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เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการปจจุบัน พรอมท้ังจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการ

ใหบริการจัดหางานในประเทศเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการจัดหางานในประเทศ ประกอบดวยการใหบริการ

จัดหางานสําหรับผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย/ตัวชี้วัดแนวปฏิบัติการตามโครงการ/กิจกรรม ของกองพัฒนาระบบ

บริการจัดหางาน รวมถึงแนววิธีการบนัทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ 

 กรมการจัดหางานหวังวา คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการจัดหางานในประเทศ    

จะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการใหบริการจัดหางานในประเทศ สําหรับประชาชนทุกกลุม    

ทุกชวงวัย อยางมีคุณภาพตอไป 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน    
              การแขงขันของประเทศ 

แผนงานที่  :  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาและ    
              ยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

    โครงการกาวสูงานท่ีดี คนมีคุณภาพ 
 

    

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถใน    
          การแขงขันของประเทศ 

แผนงานที่  : แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถใน  

      การแขงขันของประเทศ 
 

โครงการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน 

โครงการเสริมสรางความม่ันคงและยั่งยืน 

โครงการนัดพบแรงงาน 

โครงการบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ 

โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ 

  - กิจกรรมจัดหางานสาํหรับผูพนโทษ 

  - กิจกรรมจัดหางานสาํหรับนักเรียน นักศึกษา 

  - กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทาํ 

  - กิจกรรมสงเสริมคนพิการทาํงานในหนวยงานภาครัฐ 

  - กิกรมสรางโอกาสมีงานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน 

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงวัย 
 

โครงกานสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพทีเ่หมาะสมกับวัยและประสบการณ 

  - กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 

  - กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการ
ทองเที่ยว 

  - การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอื่นๆ 
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โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ 

1. เปาหมายผลผลิต : 180,000 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 ใหบริการจัดหางานในประเทศ 

  3.1.1 ใหบริการจัดหางานโดยนําเทคโนโลยีมาชวยในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว 

  3.1.2 ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลดวยตนเอง 

  3.1.3 ใหบริการสืบคนโดยเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีผูใชบริการไมสามารถใชคอมพิวเตอรได 

  3.1.4 จัดใหมีจุดบริการคนพิการ เพ่ือใหไดรับความสะดวกเปนลําดับแรก 

  3.1.5 ใหบริการจัดหางานตามระบบ Recruitment เพ่ือคัดกรองผูสมัครงานใหไดงานทําตามความรู 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของตนเอง และนายจางไดคนทํางานท่ีเหมาะสมกับงานและองคกร 

  3.1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงานโดย 

  1) ติดตามผลการบรรจุงานเปนรายบุคคล จนกวาคนหางานจะไดงานทํา 

  2) บริการจัดหางานเชิงรุก โดยการออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือหาตําแหนงงานวาง 
นําเสนอรายชื่อคนหางานเพ่ือเพ่ิมโอกาสการบรรจุงาน และใหคําปรึกษาการหางานและหาคนทํางาน 

  3) ใหบริการถายคลิปวิดีโอ เพ่ือเปนขอมูลใหนายจาง/สถานประกอบการไดพิจารณาคนหางาน
เขาทํางาน 

  4) ใหบริการสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต โดยคนหางานและนายจางสามารถสัมภาษณ
งานไดทันทีโดยไมเสียคาใชจายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปสัมภาษณงาน 

 3.2 บรกิารแนะแนวอาชพี 

 3.2.1 บริการขอมูลอาชีพ 

  3.2.2 บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพดวยตนเอง 

  3.2.3 แนะแนวอาชีพและใหคําปรึกษาอาชีพท้ังรายบุคคลและรายกลุม 

  3.2.4 จัดมุมแสดงสินคากลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน/การประกอบอาชีพอิสระ 

 3.3 บริการขอมูลขาวสารการมีงานทํา เชน ประกาศตําแหนงงานวางท้ังในและตางประเทศ การรับ
ลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เปนตน 
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 3.4 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก สมุดฉีก ฯลฯ เพ่ือเผยแพร
ขอมูลขาวสารตลาดแรงงานตามภารกิจและการใหบริการของศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยใหเปนท่ีรูจัก   
อยางแพรหลาย 

 3.5 สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 

  ระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน (Recruitment) เปนระบบงานท่ีใชในการคัดกรองและคัดเลือก
ผูสมัครงานในแตละกลุมอาชีพ เพ่ือคัดกรองผูสมัครงานท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ            
ท่ีเหมาะสมกับตําแหนง อันจะทําใหผูสมัครงานไดงานทําตรงตามความรู ความถนัดของตนเอง และนายจาง       
ไดคนทํางานตรงความตองการ 

  กองพัฒนาระบบบริการจัดหางานไดจัดจางท่ีปรึกษาไทยท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เพ่ือจัดทําระบบ Recruitment พรอมท้ังจัดทําหลักสูตรในการอบรมบุคลากรของกรมการจดัหางาน ขยายผลไปสู
การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในเดือนมกราคม 2562 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62 
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โครงการบริการจัดหางานแกผูประกันตนกรณีวางงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เปาหมายผลผลิต : 310,800 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูประกันตนกรณีวางงานท่ีข้ึนทะเบียนหางานจากระบบสารสนเทศ      
การใหบริการจัดหางานในประเทศ (sso.go.th) ระบบ Smartjob.doe.go.th และระบบประกันตนกรณีวางงาน 
(Empui.doe.go.th) 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 ข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานและรายงานตัวผูประกันตนในระบบสารสนเทศ ของกรมการจัดหางาน 
empui.doe.do.th 

 3.2 ข้ึนทะเบียนหางาน ในระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางาน smartjob.doe.go.th และตรวจสอบคุณสมบัติ
กอนสงตัวไปพบนายจาง/สถานประกอบการ 

 3.3 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ สงตัวผูข้ึนทะเบียนประกันตนกรณีวางงานเพ่ือพิจารณาสัมภาษณ
งานและบรรจุงาน 

 3.4 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการสมัครงาน การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเพ่ิมทักษะฝมือเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการไดงานทําใหแกผูประกันตน 

 3.5 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือหาตําแหนงงานวางท่ีเหมาะสมใหผูประกันตนไดรับการ
บรรจุงานโดยเร็ว 

 3.6 ติดตามผลการบรรจุงาน 

 3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. ปญหาอุปสรรค 

   4.1 ในระบบ Empui เปนการข้ึนทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงานดวยตนเอง แมระบบจะมีการแนะนํา
ตําแหนงงานวางใหกับผูข้ึนทะเบียนแลวก็ตาม แตผูข้ึนทะเบียนไมไดไปสมัครงานตามท่ีระบบแนะนํา 

   4.2 ผูประกันตนเม่ือข้ึนทะเบียนและรายงานตัวแลว จะหางานทําดวยตนเอง และไมใชบริการจัดหางาน     
ณ สํานักงาน จึงทําใหผลการใหบริการจัดหางานแกผูประกันตนมีจํานวนลดนอยลง 

5. แนวทางแกไข 

  5.1 กรมการจัดหางานพัฒนาระบบประกันตนกรณีวางงาน (Empui.doe.go.th) ใหมีการเชื่อมโยงกับระบบ 
Smartjob.doe.go.th เพ่ือใหผูประกันตนเม่ือข้ึนทะเบียนหรือรายงานตัวจะตองเขาสูระบบการจางงานโดยจะให
ผูประกันตนเขาระบบSmartjob.doe.go.thเพ่ือหางานทํา 

  5.2 ผูประกันตนท่ีข้ึนทะเบียนหรือรายงานตัวตามขอ 5.1 จะมีขอมูลอยูในระบบ Smartjob.doe.go.th     
จะทําใหมีขอมูลสถิติในการหางานทําเพ่ิมข้ึนเม่ือมีผูมาใชบริการก็สามารถใหบริการจัดหางานไดทันทีโดยไมตอง
บันทึกขอมูลใหม รวมถึงสามารถบันทึกผลการมีงานทําของผูประกันตนได 
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โครงการเสริมสรางความมั่นคงและยัง่ยืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เปาหมายผลผลิต : 94,700 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 จางเหมาบริการลูกจาง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวนไมเกิน 160 คน และพนักงานขับรถบริการ
จัดหางานเคลื ่อนที่ (Mobile Unit) วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 13 คน     
เพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการฯ ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และสํานักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด 

3.2 ประสานงานกับหนวยงานและองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรวมดําเนินการแกไขปญหาความยากจนใหกับ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

3.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ พรอมท้ังประชาสัมพันธการใหบริการตามโครงการและภารกิจ
อ่ืนของกรมการจัดหางาน 

3.4 ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือหาตําแหนงงานวางเชิงรุก พรอมท้ังจัดทํา  Company Profile 
และรายละเอียดลักษณะงาน เพ่ือใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว  

3.5 นํารถบริการจัดหางานเคลื่อนท่ี (Mobile Unit) ออกใหบริการในชุมชนและตําบลเปาหมาย 

3.6 ดําเนินการใหบริการจัดหางานและรับลงทะเบียนใหคําปรึกษา แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย และแนะนําแหลงเงินทุนการประกอบอาชีพ พรอมท้ังติดตามผลการมีงานทํา และ    
การประกอบอาชีพเสริม 

3.7 รายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางจางเหมาตามโครงการ 

3.8 สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

4. ปญหาอุปสรรค 

 4.1 ประชาชนสวนใหญตองการประกอบอาชีพอิสระและตองการหาแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพไม
ประสงคจะหางานในสถานประกอบการอีกท้ังบางสวนเปนผูสูงอาย ุซ่ึงมีขอจํากัดในการทํางาน และตําแหนงงาน
นอยมาก  

 4.2 ประชาชนท่ีเขารับบริการตองการท่ีจะฝกอาชีพระยะสั้นมากกวาการหางานทํา เนื่องจากผูเขารับบริการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไมประสงคทํางานในสถานประกอบการ 

 4.3 ในสวนผูตองการมีงานทํา มักจะตองการทํางานอยูในพ้ืนท่ี หรือใกลเคียง  

 

 

 



กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน    ๕ 
 

 

5. แนวทางแกไข 

 5.1 ใหคําแนะนําขอมูลอาชีพอิสระพรอมแจกเอกสารการประกอบอาชีพตางๆ รวมถึงแจกเอกสารขอมูล
แหลงเงินทุนและแนะนําขอมูลกองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําท่ีบานทางเว็บไซด  https://doe.go.th/vgnew       
เพ่ือใหประชาชนไดทราบถึงขอมูลการประกอบอาชีพอิสระและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ  

 5.2 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน ไมมีงบประมาณสําหรับใชในการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระ 
หากหนวยปฏิบัติตองการท่ีจะนํากิจกรรมการสาธิต/ฝกอาชีพอิสระออกไปใหบริการควรใชงบประมาณในโครงการ
อ่ืนท่ีเก่ียวของใชในการดําเนินการ  

 5.3 ตองพยายามเสาะแสวงหาตําแหนงงานท่ีอยูในพ้ืนท่ี หรือใกลเคียงใหมากท่ีสุดเพ่ือรองรับความตองการ
การมีงานทําของประชาชนในเขตชนบทหางไกล 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62 
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โครงการนัดพบแรงงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. เปาหมายผลผลิต : ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน จํานวน 18,700 คน   
           1.1 จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน จํานวน 11,800 คน 

- สวนกลาง (สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10) 
- สวนภูมิภาค (สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด) 

  1.2 จัดกิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 6,900 คน 
   -  สวนภูมิภาค จํานวน 8 หนวยงาน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา อุดรธานี 
ขอนแกน ชลบุรี ระยอง เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา) 
    - การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เปนสวนหนึ่งในนโยบายเนนหนักของกระทรวง
แรงงาน ในการพัฒนาฝมือแรงงานตามมาตรฐานอาชีพแรงงานแหงชาติ เพ่ือรองรับ 10 คุณภาพ เปาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC) โดยกรมการจัดหางานดําเนินภารกิจท่ีเก่ียวของในการหางานทํา จึงตองมี
การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน 
2. การนับผลการปฏิบัติงาน 
 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 
3. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมนัดพบแรงงาน 
  1) ออกเยี่ยมนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือหาตําแหนงงานวางเชิงรุก พรอมท้ังจัดทํา 

Company Profile และรายละเอียดลักษณะงาน เพ่ือใหผูสมัครงานไดรับการบรรจุงานโดยเร็ว 
  2) ติดตอ ประสานงาน ตรวจสอบ และลงทะเบียนนายจาง/สถานประกอบการท่ีตองการเขา

รวมรับสมัครงาน 
  3) รวบรวม และวิเคราะหตําแหนงงานวางท่ีไดรับแจงจากนายจาง/สถานประกอบการ 
   4) ประชาสัมพันธการจัดงานเพ่ือใหผูสมัครงานและประชาชนท่ัวไปรับทราบเพ่ือเขารวมงาน 
  5) จัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการจัดงาน และจัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับแจกจายใหแก

ผูสมัครงาน เชน แผนพับ คูมือผูสมัครงาน เปนตน 
 6) รับข้ึนทะเบียนผูสมัครงานและบันทึกขอมูลผูสมัครงานเขาสูระบบสารสนเทศการจัดหางานใน

ประเทศ 
 7) ประเมินความพึงพอใจของนายจาง/สถานประกอบการ ผูสมัครงานท่ีเขารวมงานและ

รายงานผลการจัดงาน 
 8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ  

กิจกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
  1)  กระบวนการดําเนินโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

  (1) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการผูสมัครงานและนายจางท่ีเขารวมงานโดย
ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ตไดกอนวันงาน อยางนอย 15-30 วัน และ
ผูท่ีไมลงทะเบียนลวงหนาก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานไดภายในงาน หลังจากวันงานแลวระบบดังกลาวยังเปด
ใหนายจาง/สถานประกอบการสามารถดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองไดอีกอยางนอย 
15-30 วัน 



กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน    ๗ 
 

 

   (2) การลงทะเบียนของผูสมัครงาน ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวแตสามารถเขารับบริการ    
จากงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพไดหลายพ้ืนท่ี  

  (3) นายจาง/สถานประกอบการท่ีจะเขารวมงานจะตองเปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงเปนท่ี
รูจักและเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชนโดยท่ัวไป 

  (4) ตําแหนงงานวางจะตองสอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยมีคาจางรายวันๆ 
ละไมตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา รวมทั้งตําแหนงงานตองมีคุณภาพ มีสวัสดิการที่ดี มีความกาวหนาในหนาท่ีมี
ความสะดวกและปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

  (5) สถานท่ีในการจัดงานจะตองมีความสะดวกในการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการท้ังผูสมัครงาน นายจาง/สถานประกอบการ รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมงาน 

  (6) ประชุมชี้แจงนายจาง/สถานประกอบการ เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวันงาน
และหลังการจัดงาน (ถามี) 

  (7) จัดอบรมคนหางาน เพ่ือพิจารณา/คัดสรรผูสมัครงานท่ีจะเขาสมัครงานกับนายจาง/
สถานประกอบการ ใหมีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน ซ่ึงจะทําใหนายจาง/
สถานประกอบการไดรับพนักงานท่ีมีคุณภาพ และมีความเชื่อม่ันกับงานนัดพบแรงงานของกรมการจัดหางานเพ่ิม
มากข้ึน (ถามี) 

  (8) กิจกรรมภายในงาน ตองตอบสนองความตองการของตลาดในปจจุบัน ทําให
ผูเขารวมงานสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ 
หรือแนวทางในการศึกษาตอ เชน การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ นิทรรศการความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆ   
ที ่ตลาดแรงงานมีความตองการในอนาคต ตลอดจนใหความรูด าน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย               
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety Thailand) เปนตน 

  (9) หลังจากวันงานจะตองรายงานผลการจัดงาน และการบรรจุงาน 
 

 2) ข้ันตอนการดําเนินการโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
  2.1) หนวยงานผูจัดงาน (สํานักงานจัดหางานจังหวัด 8 แหง) 

   (1) กําหนดวันเวลาและสถานท่ี สําหรับจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ จํานวน 2 วัน  
   (2) ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
   (3) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เพ่ือกําหนด

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ตามความเหมาะสม อาทิเชน ฝายอํานวยการ ฝายจัดหางาน ฝายสถานท่ีและพิธีการ
ฝายประชาสัมพันธ ฯลฯ 

   (4) ประสานกรมการจัดหางานและจังหวัด เพ่ือทําการประชาสัมพันธการจัดงานให
นายจาง/สถานประกอบการ ท่ีสนใจลงทะเบียนเขารวมรับสมัครงาน รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปทราบและเขารวมงาน 

   (5) ติดต้ังโปรแกรมนัดพบแรงงาน และประชาสัมพันธการจัดงาน เพ่ือใหนายจาง/
สถานประกอบการท่ีสนใจเขารวมรับสมัครงานลงทะเบียนผานระบบอินเทอรเน็ต 

   (6) ตรวจสอบการลงทะเบียนของนายจาง/สถานประกอบการ และออกพ้ืนท่ี
ตรวจสอบสถานท่ีตั้ง/สภาพการทํางาน/ลักษณะการทํางานของตําแหนงงานท่ีรับสมัคร พรอมกับบันทึกภาพ   
เพ่ือนํามาเผยแพรใหผูสมัครงานไดทราบ 

   (7) บันทึกตําแหนงงานวางลงโปรแกรมนัดพบแรงงาน เพ่ือเปดใหลงทะเบียนสมัคร
งานลวงหนากอนการจัดงาน อยางนอย 15 – 30 วัน  
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   (8) ชี้แจงนายจาง/สถานประกอบการ เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการของการใช
โปรแกรมนัดพบแรงงาน การใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายใน
วันงาน และหลังการจัดงาน  

   (9) อบรมใหแกนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ผูวางงาน และประชาชนท่ัวไป
ท่ีตองการหางานทํา เพ่ือเตรียมความพรอมในการหางานทําท่ีเหมาะสมกับความรู ความถนัด และความสามารถ
ของตนเอง ตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัวและการแตงหนาท่ีเหมาะสมในการสมัครงาน โดยการ
จัดหาวิทยากรสําหรับใหความรูเก่ียวกับการเตรียมตัวสมัครงาน การแตงกาย และวิธีการสัมภาษณงานเบื้องตน
รวมท้ังวิทยากรจากสถานประกอบการตางๆ มาใหความรูเก่ียวกับตําแหนงงานวางและคุณสมบัติของผูสมัครงานท่ี
สถานประกอบการมีความตองการ ควบคูไปกับการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพดวย 

   (10) การเตรียมการดําเนินการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
    (10.1) กําหนดรูปแบบการจัดงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของ 

แตละหนวยงาน 
   (10.2) จัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการดําเนินโครงการฯ ท่ีตองนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชน เชน หองประชุม โรงแรม หางสรรพสินคา ศูนยการคา ฯลฯ  
สําหรับประชาชนท่ีอยูหางไกลสถานท่ีจัดงาน ควรมีการอํานวยความสะดวกใหโดยการจัดยานพาหนะรับ-สง 
     (10.3) ประสานหนวยงานอ่ืนๆ เขารวมจัดกิจกรรมเพ่ือใหบริการแก  
ประชาชนท่ัวไป อาทิ  

   - การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ 
        ประกอบอาชีพอิสระ 

   - คลินิกอาชีพ เพ่ือแนะแนวและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการประกอบ
       อาชีพใหแกผูท่ีสนใจ 

   - การจัดนิทรรศการโลกอาชีพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ีเขารวมงานไดทราบถึงความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน และแนวโนมความตองการของ
ตลาดแรงงาน ในอนาคต รวมถึงอาชีพท่ีเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) เพ่ือการนําไปเปนแนวทาง  ในการศึกษาตอในอนาคต 

   - การแสดงสินคาของกลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน หรือสินคา OTOP 
   - การใหบริการ/คําปรึกษา แนะนําตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

ไดแก การใหคําปรึกษาการจางแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมาย การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเดินทาง
ไปทํางานในตางประเทศและการรับลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  

   - การใหบริการ/คําปรึกษาของหนวยงานกระทรวงแรงงาน ไดแก 
สํานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

   (11) จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สําหรับนายจาง/สถานประกอบการ 
ผูสมัครงาน และประชาชนท่ัวไป โดยแยกเปนจุดใหบริการดังนี้ 

   (11.1) จุดรับสมัครงานของนายจาง/สถานประกอบการ 
   (11.2) จุดลงทะเบียนสมัครงานดวยตนเอง 
   (11.3) จุดลงทะเบียนสมัครงานโดยเจาหนาท่ี (กรณีผูสมัครงานไมสามารถใช

           คอมพิวเตอรได) 
   (11.4) จุดยืนยันตัวเอง (สําหรับผูสมัครงานท่ีไดลงทะเบียนลวงหนาผานระบบ

           อินเทอรเน็ต) 
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   (11.5) จุดดูตําแหนงงานวาง (สําหรับผูสมัครงานท่ัวไปและคนพิการ โดยจะตอง
          จัดเตรียมตําแหนงงานและสถานท่ีไวรองรับดวย) 

   (11.6) จุดทดสอบภาษาอังกฤษและความถนัดทางอาชีพ 
   (11.7) อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

   (12) ทําการถายโอนขอมูลของผูสมัครงานลวงหนาเขาโปรแกรมเพ่ือเปดใหบริการ
ภายในวันงาน 

   (13) สรุปผลการจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ แยกเปนยอดผูสมัครงาน การ
บรรจุงาน ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือการนํามาปรับปรุงในการจัดงานครั้งตอไป 

   (14) หลังการจัดงานตองเปดโปรแกรมนัดพบแรงงาน เพ่ือใหนายจาง/สถาน
ประกอบการ ดาวนโหลดขอมูลของผูสมัครงานกับบริษัทของตนเองกลับไปพิจารณาบรรจุงาน อยางนอย ๑๕-๓๐ วัน 

   (15) ผูสมัครงานสามารถข้ึนทะเบียนสมัครงานผานคอมพิวเตอรท่ีจัดเตรียมไวในวัน
จัดงาน 

   (16) สรุปและรายงานผลการจัดงาน 
(17) ติดตามผลการบรรจุงาน และถายโอน ขอมูลผูสมัครงานและทําเปนไฟล XML 

เพ่ือนําลงระบบสารสนเทศการประกันสังคม (SSO) 
 

  2.2) นายจาง/สถานประกอบการ 
  (1) ติดตอลงทะเบียน/แจงตําแหนงงานวางผานระบบอินเทอรเน็ต หรือท่ีสํานักงาน

จัดหางานจังหวัด/สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
   (2) สงหลักฐานการจัดตั้งบริษัทฯ เชน การจดทะเบียนพาณิชย บัตรนายจาง (ถามี) ฯลฯ 

(3) เขารวมประชุมชี้แจง เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการของการใชโปรแกรมนัดพบ
แรงงานการใหความสําคัญในการเขารวมงาน การสัมภาษณคนหางาน การบรรจุงานภายในวนังานและหลังการ
จัดงาน   

 (4) แจงผลการบรรจุงานภายในวันงาน และหลังการจัดงาน 
 (5) ดาวนโหลดขอมูลผูสมัครงานหลังการจัดงานผานระบบอินเทอรเน็ต และ

รายงานผลการพิจารณาบรรจุงานใหเจาหนาท่ีทราบภายใน 7 วัน 
  

2.3) ผูสมัครงาน 
   (1) ผูสมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงานและเลือกตําแหนงงานวางลวงหนาผาน

ระบบอินเทอรเน็ตกอนการจัดงาน อยางนอย 15 - 30 วัน หรือลงทะเบียนสมัครงานและเลือกตําแหนงงานวางได 
ภายในวันงาน 

   (2) เขารับการอบรม เพ่ือเตรียมความพรอมในการหางานทําท่ีเหมาะสมกับความรู 
ความถนัด และความสามารถของตนเองตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณงาน การแตงตัว และการแตงหนาท่ีเหมาะสมใน
การสมัครงาน  

   (3) หลังจากสมัครงานเรียบรอยแลวใหเขาพบนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือทําการ
สัมภาษณงาน 

   (4) กรณีไมไดรับการพิจารณาจากบริษัทในเบื้องตน หรือไมมีตําแหนงงานวาง ท่ีตรงตาม
ความตองการของตนเอง สามารถเขารับบริการดานอ่ืนๆ ภายในงาน 
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4. ปญหาอุปสรรค 
 4.1 นายจาง/สถานประกอบการท่ีลงทะเบียนในระบบ Smart Job เรียบรอยแลว เจาหนาท่ีจะทําการคัดลอก
ฐานขอมูลท้ังหมดท่ีอยูในระบบ Smart Job นําไปวางในระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพ่ือใชในการดําเนินงาน ดังนั้น 
เม่ือพนกําหนดระยะเวลาใหลงทะเบียนรวมงาน นายจาง/สถานประกอบการประสงคเขาจะรวมงานเพ่ิมอีก แตยัง
ไมเคยลงทะเบียนใน (SJC) จะไมสามารถลงทะเบียนเขารวมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพได 
 4.2 ปญหาดานการประชาสัมพันธไมท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย หรือเขาถึงกลุมเปาหมายลาชา ทําใหไมสามารถ
เตรียมตัวเขารวมงานไดทันการณพลาดโอกาสท่ีเขารวมงาน รวมถึงนายจาง/สถานประกอบการท่ีประสงคจะเขา
รวมงานไมทราบวันเวลาในการจัดงานลวงหนา จึงไมสามารถแจงความประสงคไดทัน 
 4.3 นายจาง/สถานประกอบการสวนใหญไมใหความรวมมือรายงานผลการบรรจุงานภายหลังการเสร็จสิ้นงาน 
เนื่องจากตองนัดผูสมัครงานท่ีผานสัมภาษณเบื้องตน เขาไปสัมภาษณในเชิงลึกและทดสอบความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงอีกครั้ง 
5. แนวทางแกไข 
 5.1 เจาหนาท่ีตองบริหารจัดการนายจาง/สถานประกอบการท่ีจะเขารวมงาน  โดยการทํางานเชิงรุกเพ่ือใหได
นายจาง/สถานประกอบการครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว เพ่ือจะไดแจงศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสาร นําขอมูลเขาระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 
 5.2 เพ่ิมเติมชองทางประชาสัมพันธท้ังในรูปแบบ Online และ Offline เชน การประชาสัมพันธผาน Social 
ตางๆใหมีความถ่ีมากยิ่งข้ึน Face book Fan Page ท่ีมีชื่อเสียงตางๆ การจัดทํา Viral Marketing และเผยแพร
ผาน YouTube เชน การแจงขาวการจัดงานยังสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี หรือสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดใกลเคียง หรือภาคีเครือขายในทองถ่ิน สถาบันการศึกษาเพ่ือแจกเอกสารแผนพับประชาสัมพันธการจัดงานและ
เชิญชวนเขารวมงาน 
 5.3 ประสานและกําหนดเง่ือนไขกับนายจาง/สถานประกอบการขอความรวมมือในการแจงผลการบรรจุงาน
ใหกับหนวยปฏิบัติ หลังจากจบงาน และภายหลังการเสร็จสิ้น 1 เดือน ท้ังนี้ สามารถนําไปเปนหลักเกณฑและ
เง่ือนไขในการพิจารณาใหเขารวมงานในครั้งตอไป 

5.4 การจัดงานในแตละครั้งจําเปนตองพิจารณากําหนดกลุมเปาหมายหลักกอนวาจะเปนการสงเสริมการ 
มีงานทําใหกับกลุมเปาหมายกลุมใด และตองแสวงหานายจาง/สถานประกอบการและตําแหนงงานวางท่ี
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้ยังตองจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริม
การมีงานทําในอาชีพท่ีอยูในความสนใจของกลุมเปาหมายดังกลาวดวย 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62 
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กิจกรรมใหบริการจัดหางานและคุมครองคนหางานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เปาหมายผลผลิต: 16,700 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

      ดําเนินการในพ้ืนท่ีสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 9 โดยจัดเจาหนาท่ีหมุนเวียนเพ่ือปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณชานชาลาสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 
และสถานีรถไฟหัวลําโพง ดังนี้ 

  3.1 ตรวจสอบเวลารถยนต/รถไฟท่ีเขามาภายในบริเวณชานชาลาสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ 
(จตุจักร) และสถานีรถไฟหัวลําโพง เพ่ือประชาสัมพันธการใหบริการจัดหางาน และแจกเอกสารแผนพับ เก่ียวกับการหา
งานทํา แนะนําบริการจัดหางานของกรมฯ แกประชาชนท่ีประสงคจะหางานทําในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
รวมท้ังตรวจตราสอดสองพฤติกรรมบุคคล/กลุมบุคคลท่ีเปนพวกมิจฉาชีพ เพ่ือสกัดก้ันไมใหหลอกลวงคนหางาน 

 3.2 ใหบริการจัดหางาน รับข้ึนทะเบียนสมัครงาน พรอมตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐาน        
ในการสมัครงาน จัดหาตําแหนงงานท่ีเหมาะสมกับผูสมัครงาน 

 3.3 สัมภาษณผูสมัครงานเบื้องตน กอนพิจารณาประสานจัดสงใหนายจาง/สถานประกอบการ    
ไดพิจารณาสัมภาษณงานและบรรจุงาน 

 3.4 ติดตอประสานงานกับนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาสัมภาษณผูสมัครงาน      
และติดตามผลการบรรจุงาน  

 3.5 จัดสงผูสมัครงานไปฝกอบรมเพ่ิมทักษะฝมือแรงงาน กรณีพิจารณาแลววาผูสมัครงาน 
ขาดทักษะ และจําเปนตองไดรับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะตามความตองการของนายจาง/สถานประกอบการ และ
ไดรับการพิจารณาบรรจุงานตอไป 

 4.6 ใหบริการนายจาง/สถานประกอบการท่ีตองการจางงาน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตอง
ตามท่ีไดกําหนดไว เพ่ือปองกันการหลอกลวงผูสมัครงาน 

 4.7 รับเรื่องรองทุกขและดําเนินการชวยเหลือ 

 4.8 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการชวยเหลือคนหางานตามท่ีรองขอ 
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โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สวนกลาง 

 1. เสริมสรางมาตรฐานการใหบริการในแตละสํานักงาน 

  1.1 จัดทําแนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ 

  1.2 วิเคราะห รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ 

  1.3 วัดความพึงพอใจของผูใชบริการ 

  1.4 การประชุมรวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัด เพ่ือรับทราบปญหาและหาแนวทาง        
ในการพัฒนาระบบการใหบริการจัดหางานในประเทศใหมีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  1.5 ตรวจติดตามคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน 

 2. พัฒนาการใหบริการจัดหางานในประเทศดวยระบบคอมพิวเตอร Online และระบบ Internet 

  2.1 ตรวจสอบขอมูลในระบบเพ่ือใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตอง 

  2.2 เผยแพรประชาสัมพันธการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร 

  2.3 ใหคําปรึกษาและแกไขสภาพปญหาการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานในประเทศแก
ผูใชบริการและเจาหนาท่ี 

  2.4 รวบรวมขอมูลดานแรงงานเพ่ือบทความเผยแพรผานระบบอินเทอรเน็ต 

 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรบริการจัดหางานในประเทศของภาครัฐใหประชาชนรับรู และ
สามารถเขาถึงบริการได เชน สมุดฉีก เอกสารแผนพับ แผนพลาสติก คูมือ สมุดพก เปนตน 

 4. จัดทําระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

 จางเหมาบรกิารลูกจาง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เพ่ือปฏิบตัิงานตามโครงการ ณ สํานักงานจัดหางาน  จังหวัด 
พรอมกําหนดเง่ือนไขและระยะเวลาการจางเหมาบุคลากร โดยดําเนินการดังนี้ 

  1. ฝกอบรมและสอนงาน (On the job training) ตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment) 
และวิธีการจัดระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการจัดหางานในประเทศ 

  2. ออกพบนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือรวบรวมตําแหนงงานวาง จัดทํารายละเอียดลักษณะงาน 
(Job Description) และ Company Profile ท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนาประเทศ และบันทึกขอมูลตําแหนง
งานวางลงในระบบสารสนเทศ 

  3. เก็บรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) จากนายจางเพ่ือใชในการพิจารณาคัดเลือก
ผูสมัครงาน 

  4. นําเสนอขอมูลของผูสมัครงานท่ีมีคุณสมบัติตรงกับท่ีนายจางตองการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการไดงานทํา
ของผูสมัครงาน 
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  5. นําขอมูลตําแหนงงานวางไปของผูสมัครงานประชาสัมพันธในสถานศึกษากลุมเปาหมาย 

  6. ใหบริการจัดหางานตามแนวปฏิบัติการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ดังนี้ 

    6.1 ใหบริการผูสมัครงานท่ีมาติดตอ ณ สํานักงาน เพ่ือทําการประเมินความรูความสามารถ 
ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน กอนพิจารณาสงตัวไปพบนายจาง 

    6.2 สรรหาคนจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศของกรมการจัดหางานเพ่ือคัดกรองคนหางาน
เบื้องตน 

    6.3 นําขอมูลคนหางานท่ีผานการคัดกรองเบื้ องตนตามขอ 6 .2 มาติดตอคนหางาน           
เพ่ือสัมภาษณทางโทรศัพท และตรวจสอบเบื้องตนวาคนหางานตองการทํางานจริงหรือไม พรอมนัดหมาย
เพ่ือใหมาสัมภาษณและประเมินคนหางาน 

    6.4 รวมรายชื่อคนหางานตามขอ 6.1 และ 6.3 สงใหนายจางคัดเลือกและพิจารณาบรรจุงาน 

  7. ติดตามผลการบรรจุงานจากนายจาง/สถานประกอบการ และผูสมัครงาน และบันทึกผลการบรรจุงาน  
ลงในระบบสารสนเทศ 

  8. แนะนําการใชงานระบบสารสนเทศจัดหางานใหแกคนหางานและนายจาง 

  9. รายงานผลการใหบริการจัดหางาน 

  10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ 
 

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ 

- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา 

- กิจกรรมจัดหางานใหคนพิการมีงานทํา 

- กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ 

- กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน 
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กิจกรรมจดัหางานพิเศษสําหรับผูพนโทษ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 การสงเสริมการมีงานทําสําหรับผูพนโทษ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยเนนรูปแบบประชารัฐ จึงตองมีการขับเคลื่อน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ อยางจริงจังและเรงดวน 

1. เปาหมายผลผลิต : 500 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 ประสานเรือนจํา/ทัณฑสถาน สํารวจรายชื่อผูตองขังท่ีจะไดรับการพนโทษและตองการหางานทําหลัง
ไดรับการปลดปลอยเพ่ือจัดหาตําแหนงงานวางหรือสงไปฝกอบรมเพ่ิมทักษะฝมือแรงงาน 

 3.2 ติดตอนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือหาตําแหนงงานวางใหกับผูพนโทษ  

 3.3 ประชาสัมพันธตําแหนงงานวางไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศใหผูสนใจไดทราบ 

 3.4 จัดวิทยากรแนะแนวใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหแกผูพนโทษ รวมท้ังให
คําปรึกษาแนะนําเรื่องการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูพนโทษ  

 3.5 ใหผูพนโทษท่ีประสงคจะทํางานข้ึนทะเบียนสมัครงาน 

 3.6 ประสานการจางงานกับนายจาง/สถานประกอบการ 

 3.7 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ 

4. ปญหาอุปสรรค  

 - ติดตามผูพนโทษไมได บางคนโยกยายไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 

 - ไมมีตําแหนงงานวางรองรับผูพนโทษเทาท่ีควร 

5. แนวทางแกไข 

 - ขอท่ีอยู/เบอรโทรศัพทญาติท่ีสามารถติดตอได กอนพนโทษออกมา 

    - ออกพบปะเยี่ยมเยือนนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือหาตําแหนงงานวางเชิงรุก รวมท้ังทําความเขาใจ   
ปรับทัศคติการจางงานผูพนโทษ เปนการคืนคนดีสูสังคม และผูพนโทษมีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดดีดวย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 62 
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กิจกรรมจดัหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 การจัดหางานพิเศษสําหรับนักเรียน นักศึกษา เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําป
งบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) โดยการสงเสริมการจางงานยุวแรงงานในรูปแบบ
ประชารัฐรวมพลังสรางยุวแรงงาน เปาหมาย 35,000 คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจัง และเรงดวน 

1. เปาหมายผลผลิต : 10,230 คน (เปาหมายดานงบประมาณ) 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

  3.1 ประสานนายจาง/สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เพ่ือขอตําแหนงงานวางใหกับนักเรียนนักศึกษา 

 3.2 ประสานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะทํางานชวงปด
ภาคเรียน หรือชวงวางจากการเรียนไดทราบขอมูลการจางงาน 

 3.3 ประสานการจางงานนักเรียน นักศึกษาใหแกนายจาง/สถานประกอบการตามความตองการ 

 3.4 สงเสริมการจางงานนักเรียน นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียนหรือชวงวางจากการเรียนใหชวยปฏิบัติงานใน
หนวยงานของกรมการจัดหางานเพ่ือจะไดมีโอกาสฝกทํางานในหนวยงานภาครัฐ 

 3.5 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ 

4. ปญหาอุปสรรค 

 - นักเรียน นักศึกษา ไมมีความพรอมในการทํางาน 

5. แนวทางแกไข 

 - สถาบนัการศึกษาควรอบรมใหความรูกอนการฝกงาน 

หมายเหตุ * กองจะไดมีหนังสือแจงปรับเปาหมาย/ตามนโยบายใหหนวยปฏิบัติทราบ ตามนโยบายกระทรวง
แรงงาน จํานวน 35,000 คนตอไป 
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กิจกรรมจดัหางานใหคนพิการมีงานทํา 

 การใหบริการจัดหางานแกคนพิการ เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ 
2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) ในการสงเสริมใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพ กับนายจาง/สถาน
ประกอบการ และหนวยงานของรัฐตามสัดสวนท่ีกฎหมายกําหนด คน จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน 

1. เปาหมายผลผลิต : 1,662 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงาน (คนพิการ) มาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 รับลงทะเบียนสมัครงานสําหรับคนพิการท่ีสนใจทํางาน 

 3.2 รับลงทะเบียนนายจาง/สถานประกอบการ และลูกจางท่ีประสงคจะขอใชสิทธิตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 3.3 ติดตอประสานนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือรับแจงตําแหนงงานวางและแจงขอใชสิทธิ ตามมาตรา 35 
 3.4 จัดสงคนพิการท่ีลงทะเบียนสมัครงานไปพบนายจาง/สถานประกอบการเพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 
 3.5 จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ 
 3.6 สาธิตอาชีพใหมใหแกคนพิการท่ีตองการประกอบอาชีพอิสระ 
 3.7 เสนอรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการดีเดนท่ีใหการสนับสนุนการจางงานคนพิการ 
     3.8 ติดตามผลการบรรจุงานและประเมินผลโครงการ  

4. ปญหาอุปสรรค 

 - คนพิการบางคนยังไมรูสิทธิท่ีพึงไดของตน และพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     
พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 -  คนพิการบางคนไมสะดวกในการเดินทาง 
 - คนพิการบางคนไมสามารถเขาถึงสถานประกอบการได ม.35 
 - บางบริษัทก็ยังไมเขาใจวาตองจางงานคนพิการ และไมเขาใจ ม.35  

5. แนวทางแกไข 

 - ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธในเขตท่ีรับผิดชอบของตน 
ประสานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังระดับตําบล อําเภอ หมูบาน แจงใหลูกบานทราบ 

 - ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี และจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธ พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ประสานนายจาง/สถาน
ประกอบการ  

 - ใหสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี และจัดหางานจังหวัดประสานนายจาง/สถานประกอบการ
ขอรับตําแหนงงานวางสําหรับผูพิการ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  ผูสมัครงานมาใชบริการ (คนพิการ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35 
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กิจกรรมสงเสริมคนพิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ 

1. เปาหมายผลผลิต : 88 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 ดําเนินการกําหนดเง่ือนไขและระยะเวลาการจางคนพิการปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 

 3.2 ดําเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกคนพิการเพ่ือจางเหมาใหปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย จํานวน 88 คน 

 3.3 ประเมินผลการปฏิบั ติงานคนพิการท่ีไดรับการจางเหมาใหปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และ
ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
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กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม) 

1. เปาหมายผลผลิต : จางเหมาผูสูงอายุจํานวน 20 คน (ศูนยบรกิารจัดหางานเพ่ือคนไทย สาํนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10 นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา อุบลราชธานี
ขอนแกน สกลนคร เชียงใหม ลําพูน พิษณุโลก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สงขลา)  

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60-75 ป และมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดมาข้ึนทะเบียน       
กับกรมการจัดหางาน จบการศึกษาไมต่ํากวาอนุปริญญา มีความรูและประสบการณทางดานการแนะแนว         
หรือมีประสบการณทางดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน รวมท้ังมีใจรักงานบริการ 

 3.2 ดําเนินการจางผูสูงอายุแหงละ 1 คน เพ่ือใหคําปรึกษากับผูท่ีหางานทําไดยาก รวมท้ังใหคําแนะนํา    
กับเจาหนาท่ีในสํานักงานจัดหางาน เพ่ือไปใหบริการจัดหางานกับผูท่ีตองการหางานทํา ระยะเวลาการทํางาน 
144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง โดยไดรับคาจางชั่วโมงละ 250 บาท ในหนวยปฏิบัติงาน 20 แหง 

 3.3 ผูสูงอายุ บันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) 
รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ” 

 3.4 สรุปรายงานผลการดําเนินงานพรอมประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
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โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิารศึกษาเพ่ิม) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เปาหมายผลผลิต : 3,600 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต     : นับจากจํานวนผูสมัครงานท่ีมาใชบริการ 

3. วิธีดําเนินการ 

 3.1 จัดหาสถานประกอบการเขารวมโครงการ 

  1) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัด รวบรวมขอมูลความตองการ
แรงงาน โดยการสํารวจ/ออกเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ เพ่ือทราบความตองการจางแรงงานท่ีแทจริงตําแหนง
งานวาง สภาพการจางงาน และเง่ือนไขการจางงาน เชน ลักษณะงานท่ีทําสภาพแวดลอมในการทํางานคุณสมบัติของ
คนหางานท่ีตองการ อัตราคาจาง และสวัสดิการตางๆ พรอมท้ังประชาสัมพันธโครงการ และเชิญชวนให     
สถานประกอบการเขารวมโครงการ  

  2) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จดัประชุมสถานประกอบการ
ท่ีสนใจเขารวมโครงการ เพ่ือใหทราบวัตถุประสงครายละเอียด และวิธีการดําเนินการตามโครงการ  

 3.2 จัดหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ 

  สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดประสานหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารเพ่ือหาสถานศึกษาเขารวมโครงการ  

 3.3 จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) (ถามี) 

  สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัด จัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง
สถานประกอบการและสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือประสานความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการ 3 ม. 
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม)  

 3.4 จัดหาผูสมัครงานท่ีหางานทําและตองการมีโอกาสศึกษาตอในระดับ ท่ีสูงข้ึนเขารวมโครงการ
(กลุมเปาหมาย) 

  1) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ สงขอมูลความตองการแรงงานพรอมรายละเอียดใหแกสํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีผูสมัครงาน
กลุมเปาหมาย  

  2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯประชาสัมพันธโครงการใหผูสมัครงาน
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลของโครงการ สถานประกอบการ และสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงกา โดยการให 
นักแนะแนวอาชีพเขาไปใหความรู ความเขาใจแกผูสมัครงานกลุมเปาหมายและผูปกครองเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ 

  3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสถานประกอบกาและสถานศึกษา
ในโครงการฯ เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ในการใหขอมูลเก่ียวกับตําแหนงงาน ลักษณะการทํางาน     
สิทธิประโยชนตางๆ รวมท้ังหลักสูตรการเรียนการสอน วันเวลาเรียน ท่ีพัก และอ่ืนๆ พรอมรับสมัครผูสมัครงาน
กลุมเปาหมาย เพ่ือพิจารณาเขาโครงการฯ  
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 3.5 การเคลื่อนยายแรงงานและการฝกอบรมผูสมัครงานท่ีหางานทําและตองการมีโอกาสศึกษาตอในระดับ  
ท่ีสูงข้ึนเขารวมโครงการ 

  1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ประสานสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการเขารวมโครงการ เพ่ือใหทราบวัน เวลาในการเดินทางของ
ผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดท่ีตองการทํางาน  

 2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ จางเหมายานพาหนะเพ่ือสงผูสมัครงาน
กลุมเปาหมายฯ ไปยังจังหวัดท่ีตองการทํางาน 

 3) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ประสานสถานประกอบการเพ่ือเตรียมความพรอมในการรับแรงงานกลุมเปาหมายฯ เขาทํางาน เชน ท่ีพัก 
การฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน ฯลฯ 

  4) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ จัดฝกอบรมใหแกผูสมัครงานกลุมเปาหมายฯ ท่ีเขารวมโครงการกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหมีความรู 
ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร การใชชีวิตประจําวันในระหวางทํางานในสถานประกอบการ การเรียนใน
สถานศึกษา และวินัยอุตสาหกรรม 

 3.6 การติดตามและประเมินผล 

 1) สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี/สํานักงานจัดหางานจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการเขารวม
โครงการ ออกติดตามผลผูสมัครงานกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือรับทราบปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
พรอมท้ังหาแนวทางแกไข  

  2) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ติดตามและประเมินผลโครงการ 

4. ปญหาอุปสรรค 

 4.1 ผูสมัครงาน 

 1) กลุมเปาหมายยังจํากัดอยูในกลุมนักเรียน/นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยไมกระจายไปยังกลุม
อ่ืน เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนท่ัวไป เปนตน   

 2) การรับรูยังคงอยูในวงแคบ ไมกระจายไปอยางกวางขวาง  

 3) กลุมเปาหมายและผูเก่ียวของยังขาดความรูความเขาใจในโครงการฯ เชน กลุมนักเรียน/นักศึกษา       
ซ่ึงตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง เปนตน 

 4.2 สถานประกอบการ 

 1) มีจํานวนนอย และสวนใหญยังคงเปนสถานประกอบการซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทใหบริการ  

 3) รับผูสมัครงานเขาทํางานในชวงอายุ 18 – 25 ป และรับผูสมัครงานจํานวนจํากัด 

 4.3 สถานศึกษา 

 1) มีจํานวนนอย  

 2) ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนซ่ึงเปนท่ีตองการของผูเขารวมโครงการและสถานประกอบการ เชน 
สาขาวิชาชางตาง ๆ  
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5. แนวทางแกไข 

 5.1 ผูสมัครงาน 

 1) ขยายการรับรูไปยังกลุมเปาหมายอ่ืน เชน ผูหางาน ผูวางงาน ประชาชนท่ัวไป เปนตน  

 2) ประชาสัมพันธโครงการ 3 ม. ใหเปนท่ีกวางขวาง เชน  

  - จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ ใบปลิว ปายประชาสัมพันธ  

 - ประชาสัมพันธโครงการแกผูมาติดตอราชการ เชน ผูลงทะเบียนสมัครงาน ผูมาข้ึนทะเบียนวางงาน
เปนตน 

 - เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ เชน Facebook/Line ของสํานักงาน รวมท้ังใหความรูแกผูนําชุมชน 
อาสาสมัครแรงงาน และการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 

 5.2 สถานประกอบการ 

  แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายใหมากยิ่งข้ึน 

 5.3 สถานศึกษา 

 1) แสวงหาความรวมมือในการเพ่ิมจํานวนสถานศึกษา และหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือรองรับกับความตองการ  

 2) ประชาสัมพันธความสําเร็จของโครงการใหแกผูบริหารของสถานศึกษาไดรับทราบ เพ่ือกระตุนใหเกิดความ
สนใจและใหความรวมมือท่ีจะเขารวมโครงการฯ และเกิดความหลากหลายในหลักสูตรการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาตาง ๆ  

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 62 
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ 
 

- กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 

- กิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

โครงการ/กิจกรรม การใหบริการจัดหางานแกผูสงูอายุ ทุกโครงการ/กิจกรรม เปนนโยบายเนนหนักของกระทรวง
แรงงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เปนนโยบายเรงดวน (Agenda Based) จึงตองมีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติอยางจริงจัง และเรงดวน 
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ 

กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 

1. เปาหมายผลผลิต : 1,650 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 
         2.1 นับจากจํานวนผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)  
         2.2 ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน  
         2.3 ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)  
3 พ้ืนท่ีเปาหมาย 
    14 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม 
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง 

4 แนวทางการดําเนินงาน  

        4.1 การจางงานผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากรถายทอดองค
ความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ) 

  1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ
ข้ึนไป) ท่ี มีทักษะและองคความรูดานภู มิปญญาทองถ่ินในสาขาตาง ๆ เขารวมกิจกรรม จากผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนผานระบบข้ึนทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly) 
ผูสูงอายุจากการสํารวจตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุท่ีผาน
การฝกทักษะฝมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน โดยผูสูงอายุท่ีรับหนาท่ีเปนวิทยากร ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

         - มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณแข็งแรง    
ไมติดยาเสพติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง  

        - เปนผูท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในสาขาตาง ๆ เปนท่ี
ยอมรับในสังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี   

      - เปนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน   

       - หลักฐานแสดงถึงการมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)  

             2. พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนหางานท่ีมีภูมิปญญาและเปนท่ียอมรับของ
สังคม และพรอมท่ีจะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ โดยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับ
การคัดเลือกตองไมซํ้าซอนกันในแตละจังหวัด    

      3. สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอ่ืน ๆ 



กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน    ๒๕ 
 

 

             4. สํานักงานจัดหางานจังหวัดข้ึนทะเบียนหางานใหผูสูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบ
วิชาชีพดานการสอนอ่ืน ๆ 

                  5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหกับผูสูงอายุท่ีผานการคัดเลือก และบันทึกผลการบรรจุ
งานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอ่ืน ๆ 

              6. แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรถายทอดองคความรู สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 
(เอกสารแนบ 1)          

              7. จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด 
และวิธีการดําเนินงาน 

              8. ผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู 

             9. ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ 

 4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 1,500 คน และ ผูเขารับการถายทอด
องคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน) 

                       1. สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน 
ประชาชนท่ัวไป) เพ่ือเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในสาขาตางๆ 

                 2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนท่ัวไป 

             3.  พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนท่ัวไป) เขารวมกิจกรรม 

             4. ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน   

              5. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและ มีรายไดของผูเขา
รับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน ตัดยอด
ทุกวันท่ี 25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหา
งานในประเทศ (SSO) (เอกสารแนบ 2) 

           4.3 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลท่ัวไป ประกอบดวย 
   (1) คาตอบแทนผูสูงอายุท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ 
        1,200 บาท เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท 
   (2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม 
   (3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม 
   (4) คาเชาสถานท่ีฝกอบรม  
   (5) คาวัสดุฝกอบรม  

   (6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม     
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โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ 

กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  

1.เปาหมายผลผลิต : จํานวน 900 คน 

2. การนับผลการปฏิบัติงาน 

 เปาหมายผลผลิต : นับจากจํานวนผูสูงอายุมาใชบริการจัดหางานในประเทศ   

3. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

   สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10  

4. แนวทางการดําเนินงาน  

   1. สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
ออกสํารวจ/เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว เพ่ือทราบความตองการ
จางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ ข้ึนไป) ตําแหนงงานวาง สภาพการจางงาน และเง่ือนไขการจางงาน      
(เชน คุณสมบัติของผูสูงอายุ ลักษณะงานท่ีทํา ระยะเวลาการทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ เปนตน)    
ตามคูมือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน พรอมท้ังประชาสัมพันธและเชิญชวนนายจาง/        
สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 

    2. สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
พิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางาน          
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว ท่ีมีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) สงให
กรมการจัดหางาน 

    3. สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ไดรับทราบตําแหนงงานวางของนายจาง/สถานประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว และประกาศตําแหนงงานวางผูสูงอายุในระบบระบบสารสนเทศ          
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว”    

     4. ประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุท่ีมีความรูและทักษะตรงตามความตองการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานให
ชัดเจน รวมท้ัง ขอจํากัดในการทํางานของผูสูงอายุ และข้ึนทะเบียนหางานใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป)    
ในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการ     
และการทองเท่ียว”     

      5. จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) กับนายจาง/
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

    6. ประสานงานและสงตัวผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ
พิจารณาบรรจุงาน 

   7. ติดตามและรายงานผลการบรรจุงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว” 
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5. การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 

   1. ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สิงหบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 
บุรีรัมย อุบลราชธานี เลย แมฮองสอน ลําปาง นาน พิษณุโลก ราชบุรี สมุทรสงคราม และปตตานี พิจารณาจัดทํา
บันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางานกับนายจาง/         
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง 

   2. สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอ่ืน ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 
1-10 พิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางาน            
กับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ี 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูสมัครงานมาใชบริการ (ผูสูงอายุ) ไดรับการบรรจุงานไมนอยกวารอยละ 35    
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การสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 

ปงบประมาณ 2562 

   สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา กิจกรรมการสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว ใหบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101 “การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา” 
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แนวปฏิบัติการใหบริการจัดหางานในประเทศ  
   ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (Smart Job Center)  
 
1. แนวปฏิบัติการใหบริการคนหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 

1.1 วัตถุประสงค 
          เพ่ือใหทราบคุณสมบัติเบื้องตน ความตองการมีงานทําของคนหางานท่ีถูกเลิกจาง หรือลาออก  
การจัดเก็บขอมูลในการใหบริการจัดหางาน และการใหคนหางานไดตัดสินใจเลือกตําแหนงงานวางตามความ
ตองการและความเหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง 
 1.2 ขอบเขต 
         การใหบริการจัดหางาน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยแกคนหางาน ท่ีตองการสมัครงานโดย
เขียนแบบข้ึนทะเบียนหางานหรือบันทึกขอมูลสวนตัวลงในระบบคอมพิวเตอร และคัดเลือกตําแหนงงานวางใน
ระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) ของกรมการจัดหางาน 

1.3 คํานิยาม 
         “คนหางานใหม” คือ คนหางานท่ีไมเคยข้ึนทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
        “คนหางานเกา”  คือ คนหางานท่ีเคยข้ึนทะเบียน ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยแลว 
     1.4 การรับสมัครงาน 
       1) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธกลาวตอนรับ สอบถามและรับแจงความตองการหางานทําจากคนหางาน 
พรอมรับบัตรประจําตัวประชาชนนําเขาเครื่องอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card) เพ่ือตรวจสอบจากระบบ
คอมพิวเตอรกอนใหบริการจัดหางาน โดยตรวจสอบสถานะคนหางานวาเปนคนหางานใหม คนหางานเกา  
       2) สอบถามรายละเอียดการใชบริการเพ่ือคัดแยกกลุมเปาหมายผูใชบริการ  
       3) บันทึกประวัติการใชบริการของคนหางานใหม คนหางานเกาลงในโปรแกรมอานบัตร
อเนกประสงค (Smart Card) 

1.4.1 คนหางาน 
       1) คนหางานใหม 

  1.1) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรได 
                         เจาหนาท่ีสงคืนบัตรประจําตัวประชาชน ออกบัตรคิว พรอมมอบ Username 
และ Password ใหคนหางาน เพ่ือรอบันทึกขอมูลสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางจากระบบคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง  
    1.2) คนหางานใหมใชคอมพิวเตอรไมได 
                 1.2.1 ) มอบแบบข้ึนทะเบียนหางานท่ี พิมพจากโปรแกรม Smart Card         
ใหคนหางานกรอกรายละเอียด ณ จุดกรอกเอกสาร และแจงใหสงคืนแกเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเม่ือกรอกขอมูล
เรียบรอยแลว 
                        1.2.2) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธรับแบบข้ึนทะเบียนหางานและบัตรประจําตัว
ประชาชน ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกเอกสาร และสงคืนบัตรประจําตัวประชาชนและแบบข้ึนทะเบียนหา
งานใหคนหางานเพ่ือพบเจาหนาท่ีจัดหางาน ณ จุดจัดหางานโดยเจาหนาท่ี เพ่ือใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลและ
คนหาตําแหนงงานวางท่ีตองการและเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน  
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2) คนหางานเกา 
                   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธรับบัตรประจําตัวประชาชนจากคนหางานนําเขาเครื่องอาน
บัตรอเนกประสงค (Smart Card) เพ่ือตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอรและบันทึกประวัติการใชบริการลงใน
โปรแกรม Smart Card พรอมสอบถามวามีการเปลี่ยนแปลงประวัติ เชน ท่ีอยูท่ีติดตอได ตําแหนงงานท่ีตองการ 
วุฒิการศึกษา เปนตน        
       2.1) กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงประวัต ิ 

2.1.1) คนหางานที่ใชคอมพิวเตอรได ใหมอบบัตรคิวเพื่อคนหาตําแหนง
งานวางดวยตนเอง และเม่ือคัดเลือกตําแหนงงานวางท่ีตองการไดแลว ให พิมพรายละเอียดใบสงตัว/ 
ใบเรียกรายงานตัว และพบเจาหนาท่ีจัดหางาน ณ จุดหางานดวยตนเอง เพ่ือใหคําปรึกษาและวิเคราะหตําแหนง
งานวางท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน 
              2.1.2) คนหางานท่ีใชคอมพิวเตอรไมได ใหมอบบัตรคิวรอพบเจาหนาท่ีจัดหา
งาน ณ จุดจัดหางานโดยเจาหนาท่ี เพ่ือใหเจาหนาท่ีบริการคนหาตําแหนงงานวางตามความตองการและ 
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน 
     2.2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ มอบใบเปลี่ยนแปลงประวัติใหคนหางาน 
             2.2 .1) คนหางานท่ีใชคอมพิวเตอรได  แนะนําให เปลี่ยนแปลงประวัต ิ         
ในระบบคอมพิวเตอรกอนจึงดําเนินการคนหาตําแหนงงานวางท่ีเหมาะสมดวยตนเองตอไป 
             2.2.2) คนหางานที ่ใช คอมพิวเตอรไมได  ให กรอกรายละเอียดในใบ
เปลี่ยนแปลงประวัติ เม่ือคนหางานกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบรอย ใหมอบบัตรคิวเพ่ือรอพบเจาหนาท่ี           
ณ จุดจัดหางานโดยเจาหนาท่ี  เพ่ือให เจาหนาท่ีบริการคนหาตําแหนงงานวางตามความตองการและ            
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน  
 1.5 การคัดเลือกตําแหนงงานวาง 

1.5.1) คนหางานท่ีใชคอมพิวเตอรได 
           1) คนหางานเขาใชบริการคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองตามลําดับคิว  
   2) กรณีมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติ ใหดําเนินการแกไขขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรใหถูกตองกอนใชบริการคัดเลือกตําแหนงงานวางดวยตนเอง เม่ือบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 
คนหางานจะคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเอง ระบบจะแสดงขอมูลนายจาง/สถานประกอบการท่ีมีคุณสมบัต ิ
ตรงกับคนหางาน ซ่ึงคนหางานจะเลือกตําแหนงงานท่ีตนตองการและพิมพ ใบสงตัวเพ่ือพบนายจาง/ 
สถานประกอบการ โดยเจาหนาท่ีจัดหางานจะลงลายมือชื่อในใบสงตัวให ขณะเดียวกันระบบก็จะสงขอมูล 
ใหนายจาง/สถานประกอบการไดทราบวามีคนหางานสนใจขอมูลตําแหนงงานของนายจาง/สถานประกอบการ 
  3) เม่ือคนหางาน/ผูประตนได เลือกตําแหนงงานวางไดตรงตามความตองการ        
แลวใหพิมพใบสงตัว เพ่ือนําไปรับคําปรึกษาและไปพบนายจาง 
 1.5.2) คนหางานท่ีใชคอมพิวเตอรไมได  
            1) คนหางาน/เขาพบเจาหนาท่ีจัดหางานตามลําดับคิวเพ่ือรับบริการจัดหางาน 
            2) กรณีมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติใหเจาหนาท่ีจัดหางานเปนผูดําเนินการแกไข
ขอมูลใหคนหางานกอนคัดเลือกตําแหนงงานวางท่ีเหมาะสมกับคนหางานและตอไป 
            3) เจาหนาท่ีจัดหางานพิมพใบสงตัวใหคนหางานท่ีใชคอมพิวเตอรไมไดและมอบใบสงตัว
พรอมบัตรประจําตัวประชาชนใหคนหางาน พรอมแจงใหเดินทางไปพบนายจางโดยเร็ว   
 1.5.3) กรณีคนหางาน เลือกตําแหนงงานวางไมได หรือไมมีตําแหนงงานวางท่ีตรงตาม
คุณสมบัติจะข้ึนทะเบียนเปนผูรองาน  
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 1.6 การตรวจสอบการจัดหางานดวยตนเอง 
              คนหางาน (ใหม/เกา) นําใบสงตัวท่ีพิมพจากระบบคนหาตําแหนงงานวางดวยตนเองพบเจาหนาท่ี
จั ดห างาน เพ่ื อ คัดกรองผู ส มั ครงาน  (Recruit) ก อนส งตั ว ไปพบนายจ าง/สถานประกอบการว า มี 
ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน พรอมตรวจสอบตําแหนงงานยังวางอยูหรือไม หรือใหขอมูลบริษัท
เพ่ิมเติม เชน รายละเอียดบริษัท ลักษณะงาน สถานท่ีตั้ง เง่ือนไข สวัสดิการ รวมท้ังตอรองลดเง่ือนไขการจางงาน
ของนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือใหคนหางานไดรับโอกาสการพิจารณาบรรจุงานมากข้ึน  

 1.7  การแนะแนวอาชีพและการสงฝกพัฒนาฝมือแรงงาน 
           กรณีท่ีคนหางาน/ตองการคําแนะนําเพ่ิมเติม หรือมาใชบริการ 3 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วันแลว
ยังไมไดงานทํา ใหสงพบเจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพเพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึก และนําขอมูลมาชวยเหลือในการหางานท่ี
เหมาะสม ตลอดจนใหคําแนะนําในดานตางๆ เชน การเตรียมตัวเพ่ือเขารับการสัมภาษณ การทดสอบ  ความพรอม
ทางอาชีพ เทคนิคการเขียนประวัติยอ (Resume) เปนตน โดยจะมีการติดตามผลการมีงานทํา  อยางตอเนื่องจนกวา
คนหางาน/จะไดงานทํา โดยดําเนินการ ดังนี้ 
            1.7.1. เม่ือเจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพใหบริการแนะนํา หรือใหคําปรึกษาแกคนหางา/แลว       
ใหบันทึกการใหคําแนะนําลงในระบบคอมพิวเตอร เพ่ือใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษาในครั้งตอไป 
           1.7.2. การแนะแนวอาชีพ กรณีสํานักงานใดมีขอจํากัดดานบุคลากร อาจมอบหมายใหเจาหนาท่ี
จัดหางานท่ีผานการอบรมหลักสูตรนักแนะแนวอาชีพปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพควบคูไปดวยก็ได 
      1 .7 .3 . การสงฝกอบรมฝ มือแรงงาน กรณีคนหางาน/ไมสามารถจับคู งานท่ี เหมาะสมได 
ใหเจาหนาท่ีพิจารณาความจําเปนในการสงฝกอบรมฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนอาชีพ 
โดยใหออกหนังสือสงตัวใหคนหางาน ถือไปยื่นตอสถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

1.8 การติดตามผลการมีงานทํา 
1.8.1 การติดตามผลการมีงานทํา 
 1) วิธีติดตามผลการบรรจุงาน 

           1.1) ติดตามผลจากคนหางานและท่ีไดรับการสงตัวไปพบนายจางให
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1.1.1) เจาหนาท่ีจัดหางานนํารายชื่อคนหางาน และท่ีสงตัวไปพบ
นายจางมาติดตามผลการบรรจุงาน โดยเม่ือครบกําหนด 7 วัน นับจากวันท่ีสงตัวคนหางาน และไปพบนายจาง ให
ตรวจสอบผลการบรรจุงานหรือไมบรรจุงานจากการตอบกลับของนายจางหรือคนหางาน และซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจาก 

              - ใบสงตัวท่ีนายจางตอบกลับมา 
             - เอกสารอ่ืนๆ ท่ีทราบไดวานายจางบรรจุงานหรือไมบรรจุงาน 

     1 .1 .2)ในกรณีครบ 7  วันแลวแตยังไมทราบผลการบรรจุงาน         
ใหเจาหนาท่ีจัดหางานสอบถามผลการบรรจุงานไปยังคนหางาน และหรือนายจาง/สถานประกอบการ นับจาก
วันท่ีสงตัวไปพบนายจาง ซ่ึงการสอบถามคนหางาน/หรือนายจาง/สถานประกอบการจะตองสอบถามเพ่ือใหทราบ
วาไดรับคนหางาน/เขาทํางานหรือไม หรือคนหางาน/ไมไปพบนายจาง โดยวิธีการสอบถาม อาจจะดําเนินการ โดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีดังตอไปนี้ก็ได 

              -  การสอบถามทางโทรศัพท 
               - การสงหนังสือ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแจงใหตอบกลับภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  
       - นายจาง/สถานประกอบการแจงผานระบบบริการจัดหางานใน

ประเทศ 
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              - วิธีการอ่ืนๆ ท่ีสํานักงานเห็นสมควร เชน เนนย้ําใหคนหางาน และ
นายจาง/สถานประกอบการใหความรวมมือและตระหนักเห็นความสําคัญของการแจงผลการบรรจุงาน         
เพ่ือประโยชนของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

1.1.3) การแจงผลการบรรจุงานของคนหางาน/จะแจงผานโทรศัพท 
โทรสาร E-mail หรือวิธีการอ่ืนก็ได และนายจางใหแจงผลผานทางระบบจัดหางานในประเทศ 

1.1.4) เม่ือเจาหนาท่ีจัดหางานทราบผลการบรรจุงานหรือไมบรรจุงานแลว
ใหบันทึกขอมูลเพ่ือบันทึกผลการติดตามผลการบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอรตอไป และสําหรับคนหางานท่ี
ไมไดรับการบรรจุงานใหติดตามการมีงานทําอยางตอเนื่องจนกวาจะไดงานทํา 

1.2) ติดตามผลจากสํานักงานประกันสังคม 
          ประสานขอทราบขอมูลท่ีมาข้ึนทะเบียนหางานท่ีกลับเขาสูระบบ

ประกันสังคมกรณีวางงานเม่ือทราบผลการมีงานทําของคนหางาน หรือแลวใหบันทึกผลการมีงานทําลงในระบบ
คอมพิวเตอร 

1.8.2. การบันทึกขอมูลผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศ 
      1) กรณีไดบรรจุงาน ใหบันทึก 

       - ประเภทงาน ตําแหนง อัตราคาจาง 
           - ชื่อ ท่ีอยูนายจางท่ีรับบรรจุงาน 
           - หางานไดเอง หรือจากการสงตัวของเจาหนาท่ี 
           - วัน เดือน ป ท่ีไดบรรจุงาน 
         2) กรณีไมไดบรรจุงานใหบันทึกรองาน   

1.9  การบันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
1.9.1 การบันทึกขอมูล : มี 2 ประเภท ไดแก 

   1) บันทึกในแบบเอกสาร คือ แบบข้ึนทะเบียนหางาน เพ่ือเปนหลักฐานทางเอกสาร 
ในกรณี คนหางาน/ใชคอม พิว เตอร ไม ได  และเป นการจัด เก็บการบริการให คํ าปรึกษา โดย มีการ 
ลงชื่อผูใหบริการไวดวยทุกครั้ง 
   2) บันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร  
           2.1) คนหางานและท่ีใชคอมพิวเตอรไดจะบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวและ
คนหาตําแหนงงานวางลงในระบบคอมพิวเตอร  
        2.2) เจาหนาท่ีเปนผูบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวและคนหาตําแหนงงานวางให
คนหางาน/ท่ีใชคอมพิวเตอรไมไดทุกข้ันตอนท่ีมีการใหบริการ  

1.9.2 การจัดเก็บเอกสาร 
     แบบข้ึนทะเบียนหางานของคนหางาน/ท่ีใชคอมพิวเตอรไมไดใหจัดเก็บรวมกันโดย
เรียงลําดับตามวันท่ีท่ีข้ึนทะเบียน (ยกเวนคนพิการ เพ่ือสะดวกในการคนหาขอมูล) แยกตามวุฒิการศึกษา        
4 ระดับ คือ 
      - วุฒิประถมศึกษา 
      - วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
      - วุฒิ ปวช. ปวส. วิชาชีพ 
      - วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป 
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ผังการใหบริการคนหางาน 

 

 

พิมพใบสงตัว/     
ใบเรียกรายงานตัว 

คนหางาน 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

คนหางานใหม/ขึ้นทะเบียน 

- ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือเขาเครื่องอานบัตร 

  อเนกประสงค (Smart Card) 

- รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน 

    

คนหางานเกา/เกา     

  

ใชคอมฯ ไมได 
 

 

- กรอกรายละเอียด 
ในแบบข้ึนทะเบียนหางาน 
- สงแบบใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

รับ Username 
และ Password  

ใชคอมฯ ได 
 

 

 
     รับบัตรคิว 

     จากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

          

พบเจาหนาท่ี ณ จุดใหคําปรึกษา 

- บันทึกขอมูลคนหางาน 

- เลือกตําแหนงงานวาง 

- คัดกรองผูสมัครงาน (Recruit)  

- วิเคราะหตําแหนงงาน 

- ประสานนายจาง 

- แนะแนวอาชีพ 

- ประกอบอาชีพอิสระ 

  

  

  

    

 

 

 

 

ใชคอมฯ ไมได 
 

 

ทดสอบความพรอม
ทางอาชีพ  

 

บันทึกขอมูลและเลือก 
ตําแหนงงานจาก 

ระบบคนหาตําแหนงงาน 
ดวยตนเอง 

 

เลือกไมได เลือกได 

 ติดตามผลการ 

 - ขึ้นทะเบียนเปนผูรองาน 
- ติดตามใหความชวยเหลือ 
  จนกวาจะไดงานทํา 

ไมไดงานทํา ไดงานทํา 

ใชคอมฯ ได 
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2. แนวปฏิบัติการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ 
2.1  วัตถุประสงค 

        เพ่ือรับ ตรวจสอบ และเผยแพรตําแหนงงานวาง รวมท้ังใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการ
คัดลอกรายชื่อคนหางาน/ในระบบคอมพิวเตอรไดตรงตามตําแหนงงานวางท่ีแจงไว 

2.2  ขอบเขต 
    นายจาง/สถานประกอบการท่ีมาแจงตําแหนงงานวางไวกับศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย  
ทั ้งด วยตนเอง และวิธ ีอื ่น และมีความประสงคจะคัดลอกรายชื ่อคนหางาน  และหรือสัมภาษณงาน 
ผานระบบอินเตอรเน็ต 

2.3. แนวปฏิบัต ิ
     เจาหนาท่ีประชาสัมพันธกลาวตอนรับ และสอบถามวัตถุประสงคกรณีนายจาง/สถานประกอบการแจง
ความตอการหางาน โดยตรวจสอบหลักฐานเปนนายจาง ดังนี้ 
        2.3.1 การรับแจงตําแหนงงาน 
               นายจาง/สถานประกอบการติดตอกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ เพ่ือแจงความตองการ 
หาคนงาน โดยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจาง 
           1) กรณีเปนการติดตอครั้งแรก (นายจางใหม) 
                 1.1) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานการเปนนายจางเพ่ือทําบัตรนายจางโดย
กรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนการแจงตํ าแหน งงานวางและคัดรายชื่ อผูส มัครงานและหนั งสือ                
มอบอํานาจ (กรณีไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง) ดังนี้ 
 

กรณีท่ี 1 บุคคลธรรมดา 
กรณีท่ี 2 บุคคลธรรมดา 

ท่ีประกอบกิจการ 
กรณีท่ี 3 นิติบุคคล 

1. บัตรประจําตัวประชาชน
พรอมสําเนา 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ 
(เอกสารเพ่ิม) 
1. หนังสือมอบอํานาจ 
   ติดอากรแสตมป 30 บาท 
2. สําเนาบัตรประจําตัว    
   ประชาชนของผูมอบอํานาจ 
   และผูรับมอบอํานาจ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
 พรอมสําเนา 
2. สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย 
ของกระทรวงพาณิชย 
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ 
(เอกสารเพ่ิมเติม) 
1. หนังสือมอบอํานาจ 
    ติดอากรแสตมป 30 บาท  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    ของผูรับมอบอํานาจและผูรบัมอบ
อํานาจ 

1 . สํ าเนาหนั งสือรับรองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคลของกระทรวง
พาณิ ชย  (ออก ไม เกิ น  6  เดื อน 
ประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ
เอกสารโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล) 

2.บัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจ 
(เอกสารเพ่ิมเติม) 
1. หนังสือมอบอํานาจ 
    ติดอากรแสตมป 30 บาท  
    พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ 
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   1.2) เม่ือเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลวใหบันทึก
ประวัติการใชบริการในโปรแกรม Smart Card 
           1.3) เจาหนาท่ีสงคืนเอกสารการเปนนายจาง เพ่ือใหนายจางมอบใหเจาหนาท่ีจัดหางาน
จัดทําบัตรประจําตัวนายจางและเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัวนายจาง 
      2) กรณีเปนนายจาง/สถานประกอบการเดิม ใหยื่นบัตรนายจางพรอมบัตรประจําตัว
ประชาชนใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบ และบันทึกประวัติการใชบรกิารในระบบ Smart Card  
 
  2.3.2 เจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบบัตรประจําตัวนายจาง ดังนี้ 
                    1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได 
                       1.1) มอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจาง/สถานประกอบการกรอกรายละเอียด
เก่ียวกับตําแหนงงานวางท่ีตองการ เม่ือกรอกรายละเอียดแลวใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบความ
ครบถวนชัดเจนของขอมูลในใบแจงตําแหนงงานวาง 
                1.2) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธมอบใบแจงตําแหนงงานวาง บัตรประจําตัวนายจาง
และบัตรคิวใหนายจางพบเจาหนาท่ีจัดหางาน ณ จุดบริการนายจาง เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดหางานบันทึกตําแหนง
งานวาง และแนะนําการคัดลอกรายชื่อคนหางานในระบบคอมพิวเตอร 
   2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได 
       1.1) เจาหนาท่ีประชาสัมพันธมอบ Username และ Password พรอมบัตรคิว
เพ่ือใหนายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจาง/สถานประกอบการในระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
(กรณีเปนนายจางใหม) และบันทึกตําแหนงงานวาง พรอมแนะนําข้ันตอนการใชระบบจัดหางานดวยตนเอง 
         1.2)  เม่ือนายจาง/สถานประกอบการบันทึกขอมูลนายจางในระบบคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลว และเจาหนาท่ีจัดหางานไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการข้ึนทะเบียนนายจางแลว หากเอกสาร
ครบถวนถูกตองเจาหนาท่ีจะดําเนินการอนุมัตินายจาง พรอมท้ังบันทึกเลขบัตรประจําตัวนายจาง วัน/เดือน/ป   
ท่ีหมดอายุ (กรณีเปนนายจางใหม) 

2.3.3 การคัดลอกรายช่ือคนหางาน 
       นายจาง/สถานประกอบการ สามารถขอคัดลอกรายชื่อคนหางานได 2 กรณี คือ 
             กรณีท่ี 1 คัดลอกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอรดวยตนเอง   
                      เม่ือนายจาง/สถานประกอบการไดรับบัตรคิวจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธแลวให
ดําเนินการดังนี้ 
   1) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรไมได 
    1.1) เจาหนาท่ีจัดหางานรับบัตรคิวและเอกสารการเปนนายจางจากนายจาง/
สถานประกอบการ เพ่ือเรียกขอมูลนายจางจากระบบคอมพิวเตอร กรณี ไมพบขอมูลใหลงทะเบียน 
แทนนายจางโดยใช Username และ Password เปนเลขนิติบุคคลของสถานประกอบการ หรือเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของนายจางและบันทึกขอมูลสถานประกอบการพรอมตําแหนงงานลงในระบบคอมพิวเตอร 
     1.1) กรณีเปนนายจางรายเดิมใหตรวจสอบตําแหนงงานวางวามีการบันทึกลง
ในระบบคอมพิวเตอรแลวหรือไม หากตรวจสอบแลวไมพบขอมูล ใหเจาหนาท่ีจัดหางานบันทึกตําแหนงงานวางลง
ในระบบคอมพิวเตอร 
           1.3 ) เจาหนาท่ีจัดหางานแนะนําเก่ียวกับการคัดลอกรายชื่อคนหางาน 
จากขอมูลคนหางานซ่ึงบันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร 
                1.4) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร 
แลวใหนายจางตรวจดูขอมูลประวัติคนหางานท่ีนายจางสนใจ เม่ือนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรียบรอยแลว 
ระบบจะสงขอมูลใหคนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางาน  
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                 1 .5 ) เจ าหน า ที ่จ ัดห างานพ ิมพ รายละเอ ียดคนหางาน ที ่น ายจ าง/ 
สถานประกอบการเลือกไวจากระบบคอมพิวเตอร โดยมอบใหนายจาง/สถานประกอบการจํานวน 1 ชุด  
และเก็บไว 1 ชุดเพ่ือติดตามผลการบรรจุงาน 
     2) กรณีนายจาง/สถานประกอบการใชคอมพิวเตอรได         
               2.1) นายจาง/สถานประกอบการมอบบัตรประจําตัวนายจางใหเจาหนาท่ี
จัดหางาน       
       2.2) นายจาง/สถานประกอบการใหมจะบันทึกขอมูลสถานประกอบการและ
ตําแหนงงานวาง โดยระบุเง่ือนไขและสวัสดิการตางๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงตําแหนงงานจะแบงเปน
ตําแหนงงานของคนหางานท่ัวไป หรือตําแหนงงานของคนพิการ และแบงประเภทงานไว 3 งาน คือ งานประจํา งาน
ชั่วคราว (มีระยะเวลาแนนอน) และงาน Part Time เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการคนหาขอมูลของท้ัง 2 ฝาย คือ 
ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และคนหางาน 
     2.3) นายจาง/สถานประกอบการเลือกรายชื่อและตรวจดูขอมูลคนหางานท่ี
นายจางสนใจจากระบบคอมพิวเตอร เม่ือนายจางคัดเลือกขอมูลคนหางานเรียบรอยแลว ระบบจะสงขอมูลให
คนหางานทราบวามีนายจาง/สถานประกอบการสนใจขอมูลของคนหางานรายนั้นๆ   
          2.4) นายจาง/สถานประกอบการพิมพรายละเอียดคนหางานท่ีเลือกไวจาก
ระบบคอมพิวเตอร โดยมอบใหเจาหนาท่ีจัดหางานจํานวน 1 ชุด และใหนายจาง/สถานประกอบจํานวน 1 ชุด 
เพ่ือใชในการเรียกตัวคนหางานมาสัมภาษณงาน 
     2.5) เจาหนาท่ีจัดหางานคืนบัตรประจําตัวนายจางใหแกนายจาง/สถาน
ประกอบการ 
          หมายเหตุ : 1. การคัดลอกรายชื่อคนหางานระบบจะใหคัดลอกรายชื่อไดครั้ง
ละไมเกิน 5 ตําแหนงๆ ละ ไมเกิน 20 รายชื่อ  
           2. เม่ือนายจาง/สถานประกอบการไดรายชื่อคนหางานและได
ติดตอไปยังคนหางานแลวใหแจงผลการบรรจุงานในระบบสารสนเทศฯ เพ่ือใหขอมูลตําแหนงงานวางเปนปจจุบัน
และสามารถคัดลอกรายชื่อคนหางานในครั้งตอไปได 
     กรณีท่ี 2 คัดลอกรายชื่อจากระบบอินเตอรเน็ต 
      นายจาง/สถานประกอบการ ดําเนินการดังนี้  
       1. ลงทะเบียนสถานประกอบการใหม เพ่ือกรอกรายละเอียดและยอมรับ
ขอกําหนดและเง่ือนไขในการสมัครเขาใชบริการ ระบบจึงจะอนุมัติใหลงทะเบียน 
     2. สงหลักฐานการเปนนายจางใหศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยหรือแนบ
ไฟลเอกสารผานระบบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีอนุมัติการใชงานในระบบ 
     3) ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ ขอ 3.2 และ 3.4 
      หมายเหตุ : 1. กรณีนายจาง/สถานประกอบการประสงคสัมภาษณงานผาน
ระบบอินเตอรเน็ต ใหจัดทําบัญชีผูใชงาน เพ่ือความสะดวกในการติดตอท้ัง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถาน
ประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
        2.  ก ร ณี น าย จ า งบุ ค ค ล ธ ร รม ด า  ให บ ริ ก า รจั ด ห า งาน  
ณ ศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทยเทานั้น 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ กรณีนายจาง/สถานประกอบการประสงคสัมภาษณงานผานระบบอินเตอรเน็ต ใหจัดทําบัญชีผูใชงาน 
เพ่ือความสะดวกในการตดิตอท้ัง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง/สถานประกอบการ และศูนยบริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
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นายจางใหม 
- ยื่นหลักฐานการเปนนายจาง 
  ใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบ 
  เพ่ือทําบัตรนายจาง 

ผังการใหบริการนายจาง/สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชคอมฯ ไมได 
 

 

- ลงทะเบียนเพ่ือรับ 
Username และ Password 
- บั น ทึ ก ข อ มู ล น าย จ า ง /   
สถานประกอบการดวยตนเอง 
- เจาหนาท่ีจัดหางานเขาระบบ
เพ่ือทําการอนุมัติ และบันทึก
เลขบัตรประจําตัวนายจาง 
และวัน เดือน ป ท่ีหมดอายุ 

ใชคอมฯ ได 
 

 

เลือกรายช่ือคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร 

นายจาง/สถานประกอบการ 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

นายจางเกา 
- ยื่นบัตรประจําตัวนายจาง 

ใชคอมฯ ได  ใชคอมฯ ไมได  

รับใบแจงตําแหนงงานวาง 
จากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

เพื่อกรอกรายละเอยีด 

สงใบแจงตําแหนงงานวาง 

 

รับใบแจงตําแหนงงานวาง 
จากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

เพ่ือกรอกรายละเอียด 

สงใบแจงตําแหนงงานวาง 
ใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธตรวจสอบ 

ใชคอมฯ ไมได 
 

 

ใชคอมฯ ได 
 

 

นายจางใหม 
 

 

นายจางเกา 
 

 

บันทึกตําแหนงงานวางดวยตนเอง 

- ยื่นบัตรนายจางใหเจาหนาท่ีจัดหางาน 
- เจาหนาท่ีจัดหางานตรวจสอบ  
  ตําแหนงงานวางในระบบคอมพิวเตอร 

พบเจาหนาท่ีจัดหางาน 
- เพ่ือทําการอนุมัติ พรอมบันทึก
ขอมูลสถานประกอบการ เลขบัตร
ประจําตัวนายจางและวัน เดือน ป 
ท่ีหมดอายุ  และตําแหนงงานวาง 
- แนะนําการคัดเลือกคนหางาน 
จากระบบคอมพิวเตอร 

พิมพรายละเอียดคนหางาน 

ติดตอ/เรียกพบผูสมัครงาน 

นายจางบันทึกผลบรรจุงานลงในระบบคอมพิวเตอร 

เจาหนาทีป่ระชาสัมพันธ 
- บันทึกประวัติการใชบริการในโปรแกรม   
  Smart Card   
- รับบัตรคิวจากเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
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8. Ê¶ Ò¹ ÀÒ¾· Ò§· ËÒÃ   ¡ ¾é¹ ÀÒÃÐ· Ò§· ËÒÃ   ¡ ÂÑ§äÁèà¡ ³ ± ì    ¡ Í ÂÙè» ÃÐ̈ íÒ¡ ÒÃ Ë¹ èÇÂ……….ปลดประจาํการเม่ือ………………. 

9. §Ò¹ » Ñ̈̈ Øº Ñ¹   :  ¡ ÇèÒ§§Ò¹ µéÍ §¡ ÒÃËÒ§Ò¹ · íÒ   ¡ มีงานทาํ แต่ตอ้งการเปล่ียนงาน àËµØ¼Å..................................................................... 

10. ผูท่ี้สามÒÃ¶ µỐµèÍ ä´ éã¹ ¡ Ã³ Õ©Ø¡ à©Ô¹   :  ¹ ÒÂ/¹ Ò§/¹ Ò§ÊÒÇ                                                 ¹ ÒÁÊ¡ ØÅ                                            â· ÃÈÑ¾· ì                                 

11. » ÃÐàÀ· ¢Í §¤¹ ËÒ§Ò¹   :  ¡ คนหางานทัว่ไป     ¡ ¤ ¹ ¾Ô¡ÒÃ     ¡ ¼ÙéÊÙ§Í ÒÂØ 

12. ¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ (เรียงลาํดบัจากวุฒิท่ีไดรั้บคร้ังสุดทา้ย) 

ช่ือสถาบนัการศึกษา 
» ÃÐ¡ ÒÈ¹ ÕÂº ÑµÃ 

ËÃ×Í » ÃÔ- - Òº ÑµÃท่ีไดรั้บ 

á ¼¹ ¡ ËÃ×Í  

ÊÒ¢ÒÇÔª Ò 
ÇÔª ÒàÍ ¡  

ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. - »Õ ¾.È. 
เกรดเฉล่ีย/à» Í Ãìà« ç¹ µì 

      

      

13. ¡ ÒÃ½Ö¡ Í º ÃÁÇÔª Òª Õ¾ËÃ×Í ¡ ÒÃ½Ö¡ Í º ÃÁ½ÕÁ×Í á Ã§§Ò¹  

» ÃÐàÀ· Í Òª Õ¾/สาขาท่ีฝึก Ê¶ Òº Ñ¹ /Ë¹ èÇÂ§Ò¹ /สถานท่ี½Ö¡  ระยะเวลาท่ีฝึก (»Õ/à́ ×Í ¹ ) ÇÑ¹ ¨ º ½Ö¡ Í º ÃÁ 

    

    

14. ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¾ÔàÈÉ 

 (1) พิมพค์อมพิวเตอร์          ¡ ä· Â        ¡ Í Ñ§¡ ÄÉ 

 (1) คอมพิวเตอร์      ¡ Word      ¡ Excel       ¡ อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................     

 (2)  ÊÒÁÒÃ¶ ¢ Ñº ข่ียานพาหนะ  ¡ Ã¶ Â¹ µì   ¡  ¨ Ñ¡ ÃÂÒ¹ Â¹ µì   ¡ Ã¶ Â¹ µìá ÅÐ̈ Ñ¡ ÃÂÒ¹ Â¹ µì   ¡ อ่ืน ๆ (ÃÐº Ø)………..………….….                                                     

 (3) ใบอนุญาตขบัข่ี                 ¡ Ã¶ Â¹ µì    ¡  ¨ Ñ¡ ÃÂÒ¹ Â¹ µì  ¡ Ã¶ Â¹ µìá ÅÐ̈ Ñ¡ ÃÂÒ¹ Â¹ µì   ¡ อ่ืน ๆ (ÃÐº Ø…………………..……                                                            

      (4) ¤ÇÒÁÃÙé· Ò§´ éÒ¹ ÀÒÉÒµèÒ§» ÃÐà· È ÀÒÉÒ                                        .   ¡ ¾Ù́ä´ é     ¡ Í èÒ¹ ä´ é     ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é      

   ÀÒÉÒ                                        .   ¡ ¾Ù́ä´ é     ¡ Í èÒ¹ ä´ é     ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é      

   ÀÒÉÒ                                        .   ¡ ¾Ù́ä´ é     ¡ Í èÒ¹ ä´ é     ¡ à¢ÕÂ¹ ä´ é 
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 15. » ÃÐÇÑµÔ¡ ÒÃ· íÒ§Ò¹   :  ¡ ÁÕ            ¡ äÁèÁÕ 

 ËÒ¡ ÁÕ» ÃÐÊº ¡ ÒÃ³ ì· íÒ§Ò¹ ใหก้รอกเฉพาะงานสาํคญัท่ีเคยทาํ โดยเร่ิมดว้ยตาํแหน่งคร้ังสุดทา้ย 

ช่ือสถาน

» ÃÐ¡ Í º ¡ ÒÃ 

» ÃÐàÀ·

¡ Ô̈¡ ÒÃ 
¨ Ñ§ËÇÑ́ µíÒá Ë¹ è§§Ò¹  

ÅÑ¡ É³ Ð

งานท่ีทาํ 

ÃÐÂÐàÇÅÒ 

»Õ/

à́ ×Í ¹  

¤èÒ̈ éÒ§ 

ÊǾ· éÒÂ 

Ê¶ Ò¹ ÀÒ¾¡ ÒÃ· íÒ§Ò¹  

¶ Ù¡ àÅÔ¡ ¨ éÒ§ 

ตั้งแต่วนัท่ี 

ÅÒÍ Í ¡  

ตั้งแต่วนัท่ี 

µéÍ §¡ ÒÃ 

เปล่ียนงาน 

( P) 

          

          

          

 

16. ผลงาน/กิจกรรมท่ีภาคภูมิใจ

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

17. ÃÐº ØµíÒá Ë¹ èงงานท่ีตอ้งการทาํงานตามลาํดบัความตอ้งการ 

 1.                                       » ÃÐàÀ· §Ò¹    ¡ » ÃÐ̈ íÒ   ¡ ชัว่คราว   ¡ Part Time   อตัราค่าจา้งท่ีตอ้งการ         º Ò· /ชัว่โมง/ÇÑ¹ /à́ ×Í ¹  

 2.                                      » ÃÐàÀ· §Ò¹    ¡ » ÃÐ̈ íÒ   ¡ ชัว่คราÇ   ¡ Part Time   อตัราค่าจา้งท่ีตอ้งการ          º Ò· /ชัว่โมง/ÇÑ¹ /à́ ×Í ¹  

 3.                                      » ÃÐàÀ· §Ò¹    ¡ » ÃÐ̈ íÒ   ¡ ชัว่คราว   ¡ Part Time   อตัราค่าจา้งท่ีตอ้งการ          º Ò· /ชัว่โมง/ÇÑ¹ /à́ ×Í ¹  

18. ตอ้งการท่ีพกัจากนายจา้งหรือไม่       ¡ µéÍ §¡ ÒÃ        ¡ äÁèµéÍ §¡ ÒÃ   

19. ทาํงานจงัหวดัอ่ืนไดห้รือไม่            ¡ ä´ é ÃÐº Ø̈Ñ§ËÇÑ́........................................................             ¡ äÁèä´ é 

20. ¶ éÒäÁèä´ éÃÑº ¡ ÒÃº ÃÃ̈ Øà¢ éÒ· íÒ§Ò¹  » ÃÐÊ§¤ ì (àÅ×Í ¡ ä´ éÁÒ¡ ¡ ÇèÒ 1 ¢ éÍ ) 

 ¡ ½Ö¡ Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹  ËÅÑ¡ ÊÙµÃ                                                                           .           

       ¨ ½Ö¡ Í º ÃÁ½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹  ¡ ÃÁ¾Ñ² ¹ Ò½ÕÁ×Íá Ã§§Ò¹      ¨ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานหน่วยงานอ่ืน (ÃÐº Ø……………………………) 

 ¡ » ÃÐ¡ Í º Í Òª Õ¾Í ÔÊÃÐ      ¡ ä» · íÒ§Ò¹ ã¹ µèÒ§» ÃÐà· È       ¡ ÃÑบงานไปทาํท่ีบา้น         ¡ ÃÍ §Ò¹          ¡ อ่ืนๆ…………….. 

21. ¡ Ã³ ÕÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ ÒÃ. 

 ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ ÒÃ́ éÒ¹    ¡ ¡ ÒÃÁÍ §àËç¹      ¡ ¡ ÒÃä´ éÂÔ¹   ¡ การเคล่ือนไหว   ¡ ¨ Ôµã¨    ¡ ÊµÔ» Ñ- - Ò    ¡ ¡ ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÙé   ¡ Í Í · ÔÊµÔ¡  

 - ÃÐº Ø¤ÇÒÁ¾Ô¡ ÒÃ                                                                                                                                                                     . 

 - ตอ้งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือไม่     ¡ µéÍ §¡ ÒÃ        ¡ äÁèµéÍ §¡ ÒÃ       

22. ¡ ÒÃº Ñ¹ · Ö¡ ¢éÍ ÁÙÅ¤¹ ËÒ§Ò¹  ÂÔ¹ ÂÍ Á/äÁèÂÔ¹ ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢éÍ ÁÙÅµÒÁ¾ÃÐÃÒª º Ñ- - ÑµÔ¢éÍ ÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃ¢ Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð 

 “ผู้ขึน้ทะเบียนหางานประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพ่ือพจิารณาบรรจุงาน หรือไม่” 

  ¡ äÁèÂÔ¹ ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢ éÍ ÁÙÅ                       

  ¡ ÂÔ¹ ÂÍ Áà»Ốà¼Â¢ éÍ ÁÙÅã¹ ÃÐº º ÊÒÃÊ¹ à· È¨ Ñ́ËÒ§Ò¹ ã¹ » ÃÐà· È 

   ¡ ÂÔ¹ ÂÍ Á ¡ äÁèÂÔ¹ ÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ̈ éÒ§» ÃÐàÀ· ¨ éÒ§àËÁÒá Ã§§Ò¹  

   ¡ ÂÔ¹ ÂÍ Á ¡ äÁèÂÔ¹ ÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ ¹ ÒÂ̈ éÒ§» ÃÐàÀ· ¢ÒÂ» ÃÐ¡ Ñ¹ /¢ÒÂµÃ§ 

   ¡ ÂÔ¹ ÂÍ Á ¡ äÁèÂÔ¹ ÂÍ Á à»Ốà¼ÂµèÍ º ÃÔÉÑ· ¨ Ñ́ËÒ§Ò¹  

      ËÁÒÂàËµØ  :  ¡ Ã³ ÕãËé¤ÇÒÁÂÔ¹ ÂÍ Á ¶ ×Í ÇèÒãËé¤ÇÒÁÂÔ¹ ÂÍ ÁµÒÁ¾ÃÐÃÒª º Ñ- - ÑµÔ¢ éÍ ÁÙÅ¢èÒÇÊÒÃ¢Í §ÃÒª ¡ ÒÃ ¾.È. ò õ ô ð  

                           ¢éÒ¾à̈ éÒ¢ Í ÃÑº ÃÍ §ÇèÒ¢éÍ ÁÙÅ¢éÒ§µé¹ à»ç¹ ¤ÇÒÁ¨ ÃÔ§  

 

ลงช่ือ                                                         .ผูข้ึ้นทะเบียนหางาน 

                                                                                                                       วนัท่ี                                                          . 

 

 

39 



กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน     
 

 

วิธีการปฏิบัติงานการใหบริการจัดหางานแกคนพิการตามมาตรา 33 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

 
  กรมการจัดหางาน ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการจางงานคนพิการ     
ไดใหบริการจัดหางานแกคนพิการท่ีประสงคจะหางานทํา/เปลี่ยนงาน และใหบริการแกนายจาง/เจาของสถาน
ประกอบการท่ีตองการหาคนพิการเขาทํางาน  โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
1. ผูปฏิบัติงาน 

1. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
2. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
3. เจาหนาท่ีจัดหางาน 
4. เจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพ 

2. วิธีปฏิบัติงานการใหบริการคนหางาน (คนพิการ) 
 2.1 การสมัครงาน 
  เอกสารการสมัครงาน 
    บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ 
   กรณีเปนคนหางานใหม 
  1. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธใหคําแนะนําเบื้องตน     
  2. คนพิการกรอกแบบข้ึนทะเบียนหางาน กรณีคนพิการไมสามารถกรอกแบบข้ึนทะเบียนหางานได         
ใหเจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการแทน โดยใหผูสมัครงาน (คนพิการ) ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ 
  3. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการสมัครงาน 
  4. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล บันทึกประวัติคนหางานในระบบคอมพิวเตอร  
  กรณีเปนคนหางานเกา 
  1.  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธขอตรวจบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวคนพิการ พรอมสอบถามวา
มีการเปลี่ยนแปลงประวัติหรือไม เชน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอ เปนตน 
  2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ ใหเจาหนาท่ีดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ โดยใหคนหางาน  
(คนพิการ) ลงลายมือชื่อ หากคนพิการไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือ หรือใชแกงได หรือตราประทับ 
หรือทําเครื่องหมายอ่ืนแทนการลงชื่อ แลวแตกรณีลงในแบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ 
 2.2  การคัดเลือกตําแหนงงาน 
  1. เจาหนาท่ีจัดหางานจะตองพยายามคนหา ทักษะความสามารถของผูสมัครงานคนพิการใหได 
เพ่ือชวยหางานท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนในกระบวนการ ใหคําปรึกษา นอกจากนั้นเจาหนาท่ีจะตองมี 
ขอมูลรายละเอียดของตําแหนงงานวาง สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานเพ่ือใหขอมูลกับผูสมัครงานคนพิการได
อยางชัดเจน 
   2. เจาหนาท่ีจัดหางานใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลือกตําแหนงงานวางจากฐานขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
Online และขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการตัดสินใจเลือกตําแหนงงานวางท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ความถนัดของตนเอง 
  3. เม่ือคนหางานเลือกตําแหนงงานวางไดตรงตามความตองการแลว  กอนจะสงคนหางานไปพบนายจาง ให
เจาหนาท่ีจัดหางานประสานนายจาง/สถานประกอบการ  สอบถามตําแหนงงานและใหขอมูลเก่ียวกับคนพิการ ท่ีจะ
สงไปสัมภาษณ 
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   4. เจาหน าท่ีจัดหางานพิมพ ใบเรียกรายงานตัวใหคนพิการไปพบนายจางเพ่ือรับการสัมภาษณ              
และการพิจารณาบรรจุงาน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพ่ือเขารับการสัมภาษณ เจาหนาท่ีควร
จะจัดรถไปสงผูสมัครงาน หรือประสานใหนายจางมาสัมภาษณคนพิการท่ีสํานักงาน 
  5. กรณีท่ีคนหางานตองการคําแนะนําเพ่ิมเติมให เจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพ ใหบริการแนะแนว         
และใหคําแนะนําในดานอ่ืน ๆ เชน การฝกทักษะเพ่ิมเติม การสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การเตรียมตัวกอนเขา
รับการสัมภาษณงาน การทดสอบความพรอมทางอาชีพ เปนตน 
 หมายเหตุ   กรณี สจก. หรือ สจจ. มีคนพิการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน ใหเจาหนาท่ีดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางาน
อยางครบวงจร 
 3.วิธีปฏิบัติงานการใหบริการนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ 
  3.1การรับแจงตําแหนงงานวาง 
  นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ติดตอกับเจาหนาท่ีประสัมพันธเพ่ือแจง 
ความตองการหาคนหางาน (คนพิการ) โดยเจาหนาท่ีประชาสัมพันธจะตรวจหลักฐานการเปนนายจาง 
   กรณีเปนนายจางใหม 
  1. นายจางหรือเจาของสถานประกอบการตองยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
เพ่ือขอทําบัตรนายจาง ดังนี้ 
    - บุคคลธรรมดา ไดแก บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา และสําเนาทะเบียนบาน 
   - นิติบุ คคล ไดแก  สําเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย  
สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของสถานประกอบการ หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.20) 
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป  30 บาท สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ    
(กรณีท่ีนายจางไมไดดําเนินการดวยตนเอง) 
  2. เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรนายจางใหแกนายจาง 
  3. เจาหนาท่ีมอบใบแจงตําแหนงงานวางใหนายจางกรอกรายละเอียดตําแหนงงานวางท่ีตองการพรอม
ท้ังตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวาง 
   กรณีเปนนายจางเดิม 
   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบบัตรนายจางพรอมบัตรประจําตัวประชาชน และมอบใบแจงตําแหนง  
งานวางใหนายจางกรอกรายละเอียดตําแหนงงานวางท่ีตองการ เม่ือกรอกเรียบรอยแลวเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลตําแหนงงานวางในใบแจงตําแหนงงานวาง 
  กรณีหนวยงานของรัฐ 
  ใหหนวยงานของรัฐมีหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหแจงตําแหนงงานวางท่ีตองการรับสมัครในหนวยงาน
มาแสดงตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
  3.2 การบันทึกขอมูลตําแหนงงานวาง 
  1. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล บันทึกตําแหนงงานวางท่ีนายจางแจงลงในระบบคอมพิวเตอร   
  2. หากนายจางตองการคัดเลือกขอมูลผูสมัครงาน ใหออกบัตรคิวใหแกนายจางเพ่ือรอรับบริการคัดเลือก
ผูสมัครงานตามลําดับ 
   3. กรณีนายจางแจงตําแหนงงานวางดวยวิธีการอ่ืนๆ เชน โทรศัพท หรือโทรสาร ใหเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธตรวจสอบความเปนนายจางและบุคคลท่ีสามารถติดตอไดในระบบคอมพิวเตอร พรอมตรวจสอบ 
ขอมูลขอมูลตําแหนงงานวาง และใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร 
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 3.3 การคัดเลือกผูสมัครงาน 
  เม่ือนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดรับบัตรคิวจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
แลว ใหเจาหนาท่ีจัดหางานเรียกใหบริการคัดเลือกคนหางานตามลําดับคิว 
  กรณีคัดเลือกผูสมัครงานจากระบบคอมพิวเตอร 
   1. เจาหนาท่ีจัดหางานเรียกขอมูลนายจางจากระบบคอมพิวเตอร เพ่ือตรวจสอบตําแหนงงานวาง 
ลักษณะงานและเง่ือนไขการจาง 
  2. เจาหนาท่ีจัดหางานใหคําแนะนําเก่ียวกับการคัดเลือกคนหางาน (คนพิการ) จากขอมูลคนหางานซ่ึงได
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร 
   3. นายจางรายชื่อและประวัติคนหางานจากระบบคอมพิวเตอร 
  4. เจาหนาท่ีจัดหางานพิมพรายชื่อคนหางาน 
  กรณีคัดเลือกคนหางานจากแฟมประวัติคนหางาน 
   เม่ือนายจางแจงความตองการคนหางานกับเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบบัตรนายจาง
และมอบแฟมประวัติคนหางานเพ่ือใหนายจางคัดเลือกรายชื่อ โดยใหนายจางกรอกรายละเอียดในแบบคัดลอก
ประวัติคนหางาน และเม่ือนายจางคัดลอกรายชื่อเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีจัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติ
คนหางานเพ่ือเปนหลักฐานในการติดตามผลการบรรจุงาน 
 3.4 การบรรจุงาน 
   เม่ือนายจางหรือสถานประกอบ/หนวยงานนของรัฐพิจารณารับผูสมัครงาน (คนพิการ) เขาทํางาน 
ในสถานประกอบการ/หนวยงานของรฐัแลว จะตองแจงผลการบรรจุงานใหสํานักงานจัดหางานทราบภายใน 15 วนั 
 3.5 การติดตามผลภายหลังจากท่ีคนพิการไดรับการบรรจุงาน 
  ภายหลังท่ีคนพิการไดรับการบรรจุงานในสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ ได 7 วัน จะตองมีการ
ติดตามผลอยางใกลชิด  เจาหนาท่ีจัดหางานจะตองออกเยี่ยมเยียนคนพิการในสถานประกอบการ/หนวยงานของ
รัฐ เพ่ือสอบถามสภาพการทํางาน ใหคําแนะนําในการปรับตัวกับเพ่ือนรวมงาน หลังจากนั้นใหติดตามเปนระยะๆ 
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ผังการใหบริการคนหางาน (คนพิการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. กรณีคนพิการไมสามารถกรอกแบบข้ึนทะเบียนคนหางานไดใหเจาหนาท่ีเปนผูดําเนินการแทนโดยใหผูสมัครงาน 
                  ลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายน้ิวมือ 
              2. กรณีท่ีสํานักงานจัดหางาน มีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีดังกลาวเปนผูใหบริการจัดหางานอยางครบวงจร 
              3. หากไมมีคนพิการปฏิบัติงานใหเจาหนาท่ีบริการจัดหางานใหบริการคนพิการถือเปนความสําคัญลําดับแรก 
              4. เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปพบนายจางเพ่ือเขารับการสัมภาษณเจาหนาท่ีควรจะจัดรถไปสงผูสมัครงาน 
 
 
 
   

คนหางาน 

               รายใหม 
 - ยื่นบัตรประชาชน/ประจําตัว 
   คนพิการ และรูปถาย 
 - หลักฐานสมัครงาน (ถามี)* 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
- คัดกรองคนหางาน ใหม/เกา 
- ใหคําปรึกษาเบ้ืองตน           
- อธิบายข้ันตอนการใหบริการ 
  ของสํานักงานฯ (อยางเขาใจงาย) 

 

รายเกา 
ยื่นบัตรประชาชน/
ประจําตัวคนพิการ 

 

แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล 
(หากมี) 

 
กรอกแบบข้ึนทะเบียน

คนหางาน 

 

ตองการการแนะแนวเพ่ิมเตมิ 
 

 - แนะแนวอาชีพ           
 - ประกอบการอาชีพอิสระ 
 - สงอบรมหลักสูตรของ 
   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
ข้ึนทะเบียนคนหางาน 

 
 

เลือกดูตาํแหนงงาน 
 

รับใบเรียกรายงานตัว/สงตัว 
 

เดินทางไปพบนายจาง 
 

ติดตามผลการบรรจ ุ
 

บรรจุงาน 

 

ไมไดรับการบรรจุงาน 

 

ข้ึนทะเบียน 
เปนผูรองาน/รอนายจางเรียกตัว 

 
 

เจาหนาท่ีประสานนายจางสอบถาม 
ตําแหนงงานและใหขอมูลเก่ียวกับคนพิการ 
ท่ีสงไปสัมภาษณ 

 - ใหคําปรึกษาแนะนําเปนพิเศษกับผูสมัครงาน 
 - อธิบายรายละเอียดของสถานประกอบการ 
   และวิธีการเดินทางไปสมัครงาน 
 - เอกสารเก่ียวกับการสมัครงาน 
 - แนะนําวิธีการเขารับการสัมภาษณ ฯลฯ 
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 

ผูปฏิบัติงาน 

 1. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

 2. เจาหนาท่ีจัดหางาน 

 3. เจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพ 

วิธีปฏิบัติงานแกผูขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ) 

 1. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธหรือเจาหนาท่ีผูใหบริการแกคนพิการ ตรวจสอบหลักฐานการข้ึนทะเบียน    
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไดแก บัตรประจําตัวคนพิการหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
พรอมมอบแบบข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1) ใหแกคนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ 

   กรณีคนพิการขอใชสิทธิดวยตนเอง ใหคนพิการกรอกรายละเอียดในแบบข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตาม มาตรา 
35 (คนพิการ/ผู ดู แลคนพิการ) (กกจ.พก.1 ) ในส วนคนพิการขอใช สิ ทธิ ด วยตนเอง หากคนพิการ 
ไมสามารถกรอกรายละเอียดได ใหเจาหนาท่ีกรอกรายละเอียดแทนคนพิการ แตใหคนพิการเปนผูลงลายมือชื่อหรือ
ประทับลายนิ้วมือในชอง “ลงชื่อ.............ผูข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิ” 

    กรณีผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบวาเปนผูดูแลคนพิการท่ีมีชื่อ 
อยูในบัตรประจําตัวคนพิการหรือไม (เนื่องจากผูดูแลคนพิการท่ีจะขอใชสิทธิแทนคนพิการได จะตองเปนบุคคลท่ี
มีชื่อในบัตรประจําตัวคนพิการ แตหากผูดูแลคนพิการไมสามารถเดินทางมาขอใชสิทธิดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ
ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรดานคนพิการท่ีดูแลคนพิการ ดําเนินการยื่นขอใชสิทธิแทนคนพิการท่ีอยูในความ
ดูแลได) ท้ังนี้ ใหผูดูแลคนพิการกรอกรายละเอียดในแบบข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.1) 
เฉพาะในสวนผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ 

 2. เจาหนาท่ีจัดหางานใหคําแนะนําแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ เก่ียวกับประเภทการขอใชสิทธิตาม   
มาตรา 35 ไดแก การใหสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ จัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ 
โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ลามภาษามือ หรือใหความชวยเหลืออ่ืนใด  
ตามความตองการของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ จากนั้นจึงให พิจารณาเลือกประเภทการขอใชสิทธิหรือพิจารณา 
เลือกประกาศของนายจางสถานประกอบการ/หนวยงานของรฐั ท่ีไดแจงขอใหสิทธิตามาตรา 35 ไวแลว 

  3.  เม่ือคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไดเลือกประเภทการข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแลว     
กอนสงตัวเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 กับนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ   
ให เจาหนาท่ีจัดหางานประสานทางโทรศัพท กับสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐกอน เพ่ือใหแนใจวา 
สถานประกอบการ/หนวยงานของรฐัยังไมไดตกลงรับหรือเรียกคนพิการรายใดเขาทําสัญญา จากนั้นจึงประสานสงตัวคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการ เขาทําสัญญากับนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐตอไป 

  4.  เจาหนาท่ีจัดหางานจัดทําแบบแจงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (กกจ.พก.3) พรอมแนบแบบ 
กจจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ดูแลคนพิการ  
และสงตัวคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไปพบนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยของรัฐ เพ่ือตกลงเขาทําสัญญา  
ขอใชสิทธิ ตามท่ีนายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐไดแจงขอใหสิทธิไว โดยเจาหนาท่ีจัดหางาน
จะตองชวยตรวจสอบมูลคาการใชสิทธิกอนท่ีนายจางและคนพิการจะลงนาม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 
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  5. กรณี ท่ีคนพิการหรือผูดูแลคนพิการตองการคําแนะนําเพ่ิมเติมใหไปพบเจาหนาท่ีแนะแนวอาชีพ  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีแนะแนวใหคําแนะนําเก่ียวกับอาชีพใหแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการตอไป 

  6. กรณีคนพิการ/ผูดูแลคนพิการยังไมสามารถเลือกสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐท่ีแจงขอใชสิทธิ
ตามมาตรา 35 ได  เนื่องจากไมมีสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐท่ีแจงความประสงคขอใหสิทธ ิ
ตามมาตรา 35 ตรงตามท่ีคนพิการ/ผูดูแลคนพิการตองการ ใหเจาหนาท่ีจัดหางานทําหนังสือแจงผลให 
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการทราบเปนระยะๆ 

 หมายเหตุ  ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหงชาติฯ พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 4 นิยาม “ผูดูแลคนพิการท่ีจะขอใชสิทธิ” หมายความวา ผูรับอุปการะหรือผูดูแลคนพิการซ่ึงมีชื่อในบัตร
ประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอ 11 วรรคสอง กําหนดวา 
กรณีผูดูแลคนพิการจะยื่นคําขอรับสิทธิแทนคนพิการ คนพิการท่ีอยูในการอุปการะหรือดูแลตองไมสามารถ
ประกอบอาชีพไดโดยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

    (1) เปนผูเยาว (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด โดยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดเหตุ
พนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะไวดังนี้ “มาตรา 19 บคุคลยอมพนจากภาวะผูเยาว และบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุ
ยี่สิบปบริบูรณ”) 

    (2) เปนผูสูงอายุ ตั้งแต 70 ปข้ึนไป (พิจารณาจาก พ.ศ. เกิด) 

    (3) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ (พิจารณาจากคําสั่งศาล) 

    (4) เปนคนพิการซ่ึงมีสภาพความพิการถึงข้ันท่ีไมสามารถประกอบอาชีพได โดยมีหนังสือรับรองจาก
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือ
ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด เพ่ือประกอบการยื่นขอใชสิทธิ 
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ผังการใหบริการข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ/ผูรับมอบอํานาจ 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายใหม) 
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/ 
บัตรประจําตัวประชาชน 

คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (รายเกา) 
ยื่นบัตรประจําตัวคนพิการ/ 
บัตรประจําตัวประชาชน 

รับข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.1) 
เจาหนาท่ีใหคําแนะนําในการกรอกรายละเอียด 

เลือกประเภท 
การขอใชสิทธิตาม ม.35 

เจาหนาท่ีประสานนายจาง 
กอนสงตัวเขาทําสญัญา 

รับแบบแจงเขาทําสญัญา 

ขอใชสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.3) 
พรอมแนบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัว 

คนพิการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูดูแลคนพิการ 

เดินทางไปพบนายจาง 

ติดตามผลการเขาทําสญัญา 

ตกลงทําสญัญา 

บันทึกในแฟม 
ประวัต ิ

ไมทําสญัญา 

แจงผลใหคนพิการทราบ 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ/เจาหนาท่ีจัดหางาน 
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของนายจาง 
หรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ 

ผูปฏิบัติงาน 

 1. เจาหนาท่ีประสัมพันธ 

 2. เจาหนาท่ีจัดหางาน 

วิธีปฏิบัติงานการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (นายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ) 

 1. นายจางหรือสถานประกอบการท่ีตองการขอบัตรประจําตัวนายจาง ใหติดตอเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
พรอมยื่นหลักฐานการเปนนายจาง 

 2. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบความครบถวนของหลักฐานนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
ในกรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังนี้ 

 

กรณีท่ี 1 บุคคลธรรมดา 
กรณีท่ี 2 บุคคลธรรมดา 

ท่ีประกอบกิจการ 
กรณีท่ี 3 นิติบุคคล 

1.บัตรประจําตัวประชาชน 

พรอมสําเนา 

2.สําเนาทะเบียนบาน 

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ 

1.หนังสือมอบอํานาจ 

ติดอากรแสตมป 30 บาท 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

1.บัตรประจําตัวประชาชน 

พรอมสําเนา 

2.สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย 

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ 

1.หนังสือมอบอํานาจ 

ติดอากรแสตมป 30 บาท 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

1.สําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

นิติบุคคล 

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจ 

1.หนังสือมอบอํานาจ 

ติดอากรแสตมป 30 บาท 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 

 3. เม่ือเจาหนาท่ีประชาสัมพันธตรวจสอบหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ใหจัดทําบัตรประจําตัวนายจาง     
กรณีเปนนายจางหรือสถานประกอบการรายเดิม ใหนายจางหรือสถานประกอบการยื่นบัตรประจําตัวนายจางพรอม
บัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือติดตอใชบริการ 

 4. กรณีเปนหนวยงานของรัฐไมตองใชเอกสารหลักฐานใด ๆ ประกอบคําขอ เพียงทําหนังสือจากหนวยงาน
แจงขอความอนุเคราะหขอใหสิทธิตามมาตรา 35 มอบใหแกเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

 5. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธมอบแบบแจงขอใหสิทธิตามมาตรา 35  (กกจ.พก.2) และแบบคําขอ (กกจ.
พก.2-1 ถึง 7) ตามกิจกรรมท่ีประสงคจะขอใหสิทธิ พรอมคํานวณมูลคาการขอใหสิทธิและแนบเอกสารประกอบ 
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ตาม ท่ี กํ าหนดในแบบ คํ าขอ (กกจ .พ ก .2 -1  ถึ ง  7 )เพ่ื อ ใช ใน การ พิ จารณ าอนุญ าต  ให เจ าหน า ท่ี 
รับยื่นและตรวจสอบเอกสารใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน  

 6. กรณีนายจางหรือสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ ยื่นแบบคําขอและเอกสารไมครบถวน และ
หรือ มีการแกไข ขอใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอตกลง โดยผูยื่นคําขอตองแกไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคนพิการหรือผูดูแลคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 

ผูปฏิบัติงาน 

 - เจาหนาท่ีจัดหางาน  

วิธีปฏิบัติงาน 

 1. นายจางหรือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามมาตรา 35              
แจงเจาหนาท่ี ขอคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนขอใชสิทธิตามมาตรา 35 โดยกรอก
รายละเอียดของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการในแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ (กกจ.พก.4)  

 2. เจาหนาท่ีจัดเก็บสําเนาแบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการติดตาม  
การตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 

 3. กอนการคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการในครั้งตอไป นายจางหรือสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ตองแจงผลการเขาทําสัญญาใหเจาหนาท่ีทราบกอนทุกครั้ง 

วิธีปฏิ บัติงาน เรื่อง การดําเนินการตรวจสอบมูลคาการขอใช สิทธิตามมาตรา 35 ของนายจาง 
หรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ 

ผูปฏิบัติงาน 

 - เจาหนาท่ีจัดหางาน 

วิธีปฏิบัติงาน 

  1. ใหเจาหนาท่ีออกพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบมูลคาการใหสิทธิตามมาตรา 35 ของนายจางหรือสถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ โดยดําเนินการภายใน 10 วันนับแตวันท่ีเอกสารหลักฐานครบถวน  

  2. เม่ือเจาหนาท่ีตรวจสอบมูลคาการใหสิทธิตามมาตรา 35 เรียบรอยแลว ขอใหสรุปความเห็น (กกจ.
พก.5) เสนอจัดหางานจังหวัด/ผูอํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี ภายใน 1 วัน 

  3. จัดหางานจังหวัด/ผู อํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี พิจารณาอนุญาตและลงนาม 
ในหนังสือใหความเห็นชอบดําเนินการตามมาตรา 35 ภายใน 2 วัน 

  4. ใหเจาหนาท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 35 (กกจ.พก.6) ใหผูอํานวยการกองทุน
และความเสมอภาคคนพิการ และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด เปนประจําทุกเดือน 

  5. ใหนายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ จัดสงสําเนาสัญญาการดําเนินการตาม
มาตรา 35 ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัด/สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี ภายในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป   
โดยสัญญาจะตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานและแบบ กกจ.พก.1 และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการหรือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแลคนพิการ 
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วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 

ผูปฏิบัติงาน 

 - เจาหนาท่ีจัดหางาน 

วิธีปฏิบัติงาน 

 1. เจาหนาท่ีจัดหางานนํารายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ท่ีสงตัวไปพบนายจางเพ่ือตกลงเขาทําสัญญา  
ขอใชสิทธิตามมาตรา 35 หรือท่ีนายจางหรือสถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐ คัดลอกรายชื่อไปเพ่ือเรียกเขา
ทําสัญญามาดําเนินการติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ดังนี้ 
  - เม่ือครบ 7 วันนับจากวันท่ีสงตัวหรือคัดลอกรายชื่อเพ่ือเรียกเขาทําสัญญา ใหเจาหนาท่ีติดตามผล
การตกลงเขาทําสัญญาของนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานรัฐ วาไดมีการตกลงเขาทําสัญญากับคน
พิการ/ผูดูแลคนพิการท่ีสงตัวไปพบหรือไม  
  - หากยังไมทราบผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหเจาหนาท่ีจัดหางาน 
มีหนังสือลงทะเบียนตอบรับ เพ่ือสอบถามไปยังนายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ หรือคนพิการ/
ผูดูแลคนพิการ ใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีสงตัวหรือคัดลอกรายชื่อคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ  
ซ่ึงการสอบถามจะตองสอบถามเพ่ือใหทราบวาไดตกลงเขาทําสัญญากันหรือไม หรือคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ    
ไดไปพบนายจางหรือไม 
  - การติดตามผลการตกลงเขาทําสัญญาขอใชสิทธิตามมาตรา 35 หากมีการติดตามมากกวา 2 ครั้ง      
แตยังไมทราบผลการตกลงเขาทําสัญญาใหถือวาคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ไมไดรับการตกลงเขาทําสัญญา  

  2. หากเจาหนาท่ีไดผลแลวพบวานายจางหรือสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ ตกลงจะเขา
ทําสัญญากับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ให มีการจัดทําสัญญาหรือขอตกลงการใชสิทธิตามมาตรา 35  
กับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ พรอมท้ังแจงผลการดําเนินการตอสํานักงานจัดหางานจังหวัด หรือสํานักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนท่ี  และแจงกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ 
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                   ผังการใหบริการแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีท่ีนายจาง/สถาน
ประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ 

จับคู (Matching) กัน
มาแลว 

นายจาง/สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ 

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธใหคําแนะนํา 

นายจาง/สถานประกอบการ (รายเดิม) ยื่นทําบัตร
ประจําตัวนายจาง 

 

- นายจาง/สถานประกอบการ (รายใหม) 
ยื่นหลักฐานการเปนนายจางใหเจาหนาท่ี 

ประชาสัมพันธตรวจสอบเพ่ือจัดทําบัตรนายจาง 

- หนวยงานของรัฐ ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห
ขอใหสิทธ ิ

รับแบบแจงขอใหสิทธิตาม ม.35 (กกจ.พก.2) 
เพ่ือกรอกรายละเอียด 

ดําเนินการตรวจสอบมูลคา 

- กรณีผานหลักเกณฑ ใหเจาหนาท่ี
มีหนังสืออนุญาตใหนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ 
ดําเนินการและเขาทําสัญญา 

- กรณีไมผานหลักเกณฑ ให
เจาหนาท่ีแจงนายจาง/สถาน
ประกอบการ/หนวยงานของรัฐ เรง
แกไขและปรบัปรุงใหเปนไปตาม
หลักเกณฑโดยดวน 

เจาหนาท่ีติดตามผล
การเขาทําสัญญา 

กรณีสถานประกอบการ/
หนวยงานของรัฐ ยังไมมีคน
พิการ/ผูดุแลคนพิการเขารับ
สิทธิ และประสงคจะขอ
คัดเลือกรายชื่อคนพิการท่ีข้ึน
ทะเบียนไวกับสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด/สํานักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 
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แบบรายงานผลการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ แยกตามประเภทความพิการ 
หนวยงาน..................................................... 

ประจําเดือน....................................... 

                                 

 
 
 

ลําดับ ประเภทการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 
รวมท้ังสิ้น 

ประเภทความพิการ 

หมายเหต ุ
การ

มองเห็น 
การไดยิน 

การ
เคลื่อนไหว 

จิตใจ สติปญญา การเรยีนรู ออทิสติก 

รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 สัปทาน                                     

2 จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ                                     

3 จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ                                     

4 ฝกงาน                                     

5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก                                     

6 ลามภาษา                                     

7 การใหความชวยเหลืออ่ืนใด                                     

  รวมท้ังสิ้น                                     

                    
 

หมายเหตุ 
                  

 

1. รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันท่ี 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 
      2.  กรณีมีผูดูแลคนพิการขอใชสิทธิแทนคนพิการ ใหใสจํานวนลงในชองหมายเหตุ    

      

พก.001 
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรา 35 ของสถานประกอบการ/หนวยงานของรฐั 
หนวยงาน......................................... 
ประจําเดือน.................................... 

 

  

ประเภทขอใชสิทธิตามมาตรา 35 

จํานวนคนพิการ สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ 
จํานวนคนพิการ
ท่ีไดรับสิทธิเขา

ทําสัญญา  หมายเหตุ 
ลําดับ /ผูดูแลคนพิการ 

จํานวน
(แหง) 

จํานวนท่ีให 
จํานวน
(แหง) 

จํานวนท่ีให 

ท่ี ท่ีใหสิทธิ สิทธิคนพิการ สิทธิคนพิการ 

  (คน) (คน) (คน) (คน) 

1 การใหสัมปทาน               

2 การจัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ               

3 จัดจางเหมาชวงงาน/จางเหมาบริการ               

 4 ฝกงาน               

5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก               

6 ลามภาษามือ               

7 การใหความชวยเหลืออ่ืนใด               

  รวมท้ังสิ้น               

หมายเหตุ 

        1.      รายงานการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ใหตัดยอดทุกวันท่ี 25 ของเดือน และสงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางานทุกสิ้นเดือน 

2.      กรณีการใหความชวยเหลืออ่ืนใดตามมาตรา 35 ใหกรอกรายละเอียดในชองหมายเหตุ พรอมท้ังแนบสําเนาแบบ กกจ.พก2 

 

(แบบแจงขอใชสิทธิตามมาตรา 35 สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ) 

 

 

พก.002 
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รายช่ือคนพิการ/ผูดูแลคนพิการท่ีขอสิทธิตามมาตรา 35 
ช่ือหนวยงาน...................................... 
ประจําเดือน..................................... 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล คนพิการ/ผูดูแล ท่ีอยู 
ประเภทกิจกรรมท่ีคนพิการ 

ลักษณะงานท่ีขอใชสิทธิ หมายเหตุ 
ขอใชสิทธิ 

            

            

            

            

            

            

            

            

หมายเหต ุ

    

 

1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน 

 

2. ตัวอยางประเภทกิจการท่ีใหระบุ เชน กิจการซัก อบ รีด ฯลฯ ประเภทงาน เชน รับเหมาชวงงานพันสายไฟฟา ฯลฯ 

 

 

3. หากเปนผูดูแลคนพิการ ใหใสขอมูลวาดูแลคนพิการชื่ออะไร และเลขบัตรประจําตัวคนพิการ 

  

พก.003 
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รายช่ือสถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐท่ีขอใชสิทธิตามมาตรา 35 
ช่ือหนวยงาน........................................ 

ประจําเดือน................................. 

 

ลําดับ 
ชื่อสถานประกอบการ ประเภทกจิการของ 

ท่ีอยู 
ประเภทของ 

ลักษณะงานท่ีขอใชสิทธ ิ
จํานวนคนพิการ 

หมายเหตุ 
/หนวยงานของรัฐ สถานประกอบการ/หนวยงานของรัฐ การขอใชสิทธ ิ ท่ีนายจางใหสิทธิ 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

      

 หมายเหตุ 

           1. ใหสงพรอมแบบรายงานขอใชสิทธิตามมาตรา 35 ของทุกเดือน 
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กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา 

  1.1 วัตถุประสงค 

   (1) เพ่ือการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถ่ินในสาขาตาง ๆ มาเปนวิทยากรถายทอดความรูแกคนในชุมชน  

                (2) เพ่ือใหคนในชุมชนไดนําองคความรูไปประกอบอาชีพและสรางรายได  

                    (3) เพ่ืออนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  

                    (4) เพ่ือสรางคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ  

                    (5) เพ่ือลดการพ่ึงพิงและลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว  

   1.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

                            (1) การจางงานผูสูงอายุมาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ)  

                   (2) ผูไดรับการถายทอดองคความรู จํานวน 1,500 คน  

                   (3) ผูไดรับการถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน)  

   1.3 พ้ืนท่ีเปาหมาย 

     14 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม 
เพชรบูรณ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร รอยเอ็ด สุราษฎรธานี และตรัง 

      1.4 แนวทางการดําเนินงาน  

  1.4.1 การจางงานผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนวิทยากร
ถายทอดองคความรู จํานวน 150 คน (1 คน ตอ 1 อําเภอ) 

   (1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึน
ไป) ท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในสาขาตาง ๆ เขารวมกิจกรรม จากผูสูงอายุกลุมเปาหมาย ไดแก 
ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนผานระบบข้ึนทะเบียนหางานผูสูงอายุ (www.doe.go.th/elderly) ผูสูงอายุจากการสํารวจตาม
โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ กองสงเสริมการมีงานทํา ผูสูงอายุท่ีผานการฝกทักษะฝมือแรงงานจากกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน โดยผูสูงอายุท่ีรับหนาท่ีเปนวิทยากร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

         - มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป มีความประพฤติดี สุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมติดยาเสพ
ติด และไมเปนโรคติดตอรายแรง  

        - เปนผูท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในสาขาตาง ๆ เปนท่ียอมรับใน
สังคม และสามารถถายทอดองคความรูไดดี   

     - เปนผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนหางานไวกับกรมการจัดหางาน   
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      - หลักฐานแสดงถึงการมีทักษะและองคความรูด านภู มิปญญาทองถ่ิน เชน 
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง (ถามี)  

            (2) พิจารณาคัดเลือกผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนหางานท่ีมีภูมิปญญาและเปนท่ียอมรับของ
สังคม และพรอมท่ีจะถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนหรือบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ โดยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือก
ตองไมซํ้าซอนกันในแตละจังหวัด    

            (3) สํานักงานจัดหางานจังหวัดบันทึกตําแหนงงานวางในระบบสารสนเทศ การจัดหางาน
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการ
สอนอ่ืน ๆ 

            (4) สํานักงานจัดหางานจังหวัดข้ึนทะเบียนหางานใหผูสูงอายุในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 2359.90 ผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอนอ่ืน ๆ 

             (5) จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหกับผูสูงอายุท่ีผานการคัดเลือก และบันทึกผลการ
บรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2102 “1 อําเภอ 1 ภูมิปญญา” รหัสตําแหนง 
2359.90 ผูประกอบวิชาชีพดานการสอนอ่ืน ๆ 

             (6) แจงรายชื่อ พรอมรายละเอียดของผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือกเปนวิทยากรถายทอดองคความรู สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 
(เอกสารแนบ 1)          

             (7) จัดประชุมชี้แจงผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค รายละเอียด 
และวิธีการดําเนินงาน 

             (8) ผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินถายทอดองคความรู โดยการ
สาธิตและฝกปฏิบัติจริงใหกับผูเขารับการถายทอดองคความรู 

             (9) ติดตามและรายงานผลการการดําเนินงานการถายทอดองคความรูของผูสูงอายุ 

   1.4.2 ผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 1,500 คน และผูเขารับการ
ถายทอดองคความรูมีอาชีพ หรือ มีงานทําและมีรายได รอยละ 35 (525 คน) 

   (1) สํานักงานจัดหางานจังหวัดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน 
ประชาชนท่ัวไป) เพ่ือเขารับการถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินในสาขาตาง ๆ 

             (2) สํานักงานจัดหางานจังหวัดรับลงทะเบียนใหผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชน
ท่ัวไป) 

             (3)  พิจารณาคัดเลือกผูสนใจ (ผูสูงอายุ ผูสมัครงาน ประชาชนท่ัวไป) เขารวมกิจกรรม 

             (4) ผูไดรับการคัดเลือกเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน   

             (5) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน การมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผู
เขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน สงใหกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  กรมการจัดหางาน ตัดยอดทุกวันท่ี 
25 ของเดือน และรายงานผลใหทราบทุกวันสิ้นเดือน โดยไมตองบันทึกผลในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ 
(SSO) (เอกสารแนบ 2) 
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  1.5 คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคคลท่ัวไป ประกอบดวย 

   (1) คาตอบแทนผูสูงอายุท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรู คนละ 20 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 
เปนเงิน (20 ชั่วโมง x 1,200 บาท) = 24,000 บาท 

   (2) คาอาหารกลางวันผูเขารับการฝกอบรม 

   (3) คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารับการฝกอบรม 

   (4) คาเชาสถานท่ีฝกอบรม  

   (5) คาวัสดุฝกอบรม  

   (6) คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม     

 2. กิจกรรมการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  

    2.1 วัตถุประสงค 

    (1) เพ่ือสรางหลักประกันท่ีม่ันคงดานรายไดของผูสูงอายุ 

     (2) เพ่ือสรางความอยูดีกินดีของผูสูงอายุ 

    (3) เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

    (4) เพ่ือเพ่ิมบทบาทและคุณคาของผูสูงอายุดวยการมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ  

    (5) เพ่ือลดภาระคาใชจายของรัฐดานสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 

    (6) เพ่ือบรรเทาภาวการณวางงานของผูสูงอายุ  

    2.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

    (1) ผูสูงอายุท่ีตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว จํานวน 900 คน  

    (2) ผูสูงอายุท่ีตองการทํางานในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว มีงานทําและมีรายได 
รอยละ 35 (315 คน)  

    2.3 พ้ืนท่ีเปาหมาย 

    สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10  

    2.4 แนวทางการดําเนินงาน  

   (1) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 ออกสํารวจ/
เยี่ยมเยียนนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว เพ่ือทราบความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 
60 ปบริบูรณข้ึนไป) ตําแหนงงานวาง สภาพการจางงาน และเง่ือนไขการจางงาน (เชน คุณสมบัติของผูสูงอายุ ลักษณะงาน
ท่ีทํา ระยะเวลาการทํางาน อัตราคาจาง และสวัสดิการตาง ๆ เปนตน) ตามคูมือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครงาน 
พรอมท้ังประชาสัมพันธและเชิญชวนนายจาง/สถานประกอบการเขารวมกิจกรรม 

    (2) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 พิจารณา
จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางานกับนายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว และแจงรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
และการทองเท่ียว ท่ีมีความตองการจางงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) สงใหกรมการจัดหางาน 
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    (3 ) สํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํ านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี  1-10 
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณ ข้ึนไป) ไดรับทราบตําแหนงงานวางของนายจาง/สถานประกอบการ            
ในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว และประกาศตําแหนงงานวางผูสูงอายุในระบบระบบสารสนเทศ การจัดหางาน    
ในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว”    

      (4) ประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสูงอายุท่ีมีความรูและทักษะตรงตามความตองการของ
นายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครงานใหชัดเจน รวมท้ัง 
ขอจํากัดในการทํางานของผูสูงอายุ และข้ึนทะเบียนหางานใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ในระบบสารสนเทศการ
จัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว”     

      (5) จับคูตําแหนงงาน (Matching) ใหผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) กับนายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

    (6) ประสานงานและสงตัวผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ใหนายจาง/สถานประกอบการ
พิจารณาบรรจุงาน 

   (7) ติดตามและรายงานผลการบรรจุงานผูสูงอายุ (อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป) ในระบบสารสนเทศ
การจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2103 “ผูสูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว” 

  2.5 การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 

   (1) ใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สิงหบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ บุรีรัมย 
อุบลราชธานี เลย แมฮองสอน ลําปาง นาน พิษณุโลก ราชบุรี สมุทรสงคราม และปตตานี พิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางานกับนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด ๆ ละไมนอยกวา 5 แหง 

   (2) สําหรับสํานักงานจัดหางานจังหวัดอ่ืน ๆ และสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1-10 
พิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ดานการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ ระหวางกรมการจัดหางาน กับนายจาง/สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวตามความเหมาะสมในพ้ืนท่ี    

 3. กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน (โครงการเดิม) 
ขอความรวมมือดําเนินงานและรายงานตามแนวทางเดิม พรอมท้ังบันทึกผลการดําเนินงานและการบรรจุงานในระบบ
สารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 1900 “ผูสูงอายุภาครัฐ”   

 4. สําหรับการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 3 กิจกรรมดังกลาวขางตน ขอความ
รวมมือบันทึกผลการดําเนนิงานและการบรรจุงานในระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) รหัสบริการ 2101 
“การสงเสริมผูสูงอายุมีงานทํา”  
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รายช่ือผูสูงอายุท่ีมีทักษะและองคความรูดานภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนวิทยากรถายทอดองคความรู 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุลผูสูงอาย ุ
หมายเลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 
อาย ุ เพศ การศึกษา 

ท่ีอยู สาขาภูมปิญญา
ทองถ่ิน 

หมายเหต ุ
เลขท่ี หมู ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด 
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ผลการดําเนินงานการมีอาชีพ หรือมีงานทําและมีรายไดของผูเขารับการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุลผูสูงอาย ุ
หมายเลขบัตร

ประจําตัวประชาชน 
อาย ุ เพศ การศึกษา 

ท่ีอยู ผลการดําเนินงาน 

หมายเหต ุ
เลขท่ี หมู ถนน ตําบล/

แขวง 
อําเภอ/

เขต 
จังหวัด สาขาภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีเขารับ
การถายทอด  
องคความรู 

ชื่อผูสูงอายุ
ท่ีถายทอด
องคความรู 

การมีอาชีพ 
หรือมีงานทํา
และมีรายได 

(ระบุ) 
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รายช่ือนายจาง/สถานประกอบการในอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ีมีความตองการจางงานผูสูงอายุ 

 

ลําดับท่ี นายจาง/สถานประกอบการ ประเภทกิจการ 
ท่ีอยู ตําแหนงงานวาง 

อัตราคาจาง หมายเหต ุ
เลขท่ี หมู ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ตําแหนง อัตรา 
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