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้ผู้สูงอำยุ
ผู้สู งอำยุได้รั บ กำรส่งเสริ มกำรประกอบอำชีพที่ตรงกับควำมต้องกำร นำไปสู่ กำรมีอำชีพ มีรำยได้
ลดภำระกำรเลี้ยงดูของครอบครัว และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
8.3 กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ
1) ผู้สูงอำยุได้รับกำรพัฒนำและสำมำรถองค์ควำมรู้ได้ ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อกำรพัฒนำอำชีพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2) ผู้สูงอำยุสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำทั้งต่อตนเองและสังคม
9. ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน
เชิงปริมำณ : จำนวนข้อมูลผู้สูงอำยุที่ต้องกำรประกอบอำชีพหรือทำงำน 15,600 คน
9.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระให้ผู้สูงอำยุ
เชิงปริมำณ : ผู้สูงอำยุได้รับกำรบริกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ จำนวน 1,720 คน
เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มำรับบริกำรส่งเสริมกำรมีงำนทำได้ประกอบอำชีพมีรำยได้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35
9.3 กิจกรรมสร้ำงคุณค่ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ
เชิงปริมำณ : จำนวนผู้สูงอำยุได้รับกำรส่งเสริมกำรนำภูมิปัญญำไปถ่ำยทอดเพื่อส่งเสริม
กำรมีงำนทำ จำนวน 86 รุ่น / 860 คน
เชิงคุณภำพ : ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรส่งเสริมภูมิปัญญำได้ประกอบอำชีพมีรำยได้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35
/10 กำรติดตำม...
10. การติดตามประเมินผลโครงการ

10.1 ผู้ตรวจรำชกำรกรมหรือผู้แทน ทำหน้ำทีใ่ นกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของโครงกำร
10.2 กองส่ ง เสริ มกำรมี งำนท ำ หรื อหน่ว ยงำนที่ไ ด้รั บ มอบหมำย ทำหน้ ำ ที่ใ นกำรติ ด ตำมประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กองส่งเสริมกำรมีงำนทำ กรมกำรจัดหำงำน

