
กกจ.27/2558 (กผส.5)



กกจ.27/2558 (กผส.5)



22



3

	 ในโอกาสปีมหามงคลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ	60	พรรษา	ในวันที่	2	เมษายน	2558	กรมการจัดหางานจึงได้น้อมน�าการทรงงานด้านส่งเสริม

การมงีานท�าให้กบัราษฎรท่ีด้อยโอกาส	โดยเฉพาะคนชายขอบและชาวไทยภเูขามาเป็นแนวคดิในการจดัท�าหนงัสอื	

“22 ปี กรมการจัดหางาน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งให้คนไทยมีงานท�า”	ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา	 

กรมการจัดหางานครบรอบ	22	ปี	วันที่	23	กันยายน	2558

	 ตลอดระยะเวลา	1	ปีที่ผ่านมา	กรมการจัดหางานได้ทุ่มเทแรงกาย	แรงใจ	ในการท�างานตามภารกิจของ

กรมการจดัหางานอย่างเต็มท่ีและเต็มก�าลัง	ท้ังด้านการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวทัว่ประเทศและพิสจูน์สญัชาติ

เพ่ืออนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราวและออกใบอนุญาตท�างาน	 การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากประเทศ 

ที่มีปัญหาความไม่สงบ	การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสอบการท�างานของแรงงานต่างด้าว 

ตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 100/2557	 และที่	 101/2557	 อย่างเข้มงวด	 การจัดตั้งศูนย์บริการ 

จัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 ขยายตามภูมิภาคต่างๆ	 เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและทันสมัย

และที่ส�าคัญ	 คือ	 การสร้างวัฒนธรรมในการท�างานของกรมการจัดหางานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ	 ปลอดจาก 

การทุจริตเป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่	 พลเอกสุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงแรงงาน	 ได้ชี้แนะแนวทางให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของกรมการจัดหางานต้องยึดหลัก	 

“ความพอเพยีง” ไม่แข่งขนัอยากได้ อยากเป็น อยากม	ีโดยการปฏบิตัต้ิองหมัน่ทบทวนตนเอง	ทบทวนหลกัธรรม 

ค�าสั่งสอนของศาสนาและนึกถึงความไม่เที่ยง “ชีวิตท่ีมีสุข คือ กินอยู่อย่างพอเพียง มีเหลือก็แบ่งปัน 

ช่วยเหลือผู้อื่น”

	 ความส�าเร็จที่ผ่านมาแม้ว่าการท�างานของกรมการจัดหางานจะหนักหนาแค่ไหน	อาจท�าให้อ่อนล้า 

และท้อบ้าง	 แต่บุคลากรของกรมก็สู้ไม่ท้อถอยพยายามทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 ร่วมกันฟันฝ่ามาได้อย่างมั่นคง

และเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง	 ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน 

ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 และผมมั่นใจว่า 

กรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยงานที่	ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งให้คนไทยมีงานท�า	 เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

(นายสุเมธ มโหสถ)
อธิบดีกรมการจัดหางาน

สารอธิบดี
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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า

ผ่องพรรณ หนุนนัด
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

หกสิบพรรษาก้มกราบพระบาทศรี

ขัตติยนารีเทพรัตน์

ผองข้าพระพุทธเจ้าชาวกรมจัด

ถวายสัตย์เทิดพระเกียรติมงคลชัย

พระเมตตาหยาดหยดรดแผ่นดิน

ด้วยพระบารมินทร์แผ้วถางให้

ด้านส่งเสริมอาชีพรุ่งเรืองไกล

ราษฎร์รัฐไทยแซ่ซ้องทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

เจ้าฟ้าผู้สร้างงานสานอาชีพเพื่อคนไทย

เ
นื่องในโอกาสปีมหามงคลของชาวไทยอีกวาระท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีฉลองพระชนมายุ	60	พรรษา	ในวันท่ี	2	เมษายน	2558	

และในโอกาสการจัดตั้งกรมการจัดหางาน	ครบรอบ	22	ปี	หากเป็นบุรุษเพศ

ก็ได้ผา่นพน้การเกณฑ์ทหารสูก่ารเป็นลกูผูช้ายท่ีเต็มคนเพื่อเป็นก�าลงัส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาพร

	 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม 

ราชกุมารี	 ด้วยทรงเป็นนักพัฒนาท่ีสืบสายพระโลหิตจากพระราชบิดา 

โดยแท้	เพราะการเป็นนกัพฒันาต้องสามารถเข้าใจรากเหง้าเข้าถึงปัญหาน�าไปสู ่

การแก้ไขและพัฒนาท่ียัง่ยนื	หากท่านผูอ่้านเป็นนกัอ่านและนกัสงัเกตคงจะ 

ทราบได้ทันทีว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ได้ให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นปฐม	 จากการ 

ตามเสดจ็พระราชด�าเนนิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเพือ่เยีย่มเยยีนราษฎร

และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนของพระองค์ไปทั่วต�าบล 

ทกุแห่งหนแทบทกุตารางนิว้บนผนืแผ่นดินไทย	ความดงักล่าวเป็นทีป่ระจกัษ์แจ้ง 

แก่สายตาของปวงชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี	ทรงได้พบเห็นความทุกข์ยาก

ของราษฎร	จงึน�ามาซึง่โครงการตามพระราชด�ารนิานปัโครงการกระจายอยู่ 

ทัว่ทุกภมิูภาคของประเทศไทย	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2538	สบืมา	สมเดจ็พระเทพรตัน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้ทรงงานเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชน 

ในถ่ินทรุกนัดารได้มอีาชพี	มงีานท�า	มรีายได้	สามารถพึง่พาตนเอง	มคุีณภาพชวีติ 

ที่ดีขึ้น	 โดยโปรดให้มีการรวมกลุ่ม

อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 

ของตนเอง	 พร้อมมีการบริหาร

จัดการท่ีครบวงจร	 ด้วยทรงเห็นว่า

เดก็และเยาวชนในท้องถิน่ทีห่่างไกล

ความเจริญจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อีกทั้งได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเช่น

ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ตามเมอืงใหญ่	 

ย่อมต้องเริม่จากการให้ความช่วยเหลอื 

ครอบครัวของพวกเขาเสียก่อน

	 จากบทความของผู ้ เขียน 

ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 

กรมการจัดหางานตลอดระยะเวลา

หลายปีที่ผ่านมา	ผู้เขียนได้กล่าวถึง 

โอกาสของเยาวชนได้ท�างานใน 

ช่วงว่างจากการเรยีนเพือ่สร้างเสรมิ 

ประสบการณ์ชีวิตของเขาก่อน 

ก้าวสูต่ลาดแรงงานทีแ่ท้จรงิ	แต่ยงัคง 

เป็นงานที่มีข้อจ�ากัดบางประการ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ได้ฝึกฝนการท�าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับบิดามารดา	 ด้วยการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	 เพื่อน�ามาประกอบเป็นอาหารกลางวันง่าย ๆ	 

ที่ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	อีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์ของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษาในหลากหลายสถาบัน

ส�าหรับเยาวชนอยู่ไม่น้อย	 ต่อเนื่องถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ี 

จบการศกึษาในสายอาชวีศกึษา	ซึง่เป็นฟันเฟืองทีส่�าคญัยิง่ในการขบัเคลือ่น 

ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งขันกับชาติต่างๆ	 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาอารยประเทศ	 ตลอดจนปัจจัยที่มี

อทิธิพลในการตัดสนิใจในการศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ของเดก็นกัเรยีนชัน้	 

ม.3	 จากโรงเรียนขยายโอกาสในชนบทแห่งหน่ึงของจังหวัดนครพนม	 

ได้ให้ค�าตอบว่า	 “แล้วแต่พ่อแม่”	 นั่นบ่งช้ีให้เห็นว่าฐานะของครอบครัว	 

รายได้ของพ่อแม่มีก�าลังเพียงพอหรือไม่ท่ีจะเอื้ออ�านวยให้เขาได้เรียนต่อ

หรือต้องออกมาท�างานเพื่อพยุงฐานะครอบครัวให้ด�ารงชีพต่อไปได้	

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเน้น 

การสร้างโอกาสให้เดก็นกัเรียนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนได้ฝึกฝน

การท�าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับบิดามารดา	 ด้วยการปลูกพืช	 เลี้ยงสัตว์	

เพื่อน�ามาประกอบเป็นอาหารกลางวันง่ายๆ	 ที่ครบถ้วนด้วยคุณค่าทาง

โภชนาการ	 อีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์ของนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา

ในหลากหลายสถาบัน	 พระปรีชาสามารถในด้านวรรณศิลป์นานาแขนง 

อันเอกอุ	ด้วยทรงเป็นนักพัฒนาและนักการศึกษาได้มีกระแสความห่วงใย

การศึกษาของเยาวชนไทยใน

ฐานะองค์ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน 

พระต�าหนักสวนกุหลาบ	และทรงมี

รบัสัง่ให้เพิ่มผู้เรยีนสายอาชวีศกึษา

มากข้ึน	 โดยทรงเห็นว่าหากจะ 

หาแนวทางเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ 

กไ็ม่อยากให้ใช้วธิกีารประชาสมัพนัธ์	

เพราะจะไม่เกิดผลส�าเร็จเท่าที่ควร	

เนื่องจากเด็กที่เรียนสายสามัญ 

โดยเฉพาะเด็กในเมืองจะไม่สนใจ

เรยีนต่อสายอาชีพอยู่แล้ว	จงึต้องการ

เลือกกลุ ่มเป้าหมายให้ตรงกับ 

ความต้องการของผูเ้รยีนอย่างแท้จรงิ	 

เช่น	 กลุ่มเด็กโรงเรียนขยายโอกาส	

ที่มีอยู ่ประมาณ	 7,000	 แห่ง	 

กลุ ่มโรงเรียนชายแดนหรือ 

กลุ่มโรงเรียนประจ�าต�าบล	 เป็นต้น	

เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีแนวโน้มที่จะ 

เข้าเรียนต่อสายอาชีพมากที่สุด	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารีไม่เพียงแต่

พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

ในประเทศ	 แต่ยังทรงเมตตา 
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พระราชทานความช่วยเหลือทางด้านการศกึษาและอาชพีให้แก่ประชาชน

ในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งในลาว	 กัมพูชา	 เมียนมา	 และเวียดนาม	

เป็นต้น	 ท้ังนี้ผู ้เขียนเชื่อว่าท่านผู้อ่านคงได้รับทราบจากสื่อต่างๆ	 

มาไม่น้อยไปกว่าผู้เขียนแต่อย่างใด

	 จากสายพระเนตรของพระองค์ท่านท�าให้ผู้เขียนได้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้น

เมือ่ได้ปฏบิตังิานตามโครงการขยายเครอืข่ายข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	

สูต่�าบล	หมูบ้่าน	ในช่วงระยะเวลาขวบปีกว่าทีไ่ด้ปฏิบติังาน	ณ	ศนูย์ข่าวสาร

ตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น	 ผู้เขียนและทีมงานได้มีโอกาสลงพื้นที่ที ่

กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดของประเทศถึง	 20	 จังหวัด	 ในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	ขึ้นเขาลงห้วยกันมาด้วยความยากล�าบากแต่ไม่ย่อท้อ	ซึ่งเรามี

โรงเรยีนขยายโอกาสเป็นเป้าหมายหลัก	คร้ันเมือ่มกีารพูดคุยสอบถามข้อมลู

จากครูบาอาจารย์ในโรงเรียนดังกล่าวก็พบว่า	 นักเรียนของพวกท่านเมื่อ 

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 แล้ว	 ส่วนใหญ่	 ร้อยละ	 70	 

หากไม่ออกไปช่วยงานพ่อแม่ด้านเกษตรกรรม	 ก็จะเลือกเรียนต่อใน 

สายอาชีวะ	เพราะเหน็ว่าเม่ือจบออกมาแล้วเขาจะสามารถประกอบอาชพี

สร้างรายได้เลย	ไม่จ�าเป็นต้องไปแก่งแย่งแข่งขนัเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ดีๆ	 ให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเหมือนเด็กนักเรียนสายสามัญ 

หลายๆ	 คน	 แม้ในยามที่ผู้เขียนปฏิบัติงาน	ณ	 ท่ีตั้ง	 ก็ยังคงมีน้องๆ	

นกัเรียนนักศกึษาได้ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมาฝึกประสบการณ์ท�างานใน 

หน่วยงานราชการอยู่เนืองๆ	 หรือในบางคร้ังมีโอกาสได้ท�ากิจกรรม 

ร่วมกันด้วยบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่	 ผู้เขียนมักจะ

ชอบสอบถามน้องๆ	นกัศกึษาทีเ่รยีนอยูใ่นสายอาชวีศกึษามากกว่าน้องๆ	 

ทีก่�าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตร	ีไม่ใช่ด้วยเหตผุลเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั	แต่เป็น 

ความสงสัยใคร่รู้จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นเครื่องดึงดูดใจ	 

เม่ือลองสอบถามพูดคุยแกมสัมภาษณ์ด้วยค�าถามง่ายๆ	 โดยที่ผู้ถูกถาม 

ไม่รู้สึกว่าตนเองก�าลังถูกทดสอบความรู้หรือลองภูมิ	 เช่น	 บ้านอยู่ท่ีไหน	

พ่อแม่ท�าอะไร	เรยีนอยู่ชัน้ไหนแล้ว	

เมื่อจบการศึกษาในระดับนี้แล้วจะ

เรียนต่อหรือไม่	ซึง่กไ็ด้รับค�าตอบว่า	 

“บางทกีย็งัลงัเลใจว่าจะเรยีนต่อหรือ

ท�างานดี	 เพราะถ้าเรียนต่อก็ต้อง 

ใช้เงินมากขึ้น	 แต่ถ้าออกไปท�างาน

ก็จะมีรายได้แบ่งเบาภาระของ 

พ่อแม่ได้และมเีงนิใช้เป็นของตนเอง”	

ผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่เคยพูดคุยกับ

น้องๆ	นักเรยีนนักศึกษาด้วยค�าถาม

เดียวกนัน้ี	กส็ามารถลองน�าไปใช้ได้

นะคะ	 แม้ว่าหากแต่ในบางครั้งเรา 

อาจจะพบเห็นน้องนักศึกษาหญิง	

สายอาชีวะบางคนบุคลิกภาพ

ภายนอกอาจดูไม่ค่อยเรียบร้อย

ส�าหรบัผูห้ลกัผูใ้หญ่บางท่านเท่าไรนกั	 

แต่ความคิดและค�าตอบของเขาก็

ใช่ว่าจะดูด้อยค่า	 ได้มีค�ากล่าวที่ว่า	

“อย่าตัดสินหนังสือเล่มหนึ่งเพียง 

เพราะหน้าปกของมนั”	คนแต่ละคน 

ที่เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยใน

แต่ละวันล้วนแล้วสามารถเป็นครู

ของเรา	เป็นผู้ให้ความรู้ใหม่ๆ	เพื่อ

เสรมิสร้างรอยหยกัในสมองของเรา

ได้เสมอ	ย่ิงถ้าได้ตระหนกัว่าเด็กและ

เยาวชนในวันนี้จะเป็นก�าลังส�าคัญ

เพือ่พฒันาประเทศในอนาคตไม่แพ้

คนไทยวัยอื่นๆ
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	 ประเทศไทยนบัได้ว่าเป็นแหล่งพกัพงิของคนยากจน

พวกเขาไม่อยากกลับบ้านไปทนทุกข์ทรมานเผชิญกับ

ความอดอยากจากภาวะทพุภกิขภยั	ไร้งานท�า	ไร้อาชีพ	 

แม้จะมีงานท�าก็ได้รับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย 

จนไม่สามารถประทังชีพคนทั้งครอบครัวได้	 ผู้เขียน 

เคยได้อ่านบทความของพลตรีวีระศักดิ์	 นาทะสิร	ิ 

รองเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ	 ได้พูดถึงปัญหา 

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย	 และได้กล่าวถึง 

ชาวเวียดนาม	 เข้ามาท�าหน้าที่เก็บเงินค่าจอดรถ 

ตามร้านอาหารต่างๆ	 ในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 

ชาวแอฟรกินัเข้ามาขายของอย่างหนาแน่นในซอยนานา	

กลางกรุงเทพฯ	 ชาวบังคลาเทศเข้ามาเข็นรถขายโรต ี

ไปทุกตรอกซอกซอย	 ชาวอินเดียเข้ามาขายถั่วและ 

ปล่อยเงนิกู	้ชาวฟิลิปปินส์เข้ามารบัจ้างสอนภาษาอังกฤษ 

ตามโรงเรียนประถมและมัธยมทั้งของรัฐและเอกชน

อย่างกว้างขวาง	ชาวเมยีนมาตัง้แผงผกัขายวางเคยีงข้าง 

แผงคนไทย	 โดยไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงแรงงาน 

ในโรงงานอตุสาหกรรมแถบปรมิณฑล	เพียงแค่หลับตา

กค็งนึกภาพออกได้อย่างชดัเจน	แม้ในพระราชกฤษฎกีา

ก�าหนดอาชีพและวิชาชพีทีห้่ามคนต่างด้าวท�า	พ.ศ.	2522	 

อาชีพที่คนต่างด้าวเหล่านี้เข ้ามาสร้างรายได ้

ล้วนเป็นงานต้องห้ามที่สงวนไว้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น	 

ผูเ้ขียนขอทิง้ท้ายให้ผูอ่้านได้ช่วยวเิคราะห์และพจิารณา

เอกสารอ้างอิง

พระเทพฯ	ทรงแนะเจาะกลุ่มดึงเรียนอาชีพ.	(8	ธันวาคม	2557).	เดลินิวส์.	

สืบค้นจาก	http://www.dailynews.co.th/education/285728

วีระศกัดิ	์นาทะสริ.ิ	(31	กรกฎาคม	2557).	แผ่นดินของไทย	ปัญหาของคนไทย	(5)	:	เรือ่งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย.	ผูจ้ดัการ.

สืบค้นจาก	http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9570000086862

ร่วมกันในประเด็นนี้ว่า	 การสร้างโอกาสให้แก่เด็กและ 

เยาวชนไทยให้เขาได้มีโอกาสที่ดีในการท�างาน 

เพื่อพัฒนาทักษะน�าไปสู่วิธีการใหม่ๆ	 ในการพัฒนา

ประเทศชาตินั้น	 ท่านผู้อ่านจะมีแนวทางเพื่อรองรับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อย่างไรบ้าง

	 ในโอกาสน้ี	 ผู้เขียนในฐานะประชาชนในสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารแีละข้าราชการ

ของกรมการจดัหางานมีหน้าท่ีในการส่งเสรมิการมีงานท�าให้ 

คนไทยมีอาชีพ	สร้างรายได้	สามารถพึง่ตนเองและเล้ียงดู 

ครอบครัวให้มีความสุขในท้องถิ่นของตนได้	ผู้เขียนขอ

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณจากการทรงงานตาม

รอยเบือ้งพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพือ่ให้ชาวไทยได้มีคณุภาพชีวิตทีดี่ขึน้อย่างย่ังยืนโดยแท้	

ขอพระองค์ทรงพระเจรญิเกษมศานต์	มีพระพลานามัยท่ี

แข็งแรง	พระชนมายุยิ่งยืนนาน	เป็นรัตนนารีศรีแผ่นดิน

ตราบชั่วกาลสมัย	ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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วิถีชีวิตที่แตกต่างบนเส้นทาง...
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

 รัมภา คูหเจริญ ส�านักงานจัดหางานจังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่ง	 ไปยังโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองค	ุต�าบลแม่จนั	อ�าเภออุม้ผาง	จงัหวดัตาก	 

ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชด�ารซิึง่ปัจจบัุนเปิดสอนช้ันปฐมวัย

ถึงประถมศึกษาปีท่ี	 6	 การใช้ระบบชลประทานแก้ปัญหาการปลูกข้าว	 ซ่ึงม ี

พระราชด�าริให้ก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน�้า	 และถังเก็บน�้า	 ส�าหรับ

การอุปโภค-บริโภค	 และเพาะปลูก	 ส่งผลให้มีผลผลิตข้าว 

เพียงพอบริโภคตลอดทั้งปี	

	 …	ด้านการฝึกอาชีพ	ส่งเสรมิการทอผ้าพืน้เมอืง	และจัดท�าเป็นเสือ้ผ้า	

กระเป๋า	ย่าม	ส่งไปจ�าหน่ายทีร้่านภฟู้า	การด�าเนนิงานสขุศาลาพระราชทาน

บ้านเลตองค	ุทีน่�าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	ซ่ึงบรษิทั	ทโีอท	ีจ�ากัด	(มหาชน)

ให้การสนับสนุนเพื่อให้แพทย์	และ

ผู้ป่วย	 สามารถซักถามอาการผ่าน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนส์	 รวมทั้ง

ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาแก่นักเรียน

และชาวบ้าน	โดยมคีรปูระจ�าสขุศาลา	

พนักงานสขุภาพชมุชน	และจติอาสา	

ให้บรกิารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและ

แพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางขึน้มา

ดแูลรกัษาสุขภาพทกุเดอืนตลอดจนมี

ครปูระจ�ามมุตรวจมาลาเรยีเนือ่งจาก

ยังคงมีการระบาดในพื้นที่	

	 ...ทรงติดตามการจัดการเรียน

การสอนแก่เยาวชน	และประชาชน 

ในท้องถ่ินทุรกันดารของศูนย  ์

การเรียนรู ้ ชุมชนบนพื้นที่สูง	 

ตามพระราชด�าริฯ	 ศูนย์การเรียนรู้

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	บ้านมอตะหลั่ว	

10	 ต�าบลแม่จัน	 อ�าเภออุ้มผาง	 

เน้นจัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญา	

“ศรัทธาคู่กับปัญญา”	 คือ	 เด็กและ

เยาวชนต้องมกีารเคารพนบัถอืฤาษี	 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีน่ัง	 ไปยัง

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ	 ต�าบลแม่จัน	

อ�าเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	 ทรงติดตามความก้าวหน้า

โครงการพระราชด�าริซ่ึงปัจจุบันเปิดสอนช้ันปฐมวัยถึง 

ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 การใช้ระบบชลประทานแก้ปัญหา 

การปลูกข้าว	ซ่ึงมีพระราชด�ารใิห้ก่อสร้างฝายพร้อมระบบส่งน�า้

ผู ้อาวุโสและพ่อแม่	 ด�ารงชีวิต 

ตามแนวทางของฤาษี	 ควบคู่กับ 

การศกึษา	การมีอาชพี	และมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 เน้นการสื่อสารด้าน 

การพูด	และการฟังภาษาไทยกลาง	

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ในอนาคต

	 	 ...ทรงติดตามการด�าเนินงาน 

โรงเรยีนบ้านนเุซะโปล้	ต�าบลแม่จัน	

อ�าเภออุม้ผาง	ซึง่ทรงรบัเป็นโรงเรยีน	

ในโครงการพระราชด�าร	ิเมือ่ปี	2552	

โรงเรียนอยู่ในพื้นที่การคมนาคม

ไม่สะดวก	 ห่างชายแดนเพียง	 

40	 กิโลเมตร	 ไกลจากจังหวัด	 

290	กโิลเมตร	นกัเรยีนส่วนใหญ่เป็น

ชนพืน้เมอืงเผ่ากะเหรีย่ง	ใช้ภาษาถิน่ 

จึงพบปัญหาการติดต่อสื่อสาร

จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

วิชาต่าง	 ๆ	 ผ่านระบบทางไกล 

ผ่านดาวเทียม	 และครูผู้เช่ียวชาญ 

ในสาขานัน้	ๆ 	อาทิ	วิชาคอมพิวเตอร์	

โปรแกรม	e-book	ในวิชาเสริมของ

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น	พบว่า

นักเรยีนสนใจทีไ่ด้ปฏบิตัจิรงิ	แต่ทาง 

โรงเรียนฯ	 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ไม่เพียงพอ	สญัญาณอนิเตอร์เนต็ช้า	 

วิชาภาษาอังกฤษเน้นการสอนให้

สอดรับกับความรู้พื้นฐานของเด็ก	

เนือ่งจากนกัเรยีนมีความรู้รอบตัวน้อย	

และขาดห้องปฏิบัติการทางภาษา	 ท�าให้ผลการสอบโอเน็ตต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	ยกเว้นวิชาการงานอาชีพ	ได้แก่	คอมพิวเตอร์	การเกษตร	และ

การช่าง	...”

	 นับเป็นความปลื้มปิติของชาวจังหวัดตากที่ได้ติดตามข่าวรวมท้ังได ้

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่ทรงเย่ียม

ราษฎรในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก	 ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกป	ี 

ทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชน	 โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค	เป็นโรคขาดสารอาหาร	สุขภาพ

อ่อนแอ	 เจ็บป่วย	 ไม่แข็งแรง	 ขาดการศึกษา	 สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม	 

ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 จังหวัดตาก	เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของไทย	มพ้ืีนท่ีมากเป็น

อนัดบั	4	ของประเทศ	แต่มปีระชากรเบาบางทีส่ดุเป็นอนัดบั	2	ของประเทศ	 

นบัเป็นจงัหวดัชายแดนทีส่�าคญัอกีจงัหวดัหนึง่ของไทย	สภาพพืน้ทีแ่บ่งเป็น 

สองส่วนใหญ่ๆ	 และมีทิวเขาถนนธงชัยกั้นกลาง	 ส่วนหนึ่งประกอบด้วย

อ�าเภอชายแดน	 5	 อ�าเภอ	 ซึ่งมีอาณาเขตติดประเทศเมียนมาบริเวณ

แม่น�้าเมยและเทือกเขาตะนาวศรียาวประมาณ	 540	 กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นท่ี

อยู่อาศัยของชุมชนบนพื้นที่สูง	8	ชนเผ่า	ได้แก่	กระเหรี่ยง	ม้ง	มูเซอหรือ 

ลาหู	่ลซีอหรอืลซี	ูอาข่าหรอือก้ีอ	เมีย่นหรอืเย้า	ลัว๊ะ	และปะโอ	นอกจากนี้ 

ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย	 อีก	 7	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ไทยใหญ่	 มอญ	
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พม่า	จนีฮ่อ	ไทยลือ้	ลาวและคนไทยบนพืน้ท่ีสงูทีอ่าศยั

กระจัดกระจายอยู่ทุกอ�าเภอของจังหวัดตาก	มีจ�านวน

ประชากรรวมประมาณ	2	แสน	2	หมื่นคน	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	40	ของจ�านวนประชากรในจงัหวดัตาก	อกีส่วนหนึง่ 

ประกอบด้วย	 4	 อ�าเภอบนพื้นที่เขาที่ทอดยาวจาก 

ภาคเหนือประกอบด้วยประชาชนจากภาคเหนือและ

ใกล้เคยีง	ทีอ่พยพเข้ามาประกอบอาชพีตามแนวลุม่น�า้

	 จังหวัดตากต้ังอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง

กับเส้นทางการค้า	 การลงทุนและการท่องเที่ยว	 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศหลายเส้นทาง	โดยเฉพาะ 

ด่านถาวรทีอ่�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	เป็นด่านทีส่ามารถ

เช่ือมต่อกบักรงุย่างกุง้เมอืงหลวงเก่าและเป็นศนูย์กลาง

ทางเศรษฐกจิของประเทศเมยีนมา	ณ	ปัจจุบนัได้สะดวก 

และสัน้ทีส่ดุ	และจงัหวดัตากเองยงัเป็นประตเูชือ่มโยงกบั 

เส้นทางการค้า	การลงทนุและการท่องเทีย่ว	บนเส้นทาง	 

EWEC	 (East	West	 Economic	 Corridor)	 เชื่อมโยง

ตัง้แต่เมอืงเมาะละแหม่ง	ประเทศเมยีนมา	เชือ่มต่อกับ	

อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	และอีก	7	จังหวัดที่ส�าคัญ

ของประเทศไทย	เข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต	สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และส้ินสุดปลายทางที่

เมืองดานัง	ประเทศเวียดนาม	โดยเส้นทาง	EWEC	นี้	 

เป็นเส้นทางการค้า	การลงทนุและการท่องเทีย่วทีเ่ชือ่มโยง 

มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน	 

ยิ่งกว่านั้น	 จังหวัดตากยังเป็นประตูที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม

ประเทศเอเชียใต้	 โดยผ่านประเทศเมียนมา	 อาทิเช่น	

อนิเดยี	บงัคลาเทศ	ฯลฯ	โดยเฉพาะประเทศอนิเดยีเอง

มีนโยบาย	Act	East	ที่ให้ความส�าคัญกับกลุ่มประเทศ

อาเซยีน	ในการพฒันาด้านเศรษฐกิจร่วมกัน	โดยเชือ่มต่อ 

กับรัฐมณีปุร์ด้านตะวันออกของประเทศอินเดียผ่าน

ประเทศเมียนมา	เช่ือมต่อทีอ่�าเภอแม่สอด	จังหวดัตาก	

เพือ่เข้าสูก่ลุม่ประเทศในอาเซยีนต่อไป	ความได้เปรยีบ

เชงิภมูศิาสตร์ของจงัหวดัตากอกีด้าน	คอืสามารถเชือ่มต่อ 

กับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่มณฑล 

ยูนนานได้เช่นกัน

	 เมื่อ	19	มกราคม	2558	รัฐบาลได้ประกาศ	“พื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	 มุ่งเน้นพื้นที่ที่เชื่อมโยงภูมิภาค 

ตามแนว	GMS	Economic	Corridor	เพือ่เตรยีมความพร้อม 

สู่การเป็น	 AEC	 ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายระยะแรก	 

5	แห่ง	รวม	36	ต�าบล	ใน	10	อ�าเภอ	พืน้ท่ีรวมประมาณ	

1.83	ล้านไร่	หรอื	2,932	ตารางกิโลเมตร	ในจงัหวดัตาก	

มุกดาหาร	 สระแก้ว	 ตราด	 และสงขลา	 โดยรัฐให้การ

สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน	 สิทธิประโยชน์	 ส่งเสริม

การลงทนุและการให้บริการจดุเดยีวเบด็เสรจ็	สนบัสนนุ	

SMEs	 และการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศ 

เพ่ือนบ้าน	 จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนโดย 

การบรหิารแรงงานต่างด้าวและอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็น	ทัง้นีเ้พือ่

ดงึดดูเงนิลงทนุ	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางเศรษฐกจิ
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ของประเทศ	กระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค	อันจะน�าไปสู่

การแก้ปัญหา	ความม่ันคงด้านต่าง	ๆ 	อาทิ	ปัญหาสนิค้า

หนภีาษ	ียาเสพตดิ	ปัญหาแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมาย

และการค้ามนุษย์	โดยวางเป้าหมายให้จงัหวดัตากเป็นต้น

แบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั่วประเทศ	

	 รัฐบาลได้ทุ่มงบพันล้านบาทในโครงการก่อสร้าง

ถนนอ้อมเทือกเขาตาน่าวระหว่างจังหวัดเมียวดีกับ

เมืองก๊อกกาเร็ก	 ระยะทางประมาณ	 28	 กิโลเมตร	 

ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จในปี	 2558	 นี้	 จะมีผลท�าให้ระบบ 

การขนส่งและการเดนิทางเข้าสูเ่มืองช้ันในของประเทศ

เมียนมาสะดวกมากยิ่งขึ้น	 รถชนิดต่างๆ	 สามารถ 

สวนทางกนัได้โดยไม่มวีนัสลบัการเดนิทางเหมอืนเช่นเดมิ	 

มผีลให้ปริมาณมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมมากขึน้	2	เท่าตวั	 

ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย	-	เมียนมา 

แห่งทีส่อง	ณ	บ้านวงัตะเคยีน	อ�าเภอแม่สอด	ซึง่รฐับาล

เร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	2	ปี	ทั้งยังพยายาม 

ชิงความได้เปรียบในเรื่องความใกล้ชิดของประชาชน 

สองประเทศ	สร้างสมัพนัธ์เมอืงคูแ่ฝดของจงัหวัดชายแดน	

(Sister	City)	ทุกวิถีทางก่อนประเทศอื่น

	 จังหวัดตากไม่เพียงแต่เป็นยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 แต่จังหวัดตาก 

ยงัเป็นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิของอาเซยีนในอนาคต

ด้วยทางด้านประเทศเมยีนมาเป็นตลาดใหม่ทีน่่าสนใจ

ของนักลงทุนต่างชาติ	 เนื่องจากมีประชากรมากถึง	 

60	 ล้านคน	 และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาได้ปรับปรุง 

เรื่องกฎหมายการลงทุนให้เตรียมพร้อมรองรับและ 

สร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุจากต่างประเทศมากข้ึน	

มกีารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ	โดยในอนาคต

รัฐบาลเมียนมามีโครงการเชื่อมโยงรถไฟ	ถนน	ท่าเรือ	

และสนามบินในประเทศถึง	142	โครงการ	ภาครัฐของ 

หลายประเทศ	 เช่น	ญี่ปุ่นเข้ามาท�าการค้าพร้อมช่วย

พฒันาสาธารณูปโภคพืน้ฐานให้ด้วย	เยอรมนัได้ยกเลกิหนี้ 

ระหว่างประเทศให้ทั้งหมด	 ส่วนเวียดนามได้เข้าไป 

ต้ังศนูย์การค้าในเมยีนมา	เพือ่ให้นกัธรุกิจเวียดนามเข้าไป

ท�าการค้าได้สะดวกขึน้	เหล่าน้ี	ท�าให้สนิค้าของประเทศ

เหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	“เมียนมาตอนนี้

เขาไม่ได้หันมองแค่ไทยอย่างเดียว	แต่เขาหมุนรอบตัว	

นั่นหมายความว่า	เรามีคู่แข่งมากขึ้นรอบทิศทาง”	

	 ยงัมีค�าถามจากผูค้นทีย่งัมองภาพของเขตเศรษฐกจิ

พเิศษตากไม่ชัดเจนว่าจะท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางใด	จะเกดิผลด	ีผลเสียอย่างไร	ผูค้นและการใช้ชวีติ 

ความเป็นอยูจ่ะดขีึน้จริงหรอืไม่	ณ	เวลานีค้�าตอบเหล่านัน้

เริม่ปรากฏภาพให้เหน็ชดัข้ึนเรือ่ย	ๆ 	ภาพรวมเศรษฐกิจ
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ของอ�าเภอแม่สอด	เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	20	ทุกปี	ถือเป็นการค้าชายแดน 

ที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดทางภาคเหนือของไทย	โดยสิ้นปี	2557	มีมูลค่าถึง	 

6	หมืน่ล้านบาท	สินค้าส่งออกทีส่�าคัญ	คือ	น�า้มนัเช้ือเพลงิ	และสนิค้าอปุโภค

บริโภคต่างๆ	ส่วนการน�าเข้าสูงขึ้นเช่นกัน	ปี	2557	มูลค่า	3	หมื่นล้านบาท	 

สินค้าน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ	 สินค้าเกษตร	

เป็นต้น	 ในปัจจุบันมีห้างค้าปลีก	 ค้าส่งขนาดใหญ่มาเปิดกิจการ	 2	 แห่ง	

คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นและได้รับการจองหมดแล้วเกือบ	600	ยูนิต	อีกทั้งมี 

การเปิดกิจการโรงพยาบาล	 และร้านวัสดุก่อสร้าง	 ฯลฯ	 ท�าให้ราคาที่ดิน

เพิ่มจากอดีต	5	-	10	ปีที่แล้ว	ไม่ต�่ากว่า	5	เท่าตัว

	 ในส่วนภาคการค้า	 สินค้าของประเทศไทยยังคงได้รับความนิยมจาก

เพื่อนบ้านแห่งนี้มาเป็นอันดับหนึ่ง	 สินค้าอุปโภคบริโภคกว่าร้อยละ	 80	 

ทีช่าวเมยีนมาใช้กนัอยู่ในปัจจบุนัรบัมาจากประเทศไทย	สนิค้าแบรนด์ไทย 

ชื่อดังได้รับความเชื่อถือ	 บางชนิดผลิตไม่ทันขาย	 ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งให้

สินค้าไทยขายดีในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้มายาวนาน	คือ	ความเชื่อมั่น

คณุภาพและนิยมในสนิค้าของ

ประเทศไทย	 อีกทั้งในอดีต

ประเทศจีนและอินเดีย	ไม่ได้ 

เข้ามาท�าตลาดในประเทศนี ้

มากนัก	นอกจากนัน้	เมยีนมา 

ยังต้องการการก่อสร้าง 

สิง่อ�านวยความสะดวกพืน้ฐาน 

อีกมหาศาล	 ไม่ว่าจะถนน	

อาคาร	บ้านเรือนต่างๆ	ฯลฯ	

	 อีกหน่ึงกิจการที่น ่าสนใจ 

หลงัจากมเีส้นทางเชือ่มโยงจดุผ่านแดน 

ในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่ม 

ความสะดวกและปลอดภัยของเส้นทาง 

สัญจร	ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

ซึ่งอาศัยความโดดเด่นของการเป็น

เส้นทางเชื่อมชายแดน	สามารถจัด

กจิกรรมท่องเทีย่วระยะสัน้	3	แผ่นดนิ	

เชิงธรรมชาติ	 ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม	 ในการเท่ียวชมวัดและ

ท�าบุญ	 ชมสภาพเมืองและหมู่บ้าน

ตามรายทาง	 โดยทางรถยนต์หรือ

จักรยาน	การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

และเกษตร	 สัมผัสการใช้ชีวิตของ 

ชนกลุ่มน้อย	 พักแรมในวนอุทยาน

ของอ�าเภอพบพระ	แม่ระมาด	มแีหล่ง

ผลติกหุลาบขนาดใหญ่	น�า้ตกทลีอซู

ทีส่วยงามตดิอนัดบั	1	ใน	6	ของโลก	

ส่งผลให้เกดิทีพ่กั	โรงแรม	ร้านอาหาร	

ตลาดสินค้าชุมชน	บริการจ�าหน่าย 

และให้เช่ารถยนต์	 รถจักรยาน	 

ณ	 แหล่งจ�าหน่ายรถจักรยาน 

มือสองใหญ่ท่ีสุดในประเทศ	 

บริการอุปกรณ์กีฬาและการ 

ออกก�าลังกาย	บริการเสริมความงาม	 

กิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว 

รปูแบบต่างๆ	เช่น	การจบัจ่ายซือ้ของ 

วนอุทยานของอ�าเภอพบพระ

น�้าตกทีลอซู
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สินค้าพื้นเมืองนานาชาติ	ฯลฯ	ได้ผุดตัวขึ้นตามกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่

ใส่ใจสุขภาพ	 รวมทั้งรองรับกิจกรรมส�าหรับผู้อยู่ในวัยเกษียณทั้งชาวไทย

และต่างชาติอีกหลากหลาย

	 เขตเศรษฐกิจพิเศษตากถือเป็นพื้นที่น่าสนใจมากๆ	 ของผู้ประกอบ

การ	SMEs	ทีจ่ะเข้ามาท�าธรุกจิ	ในหลายรปูแบบ	ตัง้แต่ภาคการค้าชายแดน	 

ทัง้กลุม่สนิค้าอุปโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ	รวมถึง	ภาคก่อสร้าง	

ขยายสาธารณปูโภคพ้ืนฐานต่างๆ	รองรบัการขยายตัวของเมอืง	ซึง่หลังเปิด	 

AEC	 จะมีนักธุรกิจ	 แรงงานเพื่อนบ้าน	 และนานาชาติ	 ย้ายเข้าท�างาน 

ในอ�าเภอแม่สอดอีกจ�านวนมาก	 SMEs	 สามารถขายสินค้าหรือบริการ 

ให้แก่กลุม่คนดงักล่าวได้ด้วยเช่นกนั	โดยขณะนีห้น่วยงานภาครฐัและเอกชน 

เร่งด�าเนินการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนลงในพื้นที่	 เช่น	 บีโอไอเปิดศูนย์

ส่งเสริมการลงทุน	 (OSOS)	 ส่วนขยาย	 เปิดธนาคารสาขา	 มีการหารือ 

สร้างความร่วมมือเรือ่งการข้ามแดนเพือ่การท่องเทีย่วและการเข้ามาท�างาน

ของแรงงาน	เป็นต้น	หากรัฐบาลด�าเนินนโยบายได้เหมาะสม	แน่นอนว่า	

ค�าเปรียบเทียบให้แม่สอดเป็น	“ขุมทองของ	SMEs”	คงไม่ใช่ค�าพูดเกินจริง

	 ภายหลังจากจังหวัดตากได้จัดงานเปิดตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง 

เป็นทางการเมือ่	8	พฤษภาคม	2558	ท�าให้มีผูส้นใจลงทนุในกจิการเป้าหมาย 

ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 กรมการค้า 

ต่างประเทศได้ให้ข้อมลูว่าขณะน้ีนักลงทนุต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทนุใน

พืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะนกัลงทนุญีปุ่น่	อนิเดีย	

มาเลเซีย	จีนและเกาหลีใต้	เนื่องจากมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต

และบรกิารต่างๆ	ของอาเซยีน	จงึเหมาะจะเป็นแหล่งผลติเพือ่กระจายสนิค้า

ไปยงัตลาดต่างๆ	หลงัเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน	“ญีปุ่น่สนใจเข้ามา 

ลงทุนเรื่องอาหารเป็นหลัก	 ส่วน

อินเดียจะเน้นเครื่องประดับและ

อัญมณี	 เพราะมั่นใจศักยภาพฝีมือ

แรงงานไทย	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ

ลูกค้าในหลายประเทศ”

	 ยังคงมีค�าถามหลายประการ	

ด้านสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ	

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานปัจจยัและ

สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	รวมทัง้ 

ประเดน็ด้าน	“แรงงาน”	ว่าจะมเีพยีงพอ	 

และแรงงานมีศักยภาพด้านฝีมือ

แรงงานส�าหรับรองรับการมาลงทุน

หรือไม่	

	 ภารกิจของส�านกังานจดัหางาน

จังหวัดตากวันนี้...คือการสนับสนุน

ให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็น

รูปธรรม	 โดยด�าเนินงานภายใต้

กรอบภารกิจ	จัดเตรียมบริการของ 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	 (OSS)	 

ด้านแรงงาน	 สาธารณสุขและ 

ค�าเปรียบเทียบให้แม่สอดเป็น	

“ขุมทองของ	SMEs”	

คงไม่ใช่ค�าพูดเกินจริง

ตลาดริมเมย
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ตรวจคนเข้าเมอืง	ร่วมกบัหน่วยงาน

ของกระทรวงแรงงาน	 สาธารณสุข

และความมั่นคงอ่ืนๆ	 เพ่ือรองรับ

แรงงานต่างด้าวท่ีจะเข้ามาท�างาน

ลักษณะไป-กลับ	 ในพื้นที่ตาม 

แนวชายแดน	 ในอนาคตอันใกล้	 

ผู้ประกอบการก็จะได้ใช้แรงงาน 

จากประเทศเพือ่นบ้านมาขบัเคลือ่น

ธุรกิจอย่างเต็มที่อย่างไม่ติดขัด

	 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ 

จัดหางานเพื่อคนไทย	 (Smart	Job	

Center)	 เป็นอีกหนึ่งบริการแบบ 

ครบวงจรเพือ่การมงีานท�าด้วยระบบ

ออนไลน์	 บริการแนะแนวอาชีพ	 

ส่งเสรมิการมงีานท�าให้แก่ประชากรไทย 

ในพื้นที่	 ให้ได้รับประโยชน์จาก 

การพฒันาทางเศรษฐกจิอย่างเตม็ที	่ 

บรกิารข่าวสารตลาดแรงงานส�าหรบั

เผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาเป็น

แนวทางการเลือกอาชีพ	 ผู้เข้าสู ่

ตลาดแรงงานใหม่	 นักธุรกิจ	 และ

แรงงานนานาชาติจ�านวนมาก	 ที่ต้องการย้ายเข้ามาท�างานในพื้นที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	 รวมทั้งบริการข้อมูลแหล่งงานหรือลู่ทางอาชีพ 

ในประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา	 ในโลกไร้พรมแดนยุค	 AEC	 ผลตอบรับ 

ในช่วง	 5	 เดือน	 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายเดิมในพื้นที่และ 

ผูป้ระกอบการห้างค้าปลกีค้าส่งรายใหม่	แจ้งความต้องการพนกังานทกุระดบั

การศึกษา	ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ	พนักงานด้านช่างประเภทต่างๆ	พนักงาน

ห้างร้าน	พนักงานขับรถ	ฯลฯ	จ�านวนกว่า	2,000	อัตรา	โดยภาคการค้า	

ภาคบริการและก่อสร้าง	 มีความต้องการพนักงานมากที่สุด	 มีผู้ต้องการ 

หางานท�าติดต่อลงทะเบียนสมัครงานกว่า	1,000	คน

		 เจ้าหน้าทีข่องส�านักงานจดัหางานจงัหวดัตากส่วนหน่ึงเปลีย่นบทบาท

จากเดิม	 โดยไปนั่งประจ�า	 “คลินิกนักลงทุน”	ณ	 ที่ท�าการเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษตาก	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 เปิดโลกทัศน์พัฒนาตนเอง 

ด้านความคิด	ความรู	้และทกัษะภาษา	เพือ่ตอบค�าถาม	ให้ค�าแนะน�าผูล้งทุน 

เกี่ยวกับการจ้างแรงงานไทยและการจ้างแรงงานต่างชาติให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย	 โดยปรับรูปแบบ	 กระบวนการ	 ให้ผู้รับบริการทุกกลุ่ม	 

ทั้งผู ้ที่มาติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์	 รวมทั้งสื่ออื่นๆ	 ให้ได้รับ 

ความสะดวก	รวดเร็วและถูกต้อง	

	 จากทศิทางของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษตาก	ภาครฐัและภาคเอกชน

รวมทั้งผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องเตรียมการรองรับผลกระทบด้านต่าง ๆ	 

ของความเป็น	“เมืองนานาชาติ”	ท่ีจะตามมาอีกมากมาย	พร้อมท้ังปรบัตัวให้ทัน 

กับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น	 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท้ังหลายคงไม่ลืมว่า 

เด็ก	 เยาวชนและคนไทยซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นท่ี	 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

มากที่สุด	 ควรได้รับความรู้	 ความเข้าใจเพื่อปรับตัวรับประโยชน์จาก

การพัฒนา	“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	เช่นกัน

26



27

หาก
จะถามว่าใครอยากไปเท่ียวประเทศอิสราเอลบ้าง	 ค�าถามน้ี 

คนไทยหลายคนคงส่ายหน้า	เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของประเทศ

อิสราเอลเต็มไปด้วยสงคราม	 ความรุนแรง	 การก่อการร้าย	 ประเทศไม่มี 

อะไรเลยนอกจากหินกับทะเลทราย	 อิสราเอลต้ังอยู่ในทวีปเอเชีย	 

แถบตะวันออกกลาง	 ไม่มีแม่น�้าและแทบจะไม่มีฝนตก	 มีแหล่งน�้าจืดเพียง 

แห่งเดียวในประเทศ	เป็นดินแดนแห้งแล้งกลางทะเลทราย	60	เปอร์เซน็ต์ของ

พื้นที่ถูกปกคลุมด้วยทะเลทราย	อิสราเอลมีประชากรอยู่ประมาณ	7	ล้านคน	

มีพื้นท่ีประมาณ	 20,770	 ตารางกิโลเมตร	 หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

ก็ใหญ่กว่าโคราชบ้านเฮาหน่อยเดียว	 ซึ่งหากจะเดินทางจากไทยไปอิสราเอล

ต้องใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินถึง	11	ชั่วโมง	เนื่องจากสายการบินต้อง

บินเลีย่งน่านฟ้าของกลุม่ประเทศอาหรบัซ่ึงไม่ค่อยจะถกูกบัอิสราเอลสักเท่าไร	

จึงไม่ยอมให้เครื่องบินที่จะไปอิสราเอลบินผ่านน่านฟ้าของตน	 

	 คนอิสราเอลหรือที่เรียกกันว่า	 “ยิว”	 ถือว่าเป็นชนชาติเก่าแก่	 และ

ฉลาดที่สุดชนชาติหนึ่งของโลก	ได้พัฒนาตนเองและต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้อยู่

รอดเพื่อเอาชนะธรรมชาติ	 จนกลายเป็นประเทศชั้นน�าด้านเทคโนโลยี	

และประสบความส�าเร็จทางการเกษตรเป็นอย่างมาก	 ซึ่งเป็นผลจากการ

ต่อสู้อันยาวนาน	 ต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน	 และไม่เอื้ออ�านวย

แรงงานไทยไป อิสราเอล
“ดินแดนเนรมิต โอเอซิสสีเขียว”

พ.จ.อ.สันติ เกิดประสพ
ส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ในการเกษตร	 รวมทั้งการใช้น้�าที่มี

จ�านวนจ�ากดัอยา่งคุม้คา่	บนดนิแดน

อนัแหง้แลง้	ท�าใหป้จัจบุนัอสิราเอลมี

แหล่งน้�าอุดมสมบรูณแ์ละการเกษตร

กรรมทีค่รบวงจร	สามารถปลกูพชื	ผกั	

ผลไมน้านาชนดิ	เชน่	อนิทผาลมั	ซ่ึง

ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ	 มะเขือเทศ	

แตงกวา	พริกหวาน	องุ่น	อโวคาโด	 

แตงโม	 ไม่เว้นแม้กระทั่งพืชผัก 

เมอืงหนาว	เชน่	สตรอเบอรี	่แอปเปลิ	

หรอื	ดอกไม	้เชน่	ดอกลลิลี	่สามารถ

เลี้ยงประชากรในประเทศ	 และยัง

สามารถส่งออกไปขายในประเทศ

แถบยุโรปได้	นอกจากนั้นอิสราเอล

ยังมีฟาร์มวัวนมท่ีให้นมมากกว่า

ประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย
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	 การเกษตรของอิสราเอลใช้เทคโนโลยีแบบระบบ

น้�าหยด	 แตกต่างจากการเกษตรแบบน้�าท่วมบ้านเรา	 

ซ่ึงท�าใหส้ญูเสยีน้�าไปโดยเปลา่ประโยชน์มากถงึร้อยละ	50	 

แต่การเกษตรแบบระบบน้�าหยดของอิสราเอล	แทบจะ

ไม่สูญเสียน้�าไปโดยเปล่าประโยชน์เลย	 เป็นการให้น้�า

และปุย๋ไหลไปสูร่ากของพชืไดอ้ยา่งตรงเปา้หมาย	โดยม ี

เครือ่งตัง้อตัโนมตัใินการใหน้้�าและปุย๋	มกีารค�านวณแลว้

ว่าพืชชนิดใดควรให้น้�าและปุ๋ยเท่าไร	เวลาใด	

	 อสิราเอลมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งคุม้คา่	

เป็นประเทศท่ีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบของการบริหาร

จัดการน้�าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	อิสราเอลมีโรงงาน

กลั่นน้�าทะเลให้เป็นน้�าจืดที่ใหญ่ที่สุดของโลก	สามารถ

กลั่นน้�าทะเลให้เป็นน้�าจืดท่ีจืดสนิท	 ส่งเข้าสู่ระบบท่อ	

เลี้ยงประชากรทั้งประเทศใช้ได้อย่างเพียงพอ	 และยัง

สง่น้�าจดืออกไปขายแขง่กบัน้�ามนัให้ประเทศเพือ่นบา้น	

นอกจากนัน้	น้�าทีใ่ชแ้ลว้กน็�ากบัมารไีซเคลิ	เพือ่น�ากลบัมา 

ใช้ใหม่ได้มากถึงร้อยละ	 75	 ท�าให้อิสราเอลก้าวข้าม 

ขีดจ�ากัดทางธรรมชาติ	 ของดินแดนแห้งแล้งกลาง 

ทะเลทรายจนกลายเปน็ประเทศตน้แบบในการท�าเกษตร 

ให้กับทั่วโลก	 ท�าให้มีน้�ากิน	 น้�าใช้	 และส�าหรับ 

ท�าการเกษตรกรรมได้อย่างไม่รู้จักค�าว่าขาดแคลน	

อิสราเอลไม่ยอมให้น้�าสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

แมแ้ตห่ยดเดียว	ใชน้้�าทกุหยดอยา่งมคีณุคา่	จนกลายเป็น 

ประเทศที่ได้ชื่อว่า	“ดินแดนเนรมิต	โอเอซิสสีเขียว”

	 จากการทีอ่สิราเอลมีการเกษตรทีท่นัสมยั	จงึจ�าเปน็

ตอ้งการแรงงานในการท�างานดา้นเกษตรเป็นจ�านวนมาก	 

แต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ของอิสราเอลไม่ท�างานด้านนี้ 

กันแล้วเนื่องจากเป็นงานท่ีหนัก	 ดังนั้นอิสราเอล 

จงึตอ้งพึง่พาแรงงานตา่งชาต	ิโดยเฉพาะแรงงานไทยเรา 

นีเ้อง	เนือ่งจากแรงงานไทยเปน็แรงงานทีม่ทีกัษะพืน้ฐาน 

ในด้านการท�างานเกษตรมาตั้งแต่เกิด	 มีความขยัน	

นายจ้างชาวอิสราเอลจึงนิยมจ้างแรงงานไทยท�างาน

ดา้นเกษตรเปน็อยา่งมาก	ประกอบกบันายจ้างอสิราเอล	

มกีารจ้างแรงงานไทยมานานนบัสบิปจึีงมคีวามคุน้เคย

กับแรงงานไทยมากกว่าแรงงานชาติอื่น	 ซึ่งทางการ 

อสิราเอลจะอนญุาตใหเ้ฉพาะแรงงานไทยเพยีงประเทศเดยีว 

ที่สามารถเดินทางไปท�างานภาคเกษตรในประเทศ

อสิราเอลได	้จงึปฏเิสธไมไ่ดว้า่แรงงานไทยเปน็สว่นหนึง่

ที่ท�าให้การเกษตรของอิสราเอลมีความมั่นคง
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	 รฐับาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและรฐับาลอสิราเอล

ได้ลงนามความตกลง	 (MOU)	 ด้านแรงงานเม่ือวันที่	 

20	 ธันวาคม	 2553	 เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปท�างาน

ภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล	 หลังจากนั้นในวันที่	

30	มนีาคม	2554	กรมการจดัหางานไดล้งนามขอ้ตกลง

ความรว่มมอืเกีย่วกบัการใหบ้รกิารขององคก์ารระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน	 (IOM)	 เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยไปท�างาน 

ภาคเกษตรในประเทศอสิราเอล	ซ่ึงถือไดว่้าเปน็การเริม่ตน้	 

“โครงการความรว่มมอืไทย	-	อสิราเอล	เพือ่การจดัหางาน	 

(Thailand-Israel	 Cooperation	 on	 the	 Placement	

of	Workers)”	 หรือที่เรียกกันย่อๆ	 ว่า	 “โครงการ	 TIC	 

(ที	 ไอ	 ซี)”	 ซึ่งเป็นการจัดส่งคนหางานไปท�างานโดย 

รัฐต่อรัฐ	 จากสถิติที่ผ่านมามีแรงงานไทยเดินทางไป

ท�างานตามโครงการ	TIC	แล้วเป็นหมื่นคน	 (เริ่มตั้งแต่ 

ปี	2555	จ�านวน	5,059	คน	ปี	2556	จ�านวน	5,204	คน	

ปี	 2557	จ�านวน	5,776	คน)	ซึ่งแรงงานไทยกลุ่มนี้ได้ 

สง่เงนิกลบัเขา้มาในประเทศปลีะไมต่่�ากวา่	12,000	ล้านบาท  

ท�าให้แรงงานไทยและครอบครัวมีรายได้จากการไป

ท�างานตามโครงการนี	้และเปน็การน�าเงนิตรากลบัเขา้มา 

เพื่อพัฒนาประเทศเป็นจ�านวนมาก

	 ดังนั้น	อิสราเอลจึงเป็นตลาดผู้รับแรงงานที่ส�าคัญ 

ในการจดัสง่คนหางานไปท�างานโดยภาครฐั	แรงงานกลุม่นี ้

จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	ในปีงบประมาณ	2558	 

กรมการจัดหางาน	 จึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพ 

แรงงานไทยกอ่นเดินทางไปท�างานภาคเกษตรทีอ่สิราเอล	

เพือ่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของแรงงานไทย	ใหม้ขีดีความ

สามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	โดยมีการจัดฝึกอบรมให้

ความรู้	เพิ่มทักษะการท�างานด้านการเกษตร	พร้อมทั้ง

ภาษาอังกฤษให้แก่แรงงานไทยก่อนเดินทางไปท�างาน

อิสราเอล	โดยไดร้บัความรว่มมอืจากวทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยจีงัหวดัรอ้ยเอด็เปน็ผูด้�าเนนิการฝกึอบรมให้

	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการฝึกอบรม 

คนงานไทยไดเ้ปน็อยา่งด	ีเนือ่งจากตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2541	

วทิยาลยัเกษตรรอ้ยเอด็ไดส้ง่คร	ูอาจารย	์และนกัศกึษา	

ไปฝึกทกัษะและประสบการณด์า้นการเกษตรในโครงการ 

ศกึษาและฝกึปฏบิตังิานเกษตรกรรมกา้วหนา้	โดยมกีารสง่ 

นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรในฟาร์มที่

อิสราเอล	ในเขตอราวา	ซ่ึงอยูท่างใตข้องอิสราเอล	และ

เป็นเขตที่มีความแห้งแล้งมาก	 เป็นเวลาถึง	 11	 เดือน	 

เม่ือนกัศกึษาฝกึปฏบิติังานเสร็จ	จงึถือวา่ผา่นการฝกึงาน 

ตามหลกัสตูรทีก่�าหนด	และส�าเรจ็การศกึษา	จนถงึปัจจุบัน 

วิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศ

อิสราเอลแล้วจ�านวนหลายร้อยคน	 วิทยาลัยจึงมี 

ความพร้อมด้านสถานที่อบรม	 สถานที่พัก	 อุปกรณ์	 

ตลอดจนบุคลากร	ทีม่คีวามรู	้และประสบการณ์	ตลอดจน 

มเีครอืข่ายนกัศกึษาทีฝ่กึปฏบิติังานในประเทศอสิราเอล
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เป็นจ�านวนมาก	ท�าให้คนงานไทยที่กรมการจัดหางานส่งเข้ารับการอบรม

ก่อนเดนิทางไปท�างานอสิราเอลไดป้ระโยชนจ์ากโครงการนีเ้ปน็อยา่งมาก	

เพราะคนงานไดเ้ห็นและรบัทราบขอ้มลูท่ีใกลเ้คยีงกบัความจรงิทีอ่สิราเอล	

โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรม	 มีการสอนให้ท�าการเกษตรสาธิตโดยวิธีน้�าหยด

เหมอืนกับในประเทศอสิราเอล	เรยีนรูเ้รือ่งการเกษตรเบ้ืองตน้	การขบัรถไถ	 

รวมถึงมีการอบรมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในฟาร์ม	 ตลอดจนมีนักศึกษาที่

ผ่านการฝึกงานในประเทศอิสราเอลมาเล่าประสบการณ์จริงให้คนงานฟัง

ท�าใหค้นงานไดมี้โอกาสได้รบัความรูจ้ากผูท้ีไ่ดท้�างานมาจรงิ	คนงานสามารถ

ตดัสินใจใหร้อบคอบอกีครัง้หนึง่กอ่นเดนิทางไปท�างาน	ซึง่ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558	วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยจีงัหวดัรอ้ยเอ็ด	ไดม้กีารฝกึอบรม

คนงานไปแล้วจ�านวนทั้งสิ้น	885	คน

	 โครงการ	 TIC	 เป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ 

พี่น้องแรงงานไทยในภาคเกษตร	ที่มีความขยัน	อดทน	มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง	 พร้อมที่จะเผชิญกับงานหนัก	 และสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน	

คือ	มอีากาศทีร่อ้นและหนาวจดั	โดยผูท่ี้ตอ้งการสมคัรไปท�างานทีป่ระเทศ

อสิราเอลตามโครงการ	TIC	ตอ้งมคีณุสมบตัเิบือ้งตน้	ไดแ้ก	่เพศชายหรอืหญงิ	 

(เพศหญิงรับจ�านวนน้อย)	เพศชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว	

อายุระหว่าง	23	–	39	ปี	มีประสบการณ์ท�างานด้านการเกษตร	มีร่างกาย

แข็งแรง	 ตาไม่บอดสี	 ไม่เป็นโรคต้องห้าม	 ไม่มีประวัติอาชญากรรม	 และ 

ไม่เคยเสพสารเสพติด	

	 คนงานที่ได้รับการคัดเลือกจะ

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปท�างาน

กับโครงการ	 TIC	 คนละประมาณ	

75,000	 บาท	 (ซึ่งหากเทียบกับ 

เมือ่กอ่นมโีครงการนี	้การไปท�างานท่ี 

ประเทศอิสราเอลโดยการจัดส่ง

ของบริษัทจัดหางานจะเสียค่าใช้

จ่ายคนละไม่ต่�ากว่าสามแสนบาท)	

สัญญาจ้าง	 2	ปี	 และหากนายจ้าง

ต่ออายุวีซ่าท�างานให้	 สามารถ

อยู่ท�างานได้นานถึง	5	ปี	3	 เดือน	 

โดยแรงงานจะไดร้บัคา่จา้งเดือนละ 

ประมาณ	 35,000	 บาท	 (ไม่รวม 

ค่าท�างานล่วงเวลา)	

	 การท�างานในประเทศอสิราเอล

แม้จะมีค่าตอบแทนท่ีค่อนข้างสูง	

เมื่อเทียบกับการไปท�างานประเทศ 

อื่นๆ	 แล้ว	 แต่ก็ต้องแลกกับ 

ความเหนด็เหนือ่ยเพราะงานเกษตร

เป็นงานหนัก	ต้องห่างไกลบ้านเกิด

เมืองนอน	 ต้องอดทนต่อสภาพ

ภูมิประเทศที่แห้งแล้งและอากาศ 

ที่ร้อนจัด	 ดังนั้น	 นอกจากสภาพ

รา่งกายของคนหางานตอ้งพรอ้มแล้ว	

สภาพจติใจกต็อ้งมคีวามพร้อมดว้ย	

 สุดท้าย	 กรมการจัดหางาน 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแรงงานไทยท่ี 

ไปท�างานภาคเกษตรในอิสราเอล	 

เมื่อกลบัมาแลว้	จะสามารถน�าความรู ้

และเทคโนโลยีด้านการเกษตรของ

อิสราเอล	มาพฒันาการเกษตรของไทย	 

ให้มคีวามกา้วหน้า	สรา้งผลผลติ	รายได้	 

และความเจริญด้านการเกษตร	

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทยต่อไป

30



31

เล่าสู่กันฟัง...

“การตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	(Smart	Job	Center)”

จารุวรรณ บุญเกิดรัมย์
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

ใ
นช่วงปลายปี	 2557	 แต่ละกระทรวงได้เตรียมที่จะเปิดตัวโครงการต่าง ๆ	 เพื่อมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่	 

2558	 ให้ประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ซึ่งหน่ึงในของขวัญปีใหม่ 

ที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมมอบให้แก่พี่น้องแรงงานไทย	คือ	“การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย”	หรือ 

ที่เราเรียกกันว่า	 “Smart	 Job	Center”	ซึ่งเป็นศูนย์ฯ	ที่จัดตั้งขึ้นตามด�าริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 

พลเอกสุรศักด์ิ	 กาญจนรัตน์	 เพื่อให้รวมบริการด้านแรงงานให้ประชาชนวัยก�าลังแรงงาน	 สามารถเข้าสู่ระบบ 

การท�างานอย่างมีคุณภาพ	โดยมุ่งเนน้	“บรกิารด้วยใจ	เพื่อคนไทยมีงานท�า”	ซ่ึงได้เปิดตัว	และให้บรกิารอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่	19	มกราคม	2558	โดยรองนายกรัฐมนตรี	(พลเอกประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน

พิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว

	 ศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย	กระทรวงแรงงาน	

ถกูออกแบบเปลีย่นโฉมใหม่โดยการตกแต่งให้ดทัูนสมยั 

ทัง้ภายในและภายนอก	ซึง่ฉกีแนวไปจากหน่วยงานราชการ 

และทีไ่ม่แพ้กนัรปูแบบการให้บรกิารกถ็กูปรบัให้ทันสมัย	

สะดวก	รวดเรว็	ด้วยสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ	มาถงึตอนน้ี 

ผูเ้ขยีนขออนญุาตเล่าสูก่นัฟังการตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางาน 

เพื่อคนไทย	 (Smart	 Job	 Center)	 ซึ่งมีต้นแบบอยู่ที่

กระทรวงแรงงานของเราน่ันเอง	 โดยนับว่าเป็นความ

ท้าทายของกรมการจัดหางานทีจ่ะต้องท�างานให้ส�าเรจ็

ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านเวลา	และออกแบบรูปแบบการให้

บริการให้ตรงกับโจทย์ท่ีได้รับมา	 แต่งานนี้ได้พิสูจน์ให้

เห็นว่า	“การไปถึงเส้นชัย”	ไม่ใช่เรื่องยาก	เพราะพี่น้อง 

ชาวกรมการจัดหางานได้ผนึกก�าลังเป็นหนึ่งเดียว 

จนท�าให้งานของเราส�าเร็จ	 และหัวเรือใหญ่งานนี้มิใช่ 

ใครอื่นคืออธิบดีกรมการจัดหางาน	(นายสุเมธ	มโหสถ)	

ทีไ่ด้ก�ากับตดิตาม	ให้ก�าลงัใจและดแูลอย่างใกล้ชดิ	และ

ผูต้รวจราชการกระทรวง	(นายธนชิ	นุม่น้อย)	ซึง่ขณะนัน้ 

ด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี	 เป็นท่ีปรึกษา	 กองพัฒนา 

ระบบบริการจัดหางาน	 กองส่งเสริมการมีงานท�า	 

กองวิจัยตลาดแรงงาน	 และศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
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ร่วมกันคิดที่จะน�าภารกิจใดบ้างไปให้บริการในศูนย์ฯ	

พร้อมปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการให้บรกิารให้ทันสมยั

ค�าตอบจึงมาหยุดอยู่ท่ีการน�ารูปแบบของส�านักงาน	

Hello	 Work	 ของประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความส�าคัญกับ 

การแนะแนวอาชีพ	การออกพบปะสถานประกอบการ	 

การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ	 

(Company	 Profile)	 การแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ

อย่างชดัเจน	รวมทัง้มรีะบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั	สะดวก	 

และรวดเร็ว	โดยจดัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส�าหรับให้คนหางาน 

ได้สบืค้นข้อมลูต�าแหน่งงานว่างด้วยตนเอง	มาปรบัใช้กบั 

รูปแบบการให้บริการจัดหางานเพื่อคนไทยในครั้งนี้

	 กรมการจัดหางานได้เห็นชอบที่จะได้น�าภารกิจ	 

3	ด้าน	ได้แก่	จดัหางานในประเทศ	แนะแนวอาชพี	และ

ข้อมูลข่าวสารการมีงานท�า	เพ่ือให้บรกิารประชาชน	ดงันี้

 1. บรกิารจัดหางานในประเทศ	ได้น�าเทคโนโลยี

มาช่วยในการลดข้ันตอนโดยผู้ใช้บริการมีเพียง 

บตัรประจ�าตวัประชาชนใบเดยีวกส็ามารถเข้าถงึบรกิาร

จัดหางานได้และผู้ใช้บริการมีอิสระในการสืบค้นข้อมูล

ต�าแหน่งงานว่างหรอืคดัลอกรายชือ่คนหางานจากระบบ 

สารสนเทศด้วยตนเอง	โดยเมือ่คนหางานเลือกต�าแหน่งงาน 

ที่สนใจได้แล้ว	 ระบบจะส่งข้อมูลให้นายจ้างทราบว่า	

ต�าแหน่งงานที่ได้แจ้งไว้มีคนหางานรายใดบ้างสนใจ

สมัครงานกับนายจ้าง	 ในขณะเดียวกันถ้านายจ้างมา 

คดัเลอืกประวตัคินหางาน	ระบบจะส่งรายชือ่นายจ้างให้ 

ผู้สมัครงานทราบว่ามีนายจ้างรายใดสนใจประวัติของ

คนหางานและในกรณีผู้ใช้บริการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้

จะให้บรกิารสบืค้นข้อมลูโดยเจ้าหน้าที	่และจัดให้มีพืน้ที่

พิเศษส�าหรับให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ
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 2. บริการแนะแนวอาชีพ	กลุ่มเป้าหมายที่จะให้

บริการแบ่งเป็น	2	กลุ่มเป้าหมาย	โดยกลุ่มแรกเป็นผู้ที่

อยู่ในระบบการศกึษาจะได้เรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อม

ก่อนเข้าสูอ่าชพี	ซึง่ได้แก่	การบรกิารข้อมูลอาชพีเพือ่ให้

ความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ	สภาพ

การท�างาน	 คุณสมบัติ	 โอกาสในการมีงานท�า	 โดยให้

บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง	 นอกจากนั้นยังมีการ

ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ	 และได้แสดงบทบาท

อาชีพเสมือนจริงอีกด้วย	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่สอง	 

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบแรงงาน	 จะเน้นให้ 

ค�าปรกึษาและแนะแนวอาชพี	เพือ่ให้สามารถแก้ปัญหา

ท้ังด้านส่วนตัวและทางอาชีพให้สามารถเลือกและ 

ตอบค�าถามหรือจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตาม

กระบวนการแนะอาชีพ

 3. บรกิารข้อมลูข่าวสารการมงีานท�า	โดยเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ต�าแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ	 

และข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ด ้านแรงงาน 

ผ่านช่องทางต่างๆ	รวมทั้งทาง	Internet

	 ทั้งน้ี	 การให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อ 

คนไทยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน	 

โดยจะเน้นที่ระบบการติดตามผลที่ดี	 ซึ่งจะด�าเนินการ

ติดตามผลจากคนหางานที่ได้มาสมัครงาน	 และหาก

ตดิตามผลแล้ว	พบว่ายงัไม่ได้งานท�าจะให้ความช่วยเหลอื 

จนกว่าจะได้งานท�า	 จะว่าไปแล้วการติดตามผลก ็

เปรยีบเหมือนเราไปซือ้สนิค้าแล้วได้รบับรกิารหลงัการขาย	 

ลกูค้าย่อมท่ีจะพอใจเป็นธรรมดาเพราะเขาจะรับรูไ้ด้ว่า	 

ผู้ขายสนใจและเอาใจใส่ลูกค้า	 คนหางานก็เช่นกัน	 

เพราะจากประสบการณ์ท�างานด้านจัดหางานของ 

ผู้เขียน	 ครั้งเมื่อท�างานอยู่ที่ส�านักจัดหางานกรุงเทพ 

เขตพ้ืนที	่9	พระโขนง	ปัจจบุนั	คอื	ส�านกัจัดหางานกรงุเทพ

เขตพ้ืนท่ี	8	คนหางานรู้สึกดใีจ	(รับรู้ได้จากน�า้เสยีง)	เมือ่

เจ้าหน้าทีไ่ด้โทรศพัท์ไปหา	เพือ่ตดิตามผลการมงีานท�า

ของเขา	 บางครั้งเขาก็เล่าปัญหาชีวิตให้เราฟัง	 เพราะ 

คนหางานบางคนเดือดร้อนไม่มีงานท�า	 ก็ไม่มีรายได้ 

เลี้ยงตัวเองและครอบครัว	 จึงได้หนีร้อนมาพ่ึงเย็น	 

บางคนกบ็อกว่า	“ยงัไม่ได้งานท�าครบั	แต่อย่างน้อยผม

กด็ใีจทีพ่ีใ่ส่ใจประชาชนตาด�าๆ	อย่างผม”	ค�าพูดแบบนี	้ 

เม่ือได้ฟังแล้ว	ท�าให้ผูเ้ขยีนได้ตระหนักว่าการตดิตามผล 

เป็นค�าตอบที่มาถูกทาง	 เพราะนอกจากจะได้ใจ 

คนหางานแล้ว	 เรายังได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 

เรื่องดีๆ	 แบบนี้	 ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพ

ข้าราชการแบบเราๆ	 ท่านๆ	 นั้น	 ผู้เขียนคิดว่าเกิดกับ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมการจดัหางานเกอืบทกุแห่ง 

ก็ว่าได้	 เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะถ่ายทอดให้ 

เพื่อนร่วมงานฟัง	 หรือบางท่านก็อาจแอบเก็บไว้เป็น	

ความภูมิใจเล็กๆ	 ให้กับตัวเอง	 จึงจะขอยกตัวอย่าง

ผลงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการ	

จ�านวน	3	คน	เนือ่งจากลูกสาวคนโตพกิารมาแต่ก�าเนดิ	

ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง	และแม่กับน้องสาวก็มาประสบ

อุบัติเหตุรถชนพร้อมกัน	 2	 คน	 จนท�าให้มีอาการ 

ทางสมอง	(คดิช้า	พดูช้า	และเคลือ่นไหวช้า)	แถมมาเจอ

ข่าวร้ายเจ้าของท่ีจะมาขอที่ดินท่ีใช้เป็นท่ีอาศัยคืนอีก	 

จงึได้รบัความเดอืดร้อน	เพราะไม่มีทีอ่ยูอ่าศัย	ขาดรายได้	 

เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากอุบัติเหตุ 

ครั้งนี้	 ซึ่งศูนย์ฯ	 จังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามให้ 

ความช่วยเหลือ	 โดยหางานให้ทั้ง	 3	 แม่ลูกท�างานกับ

บริษัท	โตโยต้าไทยเย็น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

รถยนต์	 แม่และลูกสาวคนเล็กท�างานเป็นแม่บ้าน	 

ส่วนลูกสาวคนโตได้เป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกค้า	

โดยในช่วงแรกบริษัทฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่พัก
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างดีๆ	ที่ได้

มาเล่าสูกั่นฟัง	เพ่ือให้เหน็ว่าศนูย์บรกิารจัดหางานเพือ่

คนไทย	 “บริการด้วยใจ	 เพื่อคนไทยมีงานท�า”	 ได้เกิด

เป็นรูปธรรม	 ให้ทุกคนได้เห็นว่าสังคมจะน่าอยู่เพราะ

ทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน

	 การติดตามผลนอกจากจะติดตามผลจาก 

คนหางาน	 ผู้เขียนคิดว่าการติดตามผลจากนายจ้าง 

ก็ควรให้ความส�าคัญเช่นกัน	เพราะเมื่อนายจ้างมาแจ้ง 

ต�าแหน่งงานว่างไว้แล้ว	หากยงัไม่ได้คนไปท�างาน	เขาก ็

ย่อมได้รบัความเดือดร้อนเช่นเดยีวกัน	แต่ความเดือดร้อน 

ของนายจ้างอาจถกูมองว่าเป็นเชงิธรุกจิ	ความเดือดร้อน 

ย่อมจะน้อยกว่าคนหางาน	หรอืนายจ้างมีช่องทางอ่ืนๆ	

ที่จะหาคนไปท�างานกับเขาได้	 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จริง	 

ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบย้อนกลบัมาคอืคนหางานท่ีก�าลงัจะ

หางานท�า	เนือ่งจากฝ่ังนายจ้างมองว่าศนูย์ฯ	ไม่สามารถ 

หาคนท�างานให้เขาได้	 จึงไปใช้บริการจัดหางาน 

ภาคเอกชน	หรอืบรกิารช่องทางอ่ืนๆ	จงึท�าให้เราสญูเสยี 

ลกูค้าไป	1	ราย	ทีร้่ายไปกว่าน้ันถ้ามกีารบอกปากต่อปาก 

ไปอีกจะท�าให้เราสูญเสียทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่

ทีไ่ม่เคยมาใช้บรกิารมาก่อนเช่นกนั	ผลกระทบดงักล่าว

ตกอยู่ท่ีคนหางานหรือไม่	จงึเป็นค�าถามทีต้่องวเิคราะห์ 

กันต่อว่า	 หากฐานข้อมูลต�าแหน่งงานว่างของเราขาด 

ต�าแหน่งงานท่ีมีคุณภาพ	 ต�าแหน่งงานไม่มีความ 

หลากหลาย	 คนหางานก็จะมีทางเลือกน้อยลงและ 

ในทีส่ดุลกูค้าของเรากจ็ะหายไปอกี	ดงันัน้	การตดิตามผล 

ฝั่งนายจ้างจึงควรให้ความส�าคัญ	โดยการเสนอรายชื่อ 

คนหางานทีม่คีณุสมบตัติรงกับความต้องการของนายจ้าง	

เพื่อให้นายจ้างได้มีคนท�างานตามความต้องการ	 หรือ

เป็นการให้ค�าปรึกษาเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่มีคนมา 

สมคัรงานกบัทางนายจ้างเป็นเพราะเหตใุด	เพือ่ช่วยกนั 

หาทางออกว่าควรจะลดจะเพ่ิมเงื่อนไข	 สวัสดิการ	 

ตรงจุดไหนบ้าง	เพื่อให้คนหางานสนใจหรือได้มีโอกาส 

มาร่วมงานกับทางนายจ้างได้	พร้อมกันนี้	ก็ต้องมีการ 

เปิดตลาดใหม่ๆ	 โดยการออกไปพบปะนายจ้าง	 

เพือ่ท�าความรูจ้กักบันายจ้างทีไ่ม่เคยมาใช้บรกิารกบัเรา

เช่นกัน	ทั้งนี้	เพื่อให้มีต�าแหน่งงานที่มีคุณค่า	(Decent	

Work)	 อยู่ในระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ	 จะท�าให ้

ต�าแหน่งงานเป็นทีน่่าสนใจหรอืถ้าคดิจะหางานท�าต้อง

นกึถงึกรมการจดัหางาน	เพราะในระบบมตี�าแหน่งงาน 

ที่มีค่าจ้าง	 สวัสดิการ	 และมีหลักประกันในการท�างาน 

ทีด่แีละมัน่คง	กจ็ะท�าให้ทัง้	2	ฝ่ายถกูใจและกดไลค์	(like)	 

ให้กบัเรา	เพราะคนหางานได้งานท�า	นายจ้างได้คนท�างาน 

ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายหลกัของกระทรวงแรงงาน	ทีร่ฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวงแรงงาน	(พลเอกสุรศักดิ์	กาญจนรัตน์)	 

ได้ให้นโยบายการดูแลคนไทยให้มีงานท�าว ่า	 
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“การก�าหนดทิศทางด้านแรงงานต้องมองไปสู่อนาคต

และก�าหนดโดยล�าพังไม่ได้...	 ทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมจะเป็นผู้ก�าหนดความต้องการด้านแรงงาน	

และกระทรวงแรงงานเป็นผู้จัดหาแรงงานให้ฯ”

	 นอกจากนีบ้รกิารจดัหางานของศนูย์ฯ	ยงัเพ่ิมโอกาส

เพือ่ให้คนหางานได้งานท�าเรว็ขึน้	โดยให้บรกิารสมัภาษณ์

งานผ่านระบบอนิเตอร์เนต็	(Skype)	ซึง่จะท�าให้นายจ้าง

และคนหางานได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปพบนายจ้าง	 และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางสามารถ 

ทราบผลการบรรจุงานได้ทันทีและศูนย์ฯ	 ยังให้บริการ

บนัทกึภาพและเสยีง	(Clip	VDO)	แนะน�าตวัผูส้มัครงาน	 

เพือ่ให้นายจ้างทีม่าคัดเลอืกคนหางานได้เหน็บคุลกิภาพ	

ท่วงทีวาจาการพูดของคนหางานเพื่อน�าไปพิจารณา

บรรจุงาน	 เพ่ิมจากเดิมที่นายจ้างจะเห็นเพียงข้อมูล

ประวตัส่ิวนตวัทีเ่ป็นเพยีงตวัอกัษรเท่านัน้	และอกีหนึง่

ภารกิจส�าคัญที่ผู้เขียนเห็นว่ามีความส�าคัญเช่นกัน	คือ	

การสร้างเครอืข่ายเพือ่เผยแพร่ข้อมลูการมงีานท�าทีจ่ะ 

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถน�าภารกิจของศูนย์ฯ	 

เข้าถงึผูใ้ช้บรกิารในระดบัพืน้ทีอ่�าเภอ	ต�าบล	หมูบ้่านได้	

เนือ่งจากคนหางานทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลอาจพบปัญหา

และอปุสรรคในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของทาง

ราชการ	จึงท�าให้เกิดปัญหาการว่างงาน	การหลอกลวง 

คนหางาน	 เนื่องจากคนหางานไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

การจ้างงานโดยการสร้างเครอืข่ายการจดัหางานในระดบั

พ้ืนที	่ศูนย์ฯ	ควรมีการประสานหน่วยงานระดับท้องถิน่	

ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เทศบาลต�าบล

หรือผู้น�าท้องถิ่น	 เช่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	

อาสาสมัครแรงงาน	 เป็นต้น	 เพื่อให้เครือข่ายเห็นถึง

ความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบบริการ

จัดหางานถึงในระดบัพ้ืนท่ี	เนือ่งจากการสร้างเครอืข่าย 

จะสามารถให้บริการและทราบความต้องการของ 

กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง	 โดยคนหางานสามารถ 

ใช้บริการจัดหางานผ่านช่องทาง	 Internet	 ต�าบลได้ที	่ 

www.doe.go.th/smartjob	หรอืจากข่าวสารทีท่างศนูย์ฯ	 

ส่งข้อมูลสนับสนุนให้เครือข่ายโดยตรง	 ทั้งนี้	 

การสร้างเครือข่ายจะเป็นการสร้างแหล่งข้อมูล 

ให้กับศูนย์ฯ	 โดยผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ระหว่างศนูย์ฯ	กบักลุ่มเครอืข่ายต่างๆ	โดยมีวัตถปุระสงค์

ไปในทศิทางเดยีวกนัเพือ่ให้	“คนไทยมงีานท�า	มรีายได้	

และมคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้”	อนัเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ 

ของสังคมไทยในการเข้าถึงบริการของรัฐ	 และเป็น 

การกระจายรายได้	 ให้แก่พี่น้องแรงงานไทยที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกล

บางคนกบ็อกว่า	“ยังไม่ได้งานท�าครบั	แต่อย่างน้อย 

ผมก็ดีใจท่ีพี่ใส่ใจประชาชนตาด�า ๆ	 อย่างผม”	 

ค�าพดูแบบน้ี	เม่ือได้ฟังแล้ว	ท�าให้ผูเ้ขยีนได้ตระหนักว่า 

การติดตามผลเป็นค�าตอบที่มาถูกทาง	

35



36

	 กรมการจัดหางานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน

เพื่อคนไทย	 ในปีงบประมาณ	 2558	 ให้ครอบคลุม 

ภมูภิาคต่างๆ	ได้แก่	ภาคใต้	ทีจ่งัหวัดสงขลา	(สาขาหาดใหญ่)	

ปัตตาน	ียะลา	และนราธิวาส	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 

จังหวัดนครราชสีมา	 ภาคตะวันออก	 จังหวัดระยอง	 

ภาคกลาง	จงัหวดันครปฐม	ภาคเหนอื	จงัหวดัเชยีงใหม่	

และกรุงเทพมหานคร	 ที่ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขต

พื้นท่ี	 3	 ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี	 5	 และ 

ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่	 8	 รวม	 11	 แห่ง	

นอกจากนี้ส�านักงานจัดหางานจังหวัดสตูลได้แสดง

ความประสงค์ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ฯ	 โดยไม่ขอรับ 

การสนบัสนนุงบประมาณเพิม่เตมิแต่อย่างใด	จงึรวมเป็น 

ทั้งหมด	 12	 แห่ง	 และในปี	 2558	 กรมการจัดหางาน 

ยังได้มีการด�าเนินการท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมือกับส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ในการจัดตั้ง 

ศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า	 (GOVERNMENT	 

SERVICE	 POINT:	 G-Point)	 น�าร่องแห่งแรก	 ณ	

ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์	โดยน�ารปูแบบบรกิารจดัหางาน 

เพื่อคนไทย	 ไปให้บริการในศูนย์แห่งน้ี	 ส�าหรับ

ปีงบประมาณ	2559	กรมฯ	ได้เหน็ชอบให้มกีารขยายศนูย์ฯ	 

เพิม่อกีจ�านวน	32	แห่ง	โดยได้มกีารจดัค�าของบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปี	 2559	 เพื่อรองรับการขยายศูนย์ฯ	

เรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นี	้กรมฯ	จะได้ขยายศนูย์บรกิารจดัหางาน 

เพือ่คนไทยให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ	ในปีงบประมาณ	2560	 

แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานท่ียังไม่ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณเพือ่จดัตัง้ศนูย์บรกิารจดัหางานเพือ่คนไทย 

สามารถให้บริการจัดหางานแก่ผู ้ใช้บริการผ่าน 

ช่องทาง	 Internet	 ได้ท่ี	 www.doe.go.th/smartjob	 

โดยสามารถบรหิารจัดการข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เนต็	

ได้แก่	 การอนุมัตินายจ้างให้เข้าใช้ระบบการแก้ไข

ปัญหาการใช้งานระบบจัดหางานในประเทศให้แก ่

คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ	ทัง้นี	้เพือ่ให้ 

ระบบบริการจัดหางานเพื่อคนไทย	 หรือ	 Smart	 Job	 

ได้เป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลาย	เพราะในปัจจุบนัมแีนวโน้ม 

ว่าคนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการได้

เปลี่ยนช่องทางการหางานท�าหรือการหาคนท�างาน	 

ผ่านช่องทาง	 Social	 Network	 เป็นจ�านวนมาก	 

เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวหน่วยงาน 

ทีย่งัไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณควรประชาสมัพนัธ์

ให้คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการได้รู้จัก

และใช้บริการจัดหางานในประเทศในรูปแบบของ 

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	

	 สุดท้ายนี้	 ผู้เขียนอยากบอกว่าเมื่อมีการท�างาน

ทุกคนก็จะเจอกับปัญหาอุปสรรค	 ซึ่งปัญหาที่พบ 
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ส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช�านาญในการ

ใช้งานโปรแกรมจัดหางานเพื่อคนไทย	 เนื่องจากเป็น

โปรแกรมที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่	 โดยออกแบบให้

สามารถใช้งานได้ท้ังช่องทางอินเตอร์เนต็	(Internet)	และ

ส�านักงาน	(Intranet)	ผูใ้ช้บริการสามารถใช้บริการได้ด้วย

ตนเองหรือจะให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการให้ก็ได้	เนื่องจาก 

ระบบบริการจัดหางานในประเทศที่ใช้ในปัจจุบัน 

ถูกออกแบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้งานเท่าน้ัน	 

ซึง่ศนูย์บรหิารคอมพวิเตอร์และกองพัฒนาระบบบริการ

จัดหางานได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดอบรม

และจัดท�าคู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ	เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีได้ท�าความเข้าใจ	 พร้อมจัดตั้ง	 Group	 line/

SJC	(Smart	Job	Center)	เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าว	

นอกจากนี้ยังพบว่าระบบสารสนเทศของศูนย์บริการ

จัดหางานเพ่ือคนไทยยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ

ระบบของส�านักงานประกันสังคม	ท�าให้เจ้าหน้าที่ต้อง

ท�างานคูข่นานระหว่างระบบสารสนเทศของศูนย์บรกิาร 

จดัหางานเพือ่คนไทย	และระบบสารสนเทศการจดัหางาน 

ในประเทศ	 (พัฒนาโดยงบประมาณของส�านักงาน 

ประกนัสงัคม)	โดยจะต้องมกีารบนัทกึข้อมลูของคนหางาน 

และนายจ้าง/สถานประกอบการลงในระบบสารสนเทศ

ทั้งสองระบบ	 ซ่ึงขณะนี้ได้มีการเร่งรัดผู้พัฒนาระบบ 

ได้ด�าเนนิการพฒันาระบบสารสนเทศ

ให้สมบูรณ์	 เพ่ือที่จะได้มีการ 

เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกรมการจัดหางานและ

ส�านักงานประกันสังคม	 และเมื่อ

ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ

ส�านักงานประกันสังคมแล้ว	 จะใช้ 

ระบบสารสนเทศของศูนย์บริการ

จดัหางานเพือ่คนไทยเพยีงระบบเดียว	 

การใช้ระบบสารสนเทศคู่ขนาน 

ทัง้สองระบบดงักล่าวเป็นความจ�าเป็น 

ที่จะต้องด�าเนินการ	 เนื่องจาก

ระบบสารสนเทศการจัดหางาน 

ในประเทศ	(พฒันาโดยงบประมาณ

ของส�านักงานประกันสังคม)	 ที่ใช้งานในปัจจุบันเป็น 

การใช้งานโดยที่กรมการจัดหางานไม่สามารถที่จะ

พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับ 

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้	จึงถือได้ว่าการพัฒนา

ระบบสารสนเทศของศนูย์บรกิารจัดหางานเพือ่คนไทย

เป็นก้าวหนึ่งที่จะท�าให้กรมการจัดหางานได้มีระบบ 

สารสนเทศการจัดหางานในประเทศกลับมาเป็น 

ของตนเอง	 ซึ่งจะได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับ 

ความสะดวก	 รวดเร็ว	 ภายใต้ระบบการติดตามผลที่ดี

ของศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทยที่จะดูแลพี่น้อง

แรงงานไทยโดยผ่านบริการจัดหางาน	 แนะแนวอาชีพ	

และบริการข้อมูลข่าวสารการมีงานท�าให้ครอบคลุม 

ทั่วประเทศต่อไป
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สู่เส้นทาง...
การมีงานท�า

แสงชัย ชัยจงเจริญสุข
กองส่งเสริมการมีงานท�า

โอย..
หนอชายเสียงคนเว้าว่าเขาลือเขาซาว่า

ตอนไปเสยีนาพอกลบัมาฮอดบ้านเมยีน้ัน 

บ่เหน็เป็นจงัซีเ้พิน่ว่ามีหลายผูช้ายยอมทนทุกข์ห่างเมยี

ไกลบ้านหางานก�้าเมืองไกลแดนต่างพอได้เงินค่าจ้าง

มาใช้จ่ายกันก่อนไปนั้นกะต้องจ่ายเงินหลายทั้งขายวัว

ขายควายไฮ่นาป่าค้างบางคนนัน้จ�านองจองจ่ายบางคน

นัน้จ�านองจองจ่ายดอกเบ้ียหลายบ่ย่านยมืหน้าใส่หลงั 

ตั้งหน้าสู้ตากแดดท�างานได้เงินเดือนหลายๆ	 ส่งคืน 

มาบ้านพองานแล้วโงคืนบ้านพ่อเงินบ่พอใช้หน้ีเมียใช้

จ่ายเกนิน�าหาเอ้ินเมยีอ่อนหวัใจลางโพ้นไปน�าเขาแล่น

น�าชายชูเ้งนิไปกูเ้ขามาหน้าก�า่เงินไปกูเ้ขามาหน้าก�า่นา

บ่มีอีกซ�้าเมียนั้นเล่าหนีเมียคนนี้บ่ให้พ่ีเสียใจเมียคนนี ้

บ่ให้พีเ่สยีใจขอให้กลับไวๆ	อย่านานเด้ออ้ายคนไปเมอืง

นอกเมืองนาหลายคนกลับมาเรื่องยุ่งนัวเนียตอนไปก็

ต้องเสียนาบางคนกลับมาก็เสียท้ังเมียเมียดีก็มีถมไป

ถ้าเมียจัญไรหัวใจละเห่ียแต่เมียของพี่คนนี้เก็บเงินรอ

พ่ีบ่มีทางเสียสงสารแต่ผัวบ่คลายหาเงินแทบตายมา

จ่ายดอกเบ้ียฝากเงินมาเถิดผัวขาฝากเงินมาเถิดผัว

ขารับรองกลับมาเห็นทั้งนาทั้งเมียเมียนอนท่าหลาย

เดือนจนจ่อยนอนกอดแต่ลูกน้อยคอยท่าพี่มามาฮอด

บ้านสองอย่างบ่มเีสยีมาฮอดบ้านสองอย่างบ่มเีสยีเหน็ 

ทั้งนาทั้งเมียแน่นอนคุณพี่แน่นอนคุณพี่...เสียงเพลง	

ไปไม่เสียนามายังเห็นหน้าเมีย	 ของศิลปิน	 พวงเพชร	 

ยงัคงดงัก้องไปทัว่อสีาน	หรือเรยีกว่าทีร่าบสงูอสีาน	หรือ

ทีร่าบสงูโคราช	เกิดจากการยกตวัสูงขึน้ของเปลือกโลก	

ภูเขาที่ถูกยกขึ้นเปรียบดังขอบของพื้นท่ีราบ	 หันด้าน

สูงชันไปทางที่ราบภาคกลาง	ส่วนที่ราบลาดไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้	 ตอนกลางที่ราบสูงอีสาน	 มีทิวเขา 

ภพูานแบ่งแอ่งแผ่นดนิออกเป็นรปูกระทะมี	2	แอ่ง	ได้แก่	

แอ่งโคราชเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้ามูล	–	ชี	กับแอ่งสกลนคร	

ตั้งอยู่ระหว่างทิวเขาภูพานกับแม่น�้าโขง	

	 อีสานในต�านานได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งนักรบ

แรงงาน	มีประวัติอันยาวนานในการเดินทางไปท�างาน

ต่างประเทศ	 บ้างก็ประสบความส�าเร็จในชีวิต	 บ้างก็ 

ล้มเหลวกับชีวิตจนมีค�ากล่าวต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 

ไปเสียนา	มาเสียเมีย	แต่การไปท�างานต่างประเทศได้ 

มีวิวัฒนาการดีขึ้นไปเป็นล�าดับตามเนื้อเพลงของ 

ศิลปินพวงเพชรท่ีขับร้องออกมาเป็นส่ือให้คนอีสาน 

มีขวัญก�าลังใจในการเดินทางไปท�างานต่างประเทศ 

ดงัเรือ่งราวของชวีติผัวเมียคูห่นึง่ท่ีใช้ชวีติอยูใ่นถิน่อสีาน	

นามของชายหนุม่ว่า	เคน	ส่วนหญงิสาวนามว่า	ค�ากอง
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	 คืนที่อากาศอบอ้าวในคิมหันต์ฤดู	 ที่เถียงนาน้อย

ท้ายบ้าน	 ผัวเมียคู่นี้ได้มานั่งปรึกษาหารือกันเพื่อหา

หนทางท�ามาหากินในอนาคตเพื่อลูกน้อยที่ก�าลังจะ

เกิดมาลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

	 ค�ากอง	 จึงเว้าขึ้นว่า	 “ข้อยว่าเฮาสองคนคงต้อง 

เตรยีมหางานท�าให้ม่ันคงไปกว่าทีท่�านาอยูน่ี	่อกีไม่ก่ีเดือน 

ลูกของเราจะคลอดออกมาดูโลกแล้ว	อ้ายว่าจังได๋”	

	 “เจ้าเว้ามาก็ถูกถ้าเฮามีสองชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้	 

เฮาสามารถหาเลี้ยงตนเองได้	 แต่ลูกที่ก�าลังจะเกิด	 

เฮาต้องดูแลเขาให้ดี”	เคน	ผู้เป็นผัว	กล่าวตอบเมีย

	 ค�ากอง	มสีหีน้าเคร่งเครยีด	เอ่ยว่า	“หนทางข้างหน้า 

ในการท�ามาหากินมันช่างล�าบากเหลือเกิน	จะท�าจังได๋

ดีล่ะ	อ้าย”	

	 “ข้อยคงต้องเสี่ยงไปเฮ็ดงานต่างประเทศคือกับ 

คนอีสานเคยท�ากันมาแต่อดีต”	เคน	พูด	

	 ค�ากองท�าท่าตกใจเลก็น้อย	“มนัอันตรายมากเลยอ้าย	 

การไปเฮ็ดงานต่างประเทศ	 ไหนจะถูกหลอก	 ไหนจะ 

เอาชวิีตไปเสีย่งในต่างประเทศ	แล้วถ้าเกดิอ้ายไปเป็นอะไร 

ขึ้นมาสักคน	ข้อยกับลูกน้อยจะเฮ็ดหยังได๋”

	 เคน	 น่ังตรึกตรองสักครู่	 แล้วกล่าวตอบเมียรักว่า	

“เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านั้น	 มันเป็นเรื่องในอดีต	

ข้อยว่าการเดินทางไปเฮ็ดงานต่างประเทศในปัจจุบัน

น่าจะดขีึน้กว่าเมือ่ก่อน”	เมือ่ค�ากองได้ฟังเคน	ผูเ้ป็นผัว

พดูเช่นนัน้ได้เบาใจลงไปล�าดบัหนึง่	“เรือ่งความรูอ้้ายจะ

เอาความรู้ที่ไหนไปเฮ็ดงาน”	ค�ากอง	พูดต่อ

	 “เคนเรือ่งความรู	้อ้ายมตีดิตวัอยูบ้่าง	คนสมยัก่อน

เขาไม่มีความรู้	ยังเอาแรงเข้าสู้”	

	 ค�ากอง	 พูดให้ก�าลังใจผัวรักของตน	 “อ้าย...	 

คิดดีแล้ว	ข้อยบ่ว่าอ้ายหรอก	แต่อย่าให้เพิ่นหลอกได้”	

	 เคน	 มีก�าลังใจขึ้นมากเมื่อค�ากอง	 เมียรักของตน

พูดให้ก�าลังใจเช่นนี้	 “ข้อยว่าจะไปติดต่อที่ส�านักงาน

จดัหางานในตวัจงัหวดั	เพือ่ดวู่ามงีานทีป่ระเทศไหนบ้าง	 

และเป็นการป้องกันท่ีจะไม่ให้ถูกหลอกไปท�างาน 

ต่างประเทศ”	ค�ากองผู้เป็นเมียรู้สึกเห็นดีด้วย

	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 เคนได้มาหางาน 

เพือ่ไปท�างานต่างประเทศ	และได้พบกบัเจ้าหน้าที	่ปราณี	

กล่าวทักทาย	 “สวัสดีค่ะ	 จะมาหางานเพื่อไปท�างาน 

ต่างประเทศ	เชิญทางนี้ได้เลย”

	 “ผมมาหางานท�าในต่างประเทศ	มปีระเทศไหนบ้าง

ที่ไปแล้วไม่ถูกหลอกลวง”	เคน	กล่าวตอบ
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	 “ตอนน้ี	 กรมการจัดหางาน	 มีต�าแหน่งงานใน 

ต่างประเทศหลายประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	สนใจ

จะไปท�างานที่ประเทศไหน”	ปราณีพูด

	 “ผมสนใจจะไปท�างานที่ประเทศญี่ปุ่น”	เคน	พูด

	 ปราณี	 แจ้งให้ทราบว่า	 “ทางส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดมีรายละเอียด	ตามประกาศนี้”

	 โครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงาน

ประเทศญ่ีปุน่	(Public	Interest	Foundation,International	

Manpower	Development	Organization,	Japan	:	IM	

Japan)

	 1.	 ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคระยะเวลา	 

1	ปี	หรือ	3	ปี	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 -	 เพศชาย	อายุ	20	ปีบริบูรณ์	ณ	วันรับสมัคร	

ส�าเร็จการศึกษา	ม.6	ปวช.	และปวส.	ไม่จ�ากดัสาขาวิชา

ความสงูไม่ต�า่กว่า	160	เซนตเิมตร	น�า้หนกัได้สดัส่วนกบั

ส่วนสงู	สขุภาพแขง็แรง	สมบรูณ์	พ้นภาระการรบัราชการ

ทหาร	ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย	ไม่มี

ความประพฤติเสียหาย	 ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงาน

เทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น	โดยได้วีซ่า	“Technical	Intern”	

มาก่อนหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น	 

ไม่เคยเป็นผู้ท่ีเคยท�างานหรอืเข้าเมอืงหรอืพ�านกัอาศัย

โดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น	ๆ 	

ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจาก 

การฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค

ในประเทศญี่ปุ่น	 สาเหตุเนื่องมาจากมีปัญหาด้าน 

ความประพฤติ	 ไม่เคยท�างานในประเทศญี่ปุ่นโดยแจ้ง

การเดินทางด้วยตนเอง	ไม่เคยท�างานในประเทศญี่ปุ่น

ภายหลังการส�าเร็จการฝึกอบรมหรือส�าเร็จการศึกษา 

ในประเทศญีปุ่น่	สายตาปกต	ิและตาไม่บอดส	ีสามารถ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดข้ึนในช่วงระหว่าง 

การฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏบิตังิาน 

เทคนิคงานในประเทศญี่ปุ่น

	 2.	 หลกัฐานและเอกสารในการสมคัร	รปูถ่ายหน้าตรง 

ไม่สวมหมวกและแว่นกนัแดด	ขนาด	1	นิว้	3	รปู	ส�าเนา

บัตรประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 ส�าเนาหลักฐาน 

การศกึษา	หลกัฐานการพ้นภาระทางทหาร	หรอื	หนงัสอื

ส�าคัญประจ�าตัวแสดงวิทยฐานะ	(รด.3,	รด.5)	หนังสือ

รับรองครบก�าหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน	 

อย่างละ	1	ฉบบั	และลงลายมอืช่ือรบัรองส�าเนาถกูต้อง	

ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง	สายตาปกติ	

และใบผ่านงาน	(ถ้ามี)

	 3.	 การรับสมัคร	 สมัครด้วยตนเอง	ณ	ส�านักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 กรมการจัดหางาน	

หรือส�านักงานจัดหางานจังหวัด

	 4.	 การคัดเลือก	และประกาศผล	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	สอบภาคความรูค้วามสามารถด้านคณติศาสตร์

และด้านช่าง	คะแนนเต็ม	60	คะแนน	แบ่งเป็นคณิตศาสตร์

ทั่วไป	20	คะแนน	คณิตศาสตร์คิดเร็ว	20	คะแนน	และ

ความรู้ด้านช่าง	20	คะแนน	เป็นข้อสอบให้เลือกตอบ

	 	 2)	สอบภาษาญี่ปุ่น	 คะแนนเต็ม	 50	 คะแนน	

แบ่งเป็น	การเขียนอักษรฮิระคะนะ	250	คะแนน	อักษร

คะตะนะ	250	คะแนน

	 	 3)	การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	 โดยการ 

วิ่งระยะทาง	 3	 กิโลเมตร	 ระยะเวลาไม่เกิน	 15	 นาที	 

การลกุน่ัง	sit	up	อย่างน้อย	25	ครัง้ต่อเนือ่งกนั	การดนัพืน้	 

(push	up)	อย่างน้อย	35	ครั้งต่อเนื่องกัน

	 	 4)	การสอบสัมภาษณ์	

	 	 5)	ผ่านการตรวจสขุภาพร่างกายจากโรงพยาบาล

รามาธิบดี	และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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	 5.	 การฝึกอบรม	 ผู้ฝึกงานต้องผ่านการอบรม

ในประเทศไทย	 เพื่อให้มีความรู ้ด้านภาษาญี่ปุ ่น	

และวัฒนธรรม	 ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี	 

แนวปฏบิตั	ิทัง้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและการฝึกงาน 

ในญี่ปุ ่น	 โดย	 IM	 จะเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรมก่อนเดินทาง	 โดยใช้เวลาในการอบรม 

จนครบหลักสูตรประมาณ	4	เดือน

	 6.	 ค่าใช้จ่ายท่ีผูฝึ้กปฏบิตังิานต้องรับผดิชอบ	ค่าใช้จ่าย 

ก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศญ่ีปุ่นโดยประมาณ	

ดังนี้	 ค่าโดยสารระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทางใน 

ประเทศไทย	 ค่าท�าหนังสือเดินทาง	 ค่าตรวจสุขภาพ	 

ค่าวีซ่า	ค่าธรรมเนียมขอส�าเนาข้อมลูข่าวสารของราชการ

ในการตรวจสอบประวัตอิาชญากรรม	ค่าเบีย้ประกนัและ

ภาษตีามทีก่ฎหมายประเทศญีปุ่น่ก�าหนด	ค่าใช้จ่ายส่วนตวั 

และค่าอาหารระหว่างเดือนแรกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	

ค่าอาหารระหว่างฝึกปฏบิตังิานเทคนคิตลอดระยะเวลา	

1	ปี	หรือ	3	ปี	ตั้งแต่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

	 7.	 ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ	

เดือนแรกผู้ฝึกปฏิบัติงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ	 

80,000	เยน	(ประมาณ	30,000	บาท)	โดย	IM	จะรบัผดิชอบ 

ค่าทีพ่กั	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�า้	ยกเว้นค่าอาหารและค่าใช้จ่าย 

ส่วนตัว	 เดือนที่	 2	 ถึงเดือนท่ี	 12	 หรือเดือนที่	 36	 

ตามระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ	 ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า

อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีก่ฎหมายก�าหนด	และต้องรบัผิดชอบ 

ค่าที่พัก	 ค่าอาหาร	 และค่าสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	 

ค่าประกันสังคม	 และค่าภาษี	 ผู้ฝึกงานเทคนิคฝึกงาน

ส�าเร็จครบ	1	ปี	และ	3	ปี	จะได้ประกาศนียบัตรรับรอง

การฝึกงานและรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

ในประเทศไทย	 จ�านวน	 200,000	 เยน	 (ประมาณ	 

73,753	บาท)	ส่วนผูฝึ้กงานเทคนคิฝึกงานส�าเรจ็ครบ	3	ปี	 

จะได้รับประกาศนียบตัรรับรองการฝึกงานและเงินสนับสนนุ 

การประกอบอาชพีในประเทศไทย	จ�านวน	200,000	เยน	 

และจ�านวน	600,000	เยน	ตามล�าดับ
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	 “ถ้าสนใจ...กรอกใบสมัครได้เลย”	ปราณี	พูด

	 3	 เดือนผ่านไป	 ลูกน้อยของเคนกับค�ากอง 

ได้เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกที่สวยสดงดงามใบนี้	ทั้งสองได ้

เฝ้าเลีย้งดบูตุรชายจวบจนอายจุะได้ขวบปี	เคนผูเ้ป็นพ่อ 

ได้สอบผ่านการไปฝึกงานที่ประเทศญ่ีปุ่นและฝึกฝน

ภาษาญี่ปุ่นถึงขั้นใช้งานได้ดี	

	 สนามบินสุวรรณภูมิ	ค�ากอง	ผู้เป็นเมียได้กล่าวลา	

“อ้าย...	ไปท�างานที่ญี่ปุ่นขอให้ขยันท�ามาหากิน	เรียนรู้

ในงานที่ท�า	อ้ายท�าให้เชี่ยวชาญเพื่อน�าเอาความรู้ที่ได้

กลับมาท�างานในประเทศไทย	เพือ่ไม่ต้องกลบัไปท�างาน

ในต่างประเทศอีก	อ้ายจะได้อยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตา

พ่อแม่ลูก	และระมัดระวังตัวอ้ายให้ดีด้วย”	

	 “ข้อยไปท�างาน	3	ปี	ข้อยจะท�าตามทีเ่จ้าบอก	และ

จะส่งเงินมาให้เจ้าเอาไว้เลี้ยงดูลูก”	เคน	พูด

	 3	 เดือนผ่านไป	 เคนได้ส่งข่าวมาบอกกับค�ากอง 

ผูเ้ป็นเมยีว่า	ตัวเขาเองได้เข้าฝึกงานกับบรษิทัท�าโฆษณา	

งานพมิพ์	เป็นบรษิทัเลก็ๆ	ตัง้อยูใ่นเมอืงแถบชนบทห่างจาก 

กรุงโตเกียว	 เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น	 ประมาณ	 

500	กโิลเมตร	ท�าหน้าทีช่่วยเจ้าหน้าทีช่าวญีปุ่น่ท�างาน

เกีย่วกบั	Graphic	design	และงานธรุการในบรษิทั	ตนเอง

สบายดไีม่ต้องเป็นห่วง	พร้อมกับได้ส่งเงนิมาให้ค�ากอง

ได้ใช้เรือ่ยมาจนท�าให้ฐานะครอบครัวมคีวามเป็นอยูด่ขีึน้ 

เป็นล�าดับ	 ระหว่างที่เคนฝึกงานอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ตั้งใจ

ฝึกฝน	 เรียนรู ้งาน	 ได้ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

บ่อยคร้ังนายจ้างมักจะพาเคนไปรับ-ส่งงานท่ีรับจ้าง 

มาท�าที่บริษัท	ตามเมืองใหญ่ๆ	เช่น	โตเกียว	โอซาก้า	 

และสอนเคน	เก่ียวกบัความรูใ้นการด�าเนินธรุกจิด้านนี้

รวมถึงสอนให้มคีวามเข้าใจในวฒันธรรมของชาวญีปุ่น่

เป็นอย่างดี	จวบจนครบก�าหนดสัญญา	เคนได้เดินทาง 

กลับบ้านที่ประเทศไทย

	 ในคืนแห่งเหมันต์ฤดู	 แสงดาวระยิบระยับอยู่บน 

ฟากฟ้า	ปราศจากซ่ึงเมฆมาบดบัง	ท่ีเถยีงนาน้อยท้ายบ้าน	 

เคนได้โอบกอดเรือนร่างของค�ากองผู้เป็นเมียให้คลาย

ความหนาวจากลมเย็นที่พัดมากระทบผิวกายทั้งสอง	

พร้อมกับปรึกษากันว่า	 “ค�ากอง	 ข้อยว่า	 ข้อยจะหา 

งานท�าในประเทศ	ไม่อยากที่จะไปท�างานต่างประเทศ	

ข้อยมีความรู้มากมายจากการที่ได้ไปฝึกงานที่ประเทศ

ญี่ปุ่น	อีกอย่าง...ข้อย...ทนคิดฮอดเจ้าบ่ได้	3	ปีมันช่าง

ทรมานจิตใจข้อยหลาย...”

	 ค�ากอง	กล่าวตอบผวั	ผูเ้ป็นทีร่กัของตนว่า	“ดแีล้วอ้าย	 

เพราะเงินที่หามาได้จะหมดไปจากการกินและใช้จ่าย

ทุกวัน	อ้ายคิดจะเฮ็ดหยังต่อไป”

	 “ข้อยได้ข่าวมาว่าที่ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	 

มโีครงการช่วยเหลอืผูท้ีก่ลบัจากการท�างานในต่างประเทศ	

ข้อยว่าจะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาดูสักหน่อย”	เคนพูด

	 ค�ากอง	พูดตอบ	“ดีจ๊ะอ้ายข้อยเห็นด้วย”	แล้วเคน

ผู้เป็นผัวได้ก้มลงจูบที่แก้มของค�ากองผู้เป็นเมียอย่าง

ทะนุถนอมและแผ่วเบา

	 ค�ากองเองได้กระซิบที่ข้างหูของเคน	 ว่า	 “อ้าย...”	

“มีอิหยังอีกเล่า”	เคน	กล่าวตอบ	

	 “ค�ากอง...ข้อยก�าลงัสบิอก	อ้ายว่า...ข้อยสมิทีายาท

ให้อ้ายอีกหนึ่งคนแล้วเด้อ...	ได้สามเดือนแล้ว”
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	 ณ	ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	เคน	“สวัสดีครับพี่

ปราณี	ยังจ�าผมได้นะ	เดี๋ยวนี้พี่ปราณีได้เลื่อนต�าแหน่ง

ขึ้นแล้วละซิ”	

	 ปราณี	“สวัสดีจ๊ะ	เคน	พี่ยังจ�าเธอได้	กลับมาจาก

ญี่ปุ่นแล้วหรือ	มีธุระอะไรให้พี่รับใช้”

	 “ผมกลับมาจากญี่ปุ่นแล้ว	 ผมได้ความรู้กลับมา

มากมาย	 ได้ข่าวว่าทางส�านักงานจัดหางานมีโครงการ

ช่วยเหลอืผูท้ีก่ลบัมาจากการท�างานต่างประเทศ	สนใจ

จึงมาสอบถาม”	เคนพูด

	 ปราณี	 พูดว่า	 “อ๋อ...	 เรื่องโครงการนั้นเองหรอก

หรือ...	เดี๋ยวพี่จะพาไปพบกับพี่กรุณา	เขาดูแลเรื่องนี้”	

ปราณไีด้พาเคนมาพบกบักรณุา	และแจ้งความประสงค์

ให้กรุณาทราบ

	 “เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดินทางกลับมา

จากการท�างานในต่างประเทศ	ทางกรมการจดัหางานมี

แนวทางทีจ่ะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยมีกองทนุ

ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน”	กรุณาพูด

	 เคนมีความสนใจ	“ผมต้องด�าเนินการอย่างไร”

	 “เรือ่งนีม้หีลกัง่ายๆ	อยูว่่าผูร้บังานจะต้องไปรบังาน

จากนายจ้างมาท�าท่ีบ้าน	แล้วทางกองทุนฯ	จะมเีงนิทุน

ให้กู้ยมืไปเป็นทนุในการจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์ในการจัดท�า

ชิ้นงานที่รับมาท�าที่บ้าน”	กรุณาพูด

	 “ดทีเีดยีว	ผมก�าลังจะท�าอาชีพทีผ่มใฝ่ฝันไว้แล้ว	คอื	

นายจ้างญีปุ่น่ในประเทศไทยเขามงีานเกีย่วกบั	Graphic	

design	ของญีปุ่่นจ�านวนมาก	ต้องการให้ผมไปรบัมาท�า

ท่ีบ้านแล้วส่งให้กบัทางญีปุ่น่”	เคน	พดูต่อ	“ผมสนใจจะ

น�าเงินกู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์	

และจะรวบรวมผู้สนใจในหมู่บ้านที่มีฝีมือทางด้านน้ี 

มารวมกลุ่มกันเพื่อท่ีผมจะได้ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับ 

มาจากญี่ปุ่นไปสู่คนเหล่านั้น”	

	 กรุณา	 พูดว่า	 “ถ้า	 เคน	 สนใจเตรียมเอกสารมา

ด�าเนินการกู้ยืมเงินได้”	

	 3	 เดือนผ่านไป	 กลุ่มรับงานไปท�าที่บ้านของเคน 

ได้เริ่มด�าเนินงานขึ้นในหมู่บ้าน	 โดยเคนท�าหน้าที่เป็น	

ผู้ไปรับงานกับนายจ้างท้ังชาวญี่ปุ่นและชาวไทยตาม 

หัวเมืองใหญ่ๆ	 เพ่ือน�าช้ินงานกลับมาให้กลุ่มของตน 

ได้ท�าที่บ้าน	เมื่อท�าเสร็จแล้วได้น�าไปส่งให้กับนายจ้าง	

เคนช่วยให้คนในหมู่บ้านของตนเองมีงานท�าเพิ่มขึ้น 

รวมถึงหมู่บ้านข้างเคียงด้วย	แล้วฤดูกาลผ่านไปแทนที่

ลกูบ้านจะว่างงานทกุคนมงีานท�า	ไม่ต้องจากบ้านไปไกล 

หรือโดนหลอกลวง	 กลุ่มของเคนด�าเนินธุรกิจไปด้วย

ความเจริญรุ่งเรืองต่อมา

	 เรือ่งราวต่างๆ	เกีย่วกบัการมงีานท�าของคนหางาน	

ยังคงมีปรากฏขึ้นให้เห็นในส�านักงานจัดหางานจังหวัด

แต่ละภูมิภาคนับว่าเป็นสถานที่มหัศจรรย์ของกรมการ

จัดหางาน	เป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ของการมีงานท�า	

การมอีาชพี	สถานทีแ่ห่งการมอีนาคตของการมงีานท�า	

ส�าหรับคนหางาน

	 ท้ายนี	้ส�าหรบัคุณงามความดีของบทความนีม้อบแด่ 

เจ้าหน้าท่ี	ลูกจ้าง	พนักงานราชการของส�านักงานจดัหางาน 

จังหวัดทุกจังหวัด	 และเพื่อนพ้องน้องพี่ข้าราชการ 

กรมการจดัหางานทุกท่าน	และท่ีขาดไม่ได้ศลิปิน	พวงเพชร	

เจ้าของบทเพลง	 ไปไม่เสียนามายังเห็นหน้าเมีย	 ท่ีทุ่มเท 

แรงกาย	แรงใจ	พลังแห่งความคิด	เพือ่ร่วมกนัสร้างสรรค์

เรื่องราวท่ีมหัศจรรย์ในการมีงานท�าให้ปรากฏแก่อนุชน	

คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป	จบ...	
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อุทัยวรรณ โกตระกูล
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ 

จ
ากการ	Chat	ผา่น	Facebook	เครื่องมือสื่อสารประจ�า 

ครอบครวัในวันน้ัน	น่ันคือจดุเริม่ต้นท�าให้ผูเ้ขยีนต้อง 

ให้สัมภาษณ์ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านแรงงานกบันักศกึษา

ช้ันปีท่ี	 1	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์	 (Communication  

Design : International Program)	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เพื่อประกอบการจัดท�า

รายงานในวิชา	Academic	Listening	and	Speaking	 

ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการฟังและ 

การพูดเชิงวิชาการส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	

	 ผูเ้ชีย่วชาญในทีน่ีเ้ป็นเพยีงมมุมองของผูส้มัภาษณ์	

มิได้อ้างอิงหรือเทียบเคียงหรือตีเสมอกับต�าแหน่งท่ี 

เป็นทางการใดๆ	(ออกตัวจากผู้เขียน)

	 ...การร้องขอที่ยากจะปฏิเสธ	 อีกท้ังยังต้อง 

สร้างความเชื่อมั่นที่ต่างฝ่ายต่างท้าทาย	 “ภูมิความรู้”	

ระหว่างกนั	เพยีง	5	ค�าถาม	ในเวลาจ�ากดัไม่เกนิ	7	นาท	ี

โดยการบันทึกเทปและแปลเป็นภาษาอังกฤษ	 ท�าให ้

ในที่สุดผู้เขียน	ก็ต้อง	“ทึ่ง”	ต่อค�าถามและมุมมองด้าน

แรงงานของ	“ผู้ที่จะเป็นก�าลังแรงงานรุ่นใหม่”	จนอยาก 

จะน�าส่งค�าถาม	-	ค�าตอบเหล่าน้ันสูส่าธารณะ	เพือ่ถกเถยีง	 

ต่อยอด	 แตกประเด็นค�าถาม	 หาค�าตอบเพิ่มเติม	 

ภายใต้สถานการณ์ด้านแรงงานและปรากฏการณ ์

ทางสังคมท่ีเป็นจรงิ	อนัเป็นหน้าท่ีท่ีเราชาวกรมการจัดหางาน 

จะต้องน�าส่งข้อมูลเสนอต่อเยาวชนรุ่นใหม่	 รุ่นต่อรุ่น	 

ให้เป็นไปเพ่ือเพ่ิมพลังและสร้างความเชื่อมั่นในการ 

เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคงในฐานะ

ที่เขาเหล่าน้ันจะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนและ

พัฒนาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

เมือ่เด็กมอตัง้ให้เป็น “ผูเ้ช่ียวชาญ” 
เพือ่ตอบค�าถามด้านแรงงาน
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 สถานการณ์ในภูมิภาค	 ประชาคมอาเซียนที่ 

ก�าลงัจะเกดิขึน้อย่างสมบรูณ์และเตม็รปูแบบในปลายปี	

2558	จะท�าให้เศรษฐกจิในภมูภิาค	10	ประเทศเตบิโตขึน้ 

อย่างรวดเร็ว	 คน	 เงินทุน	 แรงงานฝีมือเสรี	 7	 สาขา	

(Mutual	Recognition	Arrangements:	MRAs)	รวมทั้ง 

แรงงานภาคบริการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคจะ

เคลื่อนย้ายระหว่างกันมากขึ้น	 ทางเลือกหรือโอกาส

ในการท�างานของวยัแรงงานจึงเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย

	 สถานการณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า	 ความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและในภมูภิาค	สถานการณ์

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ	 และเคลื่อนย้ายแรงงาน

ฝีมือเสรีระหว่างประเทศในภูมิภาค	 จะเป็นปัจจัยเพิ่ม

โอกาสในการท�างานให้แก่แรงงานรุ่นใหม่ที่มิได้จ�ากัด

เฉพาะตลาดแรงงานภายในประเทศอีกต่อไป	 แต่เป็น

ไปภายใต้เงื่อนไขส�าคัญคือศักยภาพในการแข่งขัน	 ซึ่ง

แน่นอนว่ามิใช่แข่งขันเฉพาะคนในชาติเดียวกัน	ดังนั้น

คนรุ่นใหม่ที่ไม่เลือกงานจะไม่ตกงานอย่างแน่นอน	แต่

คนท่ีจะมีโอกาสท�างานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ

และความถนดัของตนเองมากท่ีสดุจะต้องเป็นคนทีผ่่าน

การแข่งขันอย่างเข้มข้นที่สุดเช่นกัน

 ถาม : ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์ใน 

การท�างานกบันายจ้างและลกูจ้างมาเป็นเวลายาวนาน 

จริงหรือไม่? ท่ีคนรุ่นต่อไปมีแนวโน้มจะตกงาน 

มากขึ้น

	 ...ในเบ้ืองต้นขออธิบายถึงสถานการณ์ส�าคัญท่ี 

ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน	 ก�าลังแรงงานและการ 

มีงานท�า	เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน	ดังนี้

 สถานการณ์ในประเทศ	ประเทศไทยเร่ิมก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ	 (Aged	Society)	มาตั้งแต่ปี	 2547	คือ

มีประชากรที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไปในสัดส่วนร้อยละ	 10	

ของจ�านวนประชากร	 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง

สมบูรณ์	ในปี	2567	คือ	มีประชากรที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป

ในสดัส่วนร้อยละ	20	ของจ�านวนประชากร	สถานการณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานภายในประเทศ	

ประชากรวัยแรงงานจะลดลง	 ประชากรวัยพึ่งพิงจะ 

เพิ่มสูงขึ้น	 ประชากรวัยเด็กที่จะเข้ามาทดแทนก�าลัง

แรงงานซึง่จะกลายเป็นผูสู้งอายไุม่สามารถทดแทนกนัได้ 

อย่างเพียงพอ	 ขณะที่แนวโน้มความต้องการแรงงาน 

เพิ่มจ�านวนมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของภาวะ

เศรษฐกิจในทุกๆ	ปี	จึงท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

แรงงานตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 ถาม : จริงหรือไม่? ที่คนจบสายอาชีพมีโอกาส

ทางการท�างานมากกว่าคนจบสายสามัญ

	 ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า	 

การแยกเรยีนสายอาชพีและสายสามัญจะเริม่นับตัง้แต่ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือหลังจากจบ	 ม.3	 

แล้วเรยีนสายอาชพีคือ	เรียนต่อมัธยมศกึษาตอนปลาย

ในระดับเทคนิคหรืออาชีวศึกษา	 ใช้เวลา	 3	 ปี	 ได้รับ

คุณวุฒิเบื้องต้น	 คือ	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	

เมื่อศึกษาต่ออีก	2	ปี	จะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	และต่ออีก	2	ปี	จะได้รับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี	 ส่วนสายสามัญคือการเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 3	 ปี	 (ม.4	 -	 ม.6)	 เพ่ือศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย	 ใช้เวลาขั้นต�่า	 4	 ปี	 

รวมเวลา	 7	 ปี	 จึงจะได้คุณวุฒิปริญญาตรี	 ส่วนสาขา 

ทีเ่ปิดสอนในระดบัอาชวีศกึษา	(ว.เทคนคิ/อาชวีศกึษา/ 

การอาชีพ/เกษตรกรรม)	 และระดับอุดมศึกษา	

(มหาวิทยาลัย)	 ขณะนี้อาจไม่แตกต่างกันมากนัก	 

ทัง้สาขาวชิาทีเ่ปิดการเรยีนการสอน	(สาขาช่าง/ไม่ใช่ช่าง/ 

สังคม/บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม/เกษตรกรรม	 ฯลฯ)	 

และคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีเป้าหมายร่วมกัน 

คือ	ระดับปริญญาตรี

	 จากปัจจัยข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการศึกษาในระดับ 

อาชีวศึกษา	 ผู ้เรียนจะจบการศึกษาและเข้าสู  ่

ตลาดแรงงานได้เร็วกว่า	 โดยเร่ิมต้นท�างานได้ตั้งแต่ 

วฒิุ	ปวช.	เป็นต้นไป	สอดคล้องกบัแนวโน้มความต้องการ

ของตลาดแรงงานในประเทศซึง่ต้องการแรงงานในระดบั

ไร้ฝีมือ	 (unskilled)	 -	 กึ่งฝีมือ	 (semi-skilled)	 ในภาค 

การผลิตมากทีส่ดุ	ประกอบกับในบทบัญญตัขิองกฎหมาย

อนุญาตให้ผู้มีอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไปสามารถท�างานได้ 

ทกุประเภท	(พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2541)	 

จงึเป็นเหตผุลประการหนึง่ทีม่กีระแสสนบัสนนุให้เยาวชน

รุน่ใหม่เรยีนต่อในสายอาชพี	เพราะตรงกบัความต้องการ

ของตลาดแรงงาน	 ลดอัตราการว่างงานของเยาวชน	

(Youth	 Unemployment)	 และเป็นการแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานไปพร้อมกันด้วย

	 ในส่วนของเยาวชน	 จะต้องค�านึงถึงต้นทุนทาง

สังคมของตนเองอย่างรอบด้านประกอบการตัดสินใจ

ศึกษาต่อ	 หากในระยะสั้นจ�าเป็นต้องมีงานท�าโดยเร็ว	 

การเรยีนสายอาชพีกจ็ะตอบโจทย์ดงักล่าวได้	โดยผูเ้รยีน

สามารถเข้าสูก่ารเป็นลกูจ้างในตลาดแรงงานได้เรว็กว่า	

และอาจยกระดบัทกัษะวชิาชีพได้จากประสบการณ์ในการ

ท�างาน	หรอืหาโอกาสศกึษาต่อเนือ่งเพ่ือความก้าวหน้า 

ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต	 แต่เมื่อ

พิจารณาในระยะยาวภายใต้เงื่อนไขการแข่งขัน 

อย่างเข้มข้นในตลาดแรงงาน	 โอกาสความก้าวหน้า

ในฐานะลูกจ้างอาจถูกท้าทายส�าหรับสถานการณ ์

การแข่งขนัและพลวตัรทางเศรษฐกจิท่ีทิศทางการพฒันา

มไิด้เน้นหนกัเฉพาะภาคการผลติหรอืภาคอตุสาหกรรม

เพียงอย่างเดียว	 การเพิ่มข้ึนของภาคธุรกิจการค้า 

และบริการ	 รวมทั้งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีขั้นสูง	 จะเป็นคู่แข่งท่ีส�าคัญและมีแนวโน้ม

ในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต
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 ถาม : คุณลักษณะใดที่นายจ้างให้ความส�าคัญ

และต้องการจากลูกจ้างมากที่สุด?

	 เรามาท�าความรู้จักกับค�าว่า	“Competency”	หรือ

สมรรถนะ	 ซึ่งหมายถึง	 คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ	

ความรู้	 และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในการ

ปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน 

ทีส่�าคญั	คอื	(1)	Core	Competency	คอื	คณุลกัษณะทีท่กุคน 

ในองค์การพงึมเีป็นพืน้ฐานเพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย

ของการด�าเนินงาน	 เช่น	 บริการท่ีดี	 (Service	Mind)	

จริยธรรม	 (Integrity)	 การท�างานเป็นทีม	 (Teamwork)	

เป็นต้น	และ	(2)	Functional	Competency	คือ	ความรู้	

ทักษะและคณุลกัษณะทีบ่คุคลจ�าเป็นต้องมเีพือ่ใช้ในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บรรลุเป้าหมาย	 เช่น	 ความรู้ 

ตามสายงาน	 (ออกแบบ	บัญชี	 ฯลฯ)	ทักษะเฉพาะใน	

สายงาน	เป็นต้น

	 ส�าหรับสิ่งที่นายจ้างต้องการจากลูกจ้างมากที่สุด

คอื	Functional	Competency	หรอืความสามารถในการ

ท�างานตามต�าแหน่งหน้าที่ท่ีจะจ้าง	 คุณวุฒิการศึกษา	 

หรอืประสบการณ์เป็นเพยีงปัจจยับ่งชีท้ีจ่ะท�าให้นายจ้าง

เชื่อว่าลูกจ้างสามารถจะท�างานให้ตนได้เร็วที่สุด	 โดย

ใช้ทรัพยากร	 เวลาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 

เกิดผลิตภาพต่อองค์กรมากที่สุด	 ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ	 

หรือ	 Core	 Competency	 เป็นองค์ประกอบในการ

พจิารณาระดับรองลงมา	ได้แก่	ความสามารถด้านต่างๆ	

ที่จะท�าให้ลูกจ้างท�างานในองค์กรได้อย่างมีความสุข	 

สงบราบร่ืน	 และน�าองค์กรสู่เป้าหมายความส�าเร็จ 

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ร่วมกัน

	 ดังนัน้	ส่ิงท่ีผูจ้ะเข้าสู่ตลาดแรงงานควรสนใจอนัดบัต้น 

คอื	Functional	Competency	ได้แก่	ความรูค้วามสามารถ

ในสาขาวิชาชีพท่ีสอดคล้องต้องกันกับต�าแหน่งงาน 

ท่ีสมัคร	 หมายถึง	 ลูกจ้างจะต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 

ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ	มีคุณสมบัติเฉพาะของวิชาชีพ 

ครบถ้วนตามเกณฑ์หรอืมาตรฐาน	โดยม	ีCore	Competency 

ทีส่อดคล้องกบัวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบเสรมิ	

เช่น	กรณีเป็นองค์กรภาคบริการจะต้องมีบริการท่ีด	ีและ

จริยธรรมเป็นส�าคัญ	เป็นต้น
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	 Thailand	Productivity	and	 Investment	Climate	

Survey	 (PICS)	 2007	 ได้สรุปผลการศึกษาเรื่องทักษะ 

ทีแ่รงงานไทยขาดใน	5	อนัดบัต้น	ได้แก่	ความรูท้างภาษา

องักฤษ	เทคโนโลยี	พืน้ฐานการวเิคราะห์และแก้ปัญหา

ทางคณติศาสตร์	ความคดิสร้างสรรค์	และความเป็นผูน้�า	

ทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับ	Functional	Competency	

และ	 Core	 Competency	 ซึ่งแรงงานที่ก�าลังจะเข้าสู ่

ตลาดแรงงานในอนาคตควรทราบและเตรยีมความพร้อม

เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของนายจ้างและ 

เติมเต็มส�าหรับศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยเฉพาะภมูภิาคอาเซยีน	

ที่นับวันจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้น

 ถาม : ในสังคมปัจจุบันท่ีมีความแตกต่างของ 

คนหลายรุน่ ซึง่มผีลต่อมมุมอง ทศันคต ิการด�ารงชวีติ  

อาจสร้างปัญหาการอยูร่่วมกนัระหว่างนายจ้างและ

ลกูจ้างขณะท�างาน ท�าอย่างไร? ให้ท�างานร่วมกันได้

อย่างมีความสุข

	 ในยุคปัจจุบันเป็นการอยู่ร่วมกันและผสมผสาน

ระหว่างคน	(ส่วนใหญ่)	ในตลาดแรงงาน	3	รุ่น	คือ

	 เบบี้บูมเมอร์	(Baby	Boomer)	หรือ	Gen	-	B	คือ

คนที่เกิดระหว่างปี	 2489	 –	 2507	 หรือในยุคสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งท่ี	 2	 ซึ่งเกิดมาท่ามกลางค่านิยมให ้

แต่ละบ้านมีลูกหลายคน	 เพื่อสร้างแรงงานพัฒนา 

ประเทศชาต	ิปัจจบัุนคอืคนทีมี่อายุตัง้แต่	50	ปีข้ึนไป	พบว่า 

ผู้บริหารในองค์กรจะอยู่ในกลุ่มนี้	 เป็นกลุ่มคนที่มีชีวิต 

เพือ่การท�างาน	เคารพกฎเกณฑ์	กตกิา	มคีวามอดทนสงู	 

ทุม่เทให้กบัการท�างานและองค์กร	สูง้าน	อาจถกูมองว่า 

เป็นพวก	 “อนุรักษ์นิยม”	 เคร่งครัดในขนบธรรมเนียม

ประเพณ	ีคนกลุม่นีค้าดว่าจะมจี�านวนมากทีส่ดุในปัจจบุนั	

	 เจนเอก็ซ์	(Generation	X)	เป็นกระแสตกีลบัจากยคุ

เบบี้บูมเมอร์	มีการควบคุมอัตราการเกิดของประชากร	

คนยคุนีจ้ะเกดิอยู่ในช่วงปี	2508	-	2522	เกดิมาในยคุที่

โลกมัง่ค่ังแล้ว	จึงใช้ชวีติอย่างสขุสบาย	เตบิโตมากบัการ

พัฒนาของวิดีโอเกมส์	 คอมพิวเตอร์	 สไตล์เพลงแบบ

ฮิปฮอป	ปัจจบัุนอยูใ่นวยัท�างาน	พฤตกิรรมเด่นชดัมาก 

กคื็อ	ชอบอะไรง่ายๆ	ไม่ต้องเป็นทางการ	ให้ความส�าคญั

กบัเรือ่งความสมดลุระหว่างงานกบัครอบครวั	(Work	-	life	

balance)	มแีนวคดิและการท�างานในลกัษณะรูท้กุอย่าง

ท�าทุกอย่างได้เพียงล�าพัง	ไม่พึ่งพาใคร	เป็นตัวของตัว

เองสงู	มคีวามคดิเปิดกว้าง	สร้างสรรค์	พบว่าบางส่วนม ี

แนวโน้มท่ีจะต่อต้านสงัคม	ไม่ได้เชือ่เรือ่งศาสนา	และไม่ได้ 

ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก	 มีความยืดหยุ่น 

ในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	

	 เจนวาย	(Generation	Y)	หรอื	ยคุ	Millennials	เกดิอยู่

ในช่วงปี	2523	-	2540	เตบิโตท่ามกลางความเปลีย่นแปลง

และค่านยิมทีแ่ตกต่างระหว่างรุ่นปูย่่า	รับเอาความเจรญิ
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รุดหน้าของเทคโนโลย	ีและอนิเตอร์เน็ต	เข้ามาอยู่ในการ

ด�ารงชีวิตประจ�าวัน	มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก	

เป็นตัวของตัวเองสูง	 มีความสามารถในการท�างานที่

เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร	 งานด้านไอที	 สามารถท�า

อะไรหลายๆ	 อย่างได้ในเวลาเดียวกัน	 ต้องการความ

ชัดเจนในการท�างานว่าสิ่งที่กระท�ามีผลต่อตนเองและ 

หน่วยงานอย่างไร	 ไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อ 

รุ่นแม่นัก	หวังที่จะท�างานได้เงินเดือนสูงๆ	แต่ไม่อยาก 

ไต่เต้าจากการท�างานข้างล่างขึ้นไป	 คาดหวังในการ

ท�างานสูง	ต้องการค�าชม	ชอบที่จะจัดสรรเวลาให้งาน

และชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน	

	 ซ่ึงความแตกต่างระหว่างคนทั้ง	 3	 รุ่น	 มิได้เป็น

อุปสรรคในสังคมการท�างานมากนัก	 เน่ืองจากมีการ

ท�าความเข้าใจซึง่กันและกันเพ่ือการปรบัตวัให้อยูร่่วมกนั 

อย่างมีความสุข	 โดยด�าเนินไปพร้อมกันทั้งองคาพยพ	

ครอบคลุมระดับปัจเจกบุคคล	ระดับองค์กร	และระดับ

สังคม	 เช่น	 ระดับปัจเจกบุคคล	 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์จะ

พยายามพัฒนาตนเองให้ก้าวตามทันเทคโนโลยมีากขึน้	 

การเรียนรู้ลักษณะเด่น	 -	 ด้อยของแต่ละกลุ่ม	 น�าไปสู่

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนต่างวัยและปรับตัวให้อยู่ร่วมกนัได้	

ระดบัองค์กร	ให้ความส�าคญักบัแนวคดิเรือ่งการพฒันา

องค์กร	มากขึ้น	อาทิ	องค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	

Organization)	องค์กรแห่งความสขุ	(Happy	Workplace)	

แต่ละองค์กรจะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์กร

และจดัสรรทรพัยากรให้เหมาะสมกบัคนหลายวยั	มีการ

พัฒนาเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดดเพือ่รองรับบคุลากร 

รุ ่นใหม่ๆ	 การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับ 

ลักษณะเฉพาะของคนแต่ละรุ่น	 สร้างการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการทุกระดับท้ังลักษณะเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	ส่วนในระดบัสงัคมยังมกีารปรบัปรงุ

กฎหมายด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทสังคม	 

ให้ความส�าคญักบัแรงงานนอกระบบ	จ�าแนกให้การคุม้ครอง 

ทางสังคมอย่างเหมาะสมสอดคล้องเฉพาะกลุ่ม	 เช่น	

เดก็	สตร	ีคนชรา	นอกจากนัน้	องค์การแรงงานระหว่าง 

ประเทศ	(International	Labour	Organization	:	ILO)	ยงัเสนอ 

แนวคดิ	“วาระแห่งงานท่ีมีคุณค่า”	(Decent	work	agenda)	 

ให้ประเทศสมาชิกยอมรับกรอบการท�างานร่วมกัน 

เ พ่ือลดความเหลื่อมล�้ าในระดับโครงสร ้าง	 

มอีงค์ประกอบส�าคญั	คอื	การสร้างงาน	การสร้างหลกัประกนั 

สิทธิในการท�างาน	 การขยายความคุ้มครองทางสังคม	

การส่งเสริมการเจรจาและการยุติข้อขัดแย้ง	 ซึ่งเป็น

ความพยายามร่วมกันเพื่อผสมผสานและใช้ประโยชน์

สูงสุดจากศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละกลุ่ม	 น�าไปสู่

ความสงบสุขด้านแรงงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม	

 ถาม : จากนโยบายเพิม่เงนิเดอืนผูจ้บปรญิญาตรี 

เป็นเดือนละ 15,000 บาท อาจท�าให้นายจ้าง 

ลดจ�านวนการจ้างลูกจ้างท่ีจบปริญญาตรีลงและ 

จ้างแรงงานในระดับต�่ากว่าแทน ท่านคิดอย่างไร? 

และมีค�าแนะน�าต่อนักศกึษาระดับอดุมศกึษาอย่างไร?

	 นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจากรัฐบาลในปี	 2554	 

นับเป็นนโยบายสาธารณะที่ลดความเหลื่อมล�้าและ 

ปรับโครงสร้างถึงฐานรากของสังคม	 ด�าเนินการควบคู่

กับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าให้แรงงานเป็นวันละ	

300	บาท	เท่ากันทั่วประเทศ	ส�าหรับผู้ที่จบปริญญาตรี 

ก�าหนดให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ	 15,000	 บาท	

เริ่มต้นจากบุคลากรในภาครัฐก่อน	 ซึ่งต้องยอมรับว่า

ตลาดแรงงานในประเทศไทยยังให้ความส�าคัญกับการ

จ่ายค่าจ้างตามฐานวุฒิการศึกษา	(Certificate	Based)	

มากกว่าสมรรถนะในการปฏบัิตงิาน	(Competency	Base)	 
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นโยบายดังกล่าวจึงส่งผลต่อการปรับค่าจ้างในตลาด

แรงงานทั้งระบบและการปรับตัวของผู้ประกอบการ 

ภาคเอกชน	ถ้าวิเคราะห์อย่างกว้างๆ	จะเห็นว่าผู้ได้รับ 

ประโยชน์จากการด�าเนินนโยบาย	 คือ	 ฝ่ายแรงงาน	 

ผูเ้สยีประโยชน์	คอื	ฝ่ายนายจ้างเพราะเป็นการเพิม่ต้นทนุ 

จากค่าจ้างที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด	แต่การลดจ�านวน

พนักงานจากคุณวุฒิการศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างของสถานประกอบการ	 ขวัญก�าลังใจของ

ลูกจ้าง	 และผลิตภาพของสินค้า	 จึงมิใช่ทางเลือก 

อันดับต้นๆ	ที่นายจ้างจะเลือกปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา	

จะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานหลังใช้นโยบายนี้	ไม่บ่งชี้

นยัสถานการณ์ดงักล่าว	และยังพบว่านายจ้างส่วนใหญ่

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส	โดยเลือกที่จะยกระดับผลิตภาพ

ของลูกจ้างให้ท�างานได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

หลากหลายหน้าท่ี	 และให้ความส�าคัญกับสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานควบคู่กับคุณวุฒิการศึกษาในการรับ

ลูกจ้างรายใหม่	 จึงขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม

ด้วยการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชพี	และสมรรถนะทีจ่ะ 

ส่งผลต่อความส�าเร็จในการท�างานเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ

และต้นทุนทางสังคมให้ตนเองเป็นท่ีต้องการของ 

ตลาดแรงงานในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป	

	 ซึ่งความแตกต่างระหว่าง 

คนท้ัง	 3	 รุ่น	 มิได้เป็นอุปสรรค 

ในสังคมการท�างานมากนัก	

เน่ืองจากมีการท�าความเข้าใจ 

ซึ่งกันและกันเพื่อการปรับตัว 

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 

โดยด�า เ นินไปพร้อมกันท้ัง

องคาพยพ	 ครอบคลุมระดับ

ปัจเจกบุคคล	 ระดับองค์กร	 และ

ระดับสังคม

	 ในส่วนของเยาวชน	 จะต้องค�านึงถึงต้นทุน

ทางสังคมของตนเองอย่างรอบด้านประกอบการ

ตัดสินใจศึกษาต่อ	หากในระยะส้ันจ�าเป็นต้องมีงานท�า 

โดยเร็ว	 การเรียนสายอาชีพก็จะตอบโจทย ์

ดังกล่าวได้	โดยผูเ้รยีนสามารถเข้าสูก่ารเป็นลูกจ้าง

ในตลาดแรงงานได้เรว็กว่า	และอาจยกระดับทักษะ

วิชาชีพได้จากประสบการณ์ในการท�างาน	 หรือ 

หาโอกาสศึกษาต่อเน่ืองเพื่อความก้าวหน้าตาม 

วาระและโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต
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	 “ท�าไมคนบนพืน้ท่ีสูงท่ีอยู่ในประเทศไทยมานานแต่ยังไม่ได้รบัสัญชาติไทย	จงึไม่มีสิทธิในการท�างานท่ีดีกว่าแรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	ลาว	กัมพูชาที่เข้ามาใหม่ทั้ง	ๆ	ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน”	

ผู้
เขียนเชื่อว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่ในแวดวงของผู้ที่ท�างาน

เกีย่วข้องกบัการท�างานของคนต่างดา้ว หรอืหน่วยงาน 

ที่จัดท�าทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ก็คงรู้สึกคล้อยตาม 

ไปกับค�าถามดังกล่าว เนื่องจากคนบนพ้ืนที่สูงหรือชาวเขา  

เป็นชนกลุ ่มน้อยที่อยู ่ในความรับรู้ของคนไทยมาเป็น 

ระยะเวลานาน จนท�าให้ไม่รู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนต่างบ้าน 

ต่างเมอืงแต่อย่างใด ผู้เขียนจึงมคีวามคดิทีจ่ะเขียนบทความนี ้

ขึ้นเพื่อไขข้อสงสัยดังกล่าว 

 คนบนพื้นที่สูงคือใคร

	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทยเริ่มจัดท�า

ทะเบียนบ้านของชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ตามตะเข็บชายแดนไทยบนพื้นที่สูงในจังหวัดต่างๆ	

20	จังหวัด	คือ	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	พะเยา	

น่าน	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	ตาก	เพชรบรูณ์	เลย	พษิณโุลก	

สุโขทัย	ก�าแพงเพชร	กาญจนบุรี	อุทัยธานี	สุพรรณบุรี	

ราชบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 และเพชรบุรี	 ภาษาราชการ 

เรยีกว่า	“บคุคลบนพืน้ท่ีสูง”	หรอื	“ชาวเขา”	ทะเบยีนบคุคล 

การท�างาน

ของคนบนพื้นที่สูง
สุชาดา ดุจจานุทัศน์

ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว

ทีน่บัจดชนกลุม่น้อยเรยีกว่า	“ทร.13”	เริม่ต้นครัง้แรกใน	

พ.ศ.	 2512	 เพื่อใช้ส�าหรับคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วถูก

ถอนสัญชาติไปตามประกาศคณะปฏิวัติที่	337	ลงวันที่	

13	ธันวาคม	พ.ศ.	2515	และบุคคลที่เกิดมาแล้วไม่ได้

สญัชาตไิทยเพราะบดิามารดาเข้าเมอืงมาโดยมชิอบด้วย

กฎหมาย	โดยชนกลุม่น้อยกลุม่ทีอ่พยพเข้ามาและอาศยั 

อยู่ในประเทศไทยมานานจนผสมกลมกลืนประมาณ	

2	 แสนคนเศษได้รับสัญชาติไทยเป็นจ�านวนมากแล้ว	

เหลือเพียงกลุ่มที่อพยพเข้ามาภายหลัง	 ประมาณ	 

5	แสนคน	ได้แก่
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	 (1)	 กลุ่มท่ีมีปัญหาการส่งกลับได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติบัตรสีและบัตรประจ�าตัวผู้ไม่ม ี

สัญชาติไทย	(ส�ารวจในช่วงปี	พ.ศ.	2519	-	2542)

	 (2)	 กลุ่มที่มีปัญหาการส่งกลับได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะ 

ทางทะเบียน	(ส�ารวจในช่วงปี	พ.ศ.	2549	-	2551)

	 โดยบางส่วนคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองสถานะให้อยู่อาศัยอย่างถาวร	 และบางส่วนได้รับการผ่อนผันให ้

อยู่ชั่วคราวเพ่ือรอการแก้ไขปัญหา	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	 

(มตคิณะรฐัมนตรี	18	มกราคม	2548)	และหลกัเกณฑ์การก�าหนดสถานะ	18	กลุม่	ยกเว้นมอแกน	(มตคิณะรฐัมนตรี	

7	 ธันวาคม	 2553)	 ซึ่งภาครัฐให้ความส�าคัญต่อการตรวจสอบทะเบียนประวัติและความถูกต้องของตัวบุคคล	 

น�าไปสู่การพิจารณาก�าหนดสถานะให้เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือให้ได้รับสัญชาติไทย 

ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์/ผู้หลบหนี

เข้าเมืองที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในไทย

ประเภทที่ 1 ชนกลุ่มน้อย 

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ ครม. มี

มติรับรองสถานะให้อยู่

อาศัยอย่างถาวร (5.6 

แสน)

* ยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคล (มติ ครม. 18 

ม.ค. 48) * หลักเกณฑ์การ

ก�าหนดสถานะ 18 กลุ่ม 

ยกเว้นมอแกน (มติ ครม. 

7 ธ.ค. 53) นอส./สมช. 

เป็นฝ่ายเลขานุการ

ยุทธศาสตร์

การบริหาแรงงานต่างด้าว

ทั้งระบบ กบร./รง. 

เป็นฝ่ายเลขานุการ

นโยบาย/มาตรการ

เฉพาะสภา มช./สมช.

แรงงานต่างด้าว หลบหนี

เข้าเมือง 3 สัญชาติ 

ในระบบผ่อนผัน

ผู้หนีภัยการสู้รบจาก

เมียนมา  โรฮีนจา 

เกาหลีเหนือ

ประเภทที่ 2 ชนกลุ่มน้อย  

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้

รับการผ่อนผันให้อยู่

ชั่วคราวเพื่อรอการแก้ไข

ปัญหา (1.2 แสนคน)

ประเภทที่ 3 มีปัญหา

ความมั่นคงและทาง

ราชการมีนโยบายดูแล 

เป็นการเฉพาะ (ไม่ต�่ากว่า 

2.1 ล้านคน)

ประเภทที่ 4 กลุ่มหลบหน ี

เข้าเมืองอื่น ๆ กรณี

ทั่วไป (เช่น กลุ่มที่ไม่มา

ต่อวีซ่า)

ปราบปรามจับกุม

ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 

พ.ศ. 2522

ตร. (โดย สตม.)

ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

22 ปี กรมการจัดหางาน
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 กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นใครกันบ้าง

	 ผู้หลบหนีเข้าเมืองซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศ 

เพื่อนบ้าน	บางส่วนมีปัญหาในการส่งกลับและตกค้าง 

อยูใ่นประเทศไทย	น�ามาซึง่ปัญหาความไม่ชดัเจนเกีย่วกับ

สถานภาพตามกฎหมายและสทิธขิองบคุคล	ส่งผลกระทบ 

ต่อการด�ารงชีวิตและปัญหาความมั่นคงทางสังคม 

ในระยะยาว	โดยสถานการณ์ผูห้ลบหนเีข้าเมืองสามารถ

แยกได้เป็น	 4	 กลุ่มใหญ่ตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหา 

ผู้หลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ	 (มติคณะรัฐมนตรี	 24	

เมษายน	2555)	ดังนี้

	 กลุม่ที	่1	กลุม่ท่ีอพยพเข้ามานานและกลบัประเทศ

ต้นทางไม่ได้	 จ�านวนประมาณ	 6.8	 แสนคน	 ซึ่งเป็น	 

ชนกลุ่มน้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีได้รับการส�ารวจ

จัดท�าทะเบียนประวัติไว้แล้ว	

	 กลุ่มที่	2	กลุ่มที่มีความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	3	สัญชาติ	(เมียนมา	

ลาว	และกัมพูชา)	จ�านวนประมาณ	2	ล้านคน

	 กลุ่มที่	 3	 กลุ่มที่มีปัญหาทางความมั่นคงเฉพาะ	

จ�านวนประมาณ	1	แสนคน	ได้แก่	ผูห้นภียัการสูร้บจาก

เมียนมา	ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีนจา	และผู้หลบหนี

เข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ

	 กลุ่มที่	4	กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองอื่น	ๆ	ที่เข้าเมือง

ถกูต้องหรือเข้ามาโดยปลอมแปลงเอกสารเดนิทางแล้ว

ไม่กลับออกไป

	 จะเหน็ได้ว่าภายใต้ยทุธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมอืงทัง้ระบบ	(มตคิณะรฐัมนตร	ี24	เมษายน	2555)	

ได้ยบุรวมชนกลุม่น้อยกลุม่ชาตพินัธุท์ีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ

รบัรองสถานะให้อยูอ่าศยัอย่างถาวร	(5.6	แสนคน)	กบั

กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการแก้ไข

ปัญหา	(1.2	แสนคน)	ไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน	คือ	กลุ่มที่	1	

กลุ่มที่อพยพเข้ามานานและกลับประเทศต้นทางไม่ได้

 การท�างานของคนบนพ้ืนท่ีสงูตามกฎหมายไทย

	 ส�าหรบัคนบนพืน้ทีส่งูทีไ่ด้รบัสญัชาตไิปแล้ว	กจ็ะได้รับ 

สทิธใินการประกอบอาชพีเช่นเดยีวกบัคนไทยแต่คนบน

พืน้ทีส่งูทีไ่ด้จดัท�าทะเบยีนประวัตไิว้แล้วและยงัไม่ได้รบั

สัญชาติไทย	 ภาครัฐก็เปิดโอกาสให้สามารถท�างานได้

ภายใต้มาตรา	13	แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของ

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ

ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 การที่คนต่างด้าวจะท�างานใดได้

นั้นมีเงื่อนไขอยู่	2	ประการ	คือ	ประการที่หนึ่ง	จะต้อง

เป็นบุคคลต่อไปนี้	(1)	เป็นคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตาม

กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ	 ซึ่งได้รับการผ่อนผันให ้

ไปประกอบอาชีพ	ณ	 ที่แห่งใด	 แทนการเนรเทศหรือ 

อยูใ่นระหว่างรอการเนรเทศ	(2)	เป็นคนต่างด้าวท่ีเข้ามา

อยูใ่นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับ 

ออกนอกราชอาณาจักร	 (3)	 เป็นคนต่างด้าวโดยผล

ของการถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัต	ิ 

พอเหมาะ	

พอดี

พอเพียง
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ฉบับท่ี	 337	 ลงวันที่	 13	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2515	 หรือ 

ตามกฎหมายอื่น	 (4)	 เป็นคนต่างด้าวที่เกิดใน 

ราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 337	 ลงวันที่	 13	 ธันวาคม	 

พ.ศ.	2515	(5)	เป็นบคุคลทีเ่กดิในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับ 

สญัชาตไิทยตามกฎหมายว่าด้วยสญัชาต	ิประการทีส่อง

งานทีค่นต่างด้าวจะท�างานได้นัน้จะต้องเป็นงานเฉพาะที ่

รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เท่าน้ัน	 ซึ่งในกรณีนี้คืองานที่ก�าหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม	เรือ่ง	ก�าหนดงาน

ที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2521	ท�าได้	ซึง่ก�าหนดไว้	 

27	รายการ

	 โดยสรุปในความเห็นของผู้เขียนในเรื่องสิทธิ 

การท�างานของคนบนพื้นที่สูงว่าจะมีมากหรือน้อย

กว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่หรือไม่น้ัน	 ค�าตอบ	

คือ	มีมากกว่าแน่นอน	เนื่องจากการพิจารณาอนุญาต

ท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นคนบนพื้นที่สูงถือเป็น 

งานประจ�า	 (routine)	 ของเจ้าหน้าท่ีมีมาแต่ไหนแต่ไร	 

ไม่ได้เป็นเรือ่งใหม่ท่ีมีความซบัซ้อนยุ่งยากอะไร	รวมทัง้ 

จะมาขออนุญาตท�างานเมือ่ไหร่กไ็ด้	(พร้อมกม็า)	ประเภท

งานที่อนุญาตให้ท�าได้ก็มีถึง	27	รายการ	ตามประกาศ

กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสงัคม	เรือ่ง	ก�าหนดงาน

ที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัติ

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2521	ท�าได้	ลงวันที่	

22	พฤษภาคม	2539	ในขณะทีแ่รงงานต่างด้าวสญัชาติ

เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	ตามมติคณะรัฐมนตรี	สามารถ 

ท�างานได้เฉพาะงานกรรมกรใช้แรงงานและงาน	 

คนรับใช้ในบ้านเท่านั้น

	 แต่โจทย์ที่น่าสนใจมากกว่า	 คือ	 หลายภาคส่วน 

มองว่าประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	

เรื่อง	ก�าหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา	12	แห่ง

พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2521	

ท�าได้	 ลงวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2539	 ซึ่งประกาศใช้ 

มาเป็นระยะเวลานานแล้วรายการอาชีพที่ก�าหนดให ้

ท�าได้ไม่เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน	

ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 ใช้แทนพระราชบัญญัต ิ

การท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2521	 จึงจ�าเป็น

ต้องก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ให้คนต่างด้าว

ตามมาตรา	 13	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของ 

คนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 ท�าได้	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

สภาพความเป็นจริงและสถานการณ์ปัจจุบันที่

เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	งานบางงานที่ก�าหนดในประกาศ 

ไม่น่าจะเหมาะกับความเป็นจริง	รวมถึงปัจจุบันคนบน

พืน้ทีส่งูได้รบัการส่งเสรมิอาชพีจากหลายภาคส่วนท�าให้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ลูกหลานของคนบนพื้นท่ีสูงมี 

การศึกษาที่ดีขึ้น	 ได้รับการศึกษาในวิชาชีพระดับสูง	 

แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับสัญชาติไทย	 ท�าให้ขาด

โอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า	 ซึ่งจะสามารถท�า 

คุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้	 ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็น 

สิง่ทีก่รมการจดัหางานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้อง

น�ามาพิจารณา	ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมากที่จะ 

หาข้อสรุปจากการปรึกษาหารือ	 ในเวทีที่เรียกว่า	 

“การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”	 เนื่องจาก

ประเด็นนี้เป็นที่จับตามองของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะ

เป็นภาคประชาสังคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย	จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกัน	

ภาคประชาสังคมต้องเข้าใจพื้นฐานการคิดของภาครัฐ

ว่าการก�าหนดกฎ	ระเบยีบ	หรอืนโยบายต่าง	ๆ 	จะต้อง 

ค�านึงถึงประโยชน์ของคนในชาติเป็นอันดับแรก	 

การก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัคนต่างด้าวจะต้องไม่ท�าให้ 

เกิดแรงดึงดูดในเรื่องการอพยพย้ายถ่ินมากนัก	 

ส่วนภาครัฐเองก็ต้องเข้าใจถึงบริบทที่เปล่ียนแปลงไป 

ยอมรับและปรับตัวมากขึ้น	เพื่อร่วมกันมองหาหนทาง

ทีจ่ะเผชญิกบัความท้าทายในเรือ่งสทิธมินษุยชนทีจ่ะมี

ความเข้มข้นมากขึ้นเร่ือย	 ๆ	 อย่างแน่นอนในอนาคต	

ทั้งนี้	 เพ่ือให้การก�าหนดงานที่ให้คนเหล่านี้ท�าได ้

เกิดความ	“พอเหมาะ พอดี พอเพียง”	ตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 (พลเอกสุรศักด์ิ	

กาญจนรัตน์)
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	 ก่อนที่จะไปถึงบริการปรึกษาทางอาชีพ	“เชิงลึก”	คืออะไร	ผู้เขียนจะน�าท่านไปท�าความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ	

อีกบริการหนึ่งที่ท่านต้องเข้าใจก่อนนั่นคือ	“บริการปรึกษา”	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแยกมาสู่ค�าว่า	“บริการปรึกษา 

ทางอาชีพ”	 เพ่ือให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	 ผู้เขียนจะน�าท่านไปรู้จักกับประเด็นหัวข้อส�าคัญๆ	 

อนัเป็นการปพูืน้ท�าความเข้าใจท่านผูอ่้านก่อนเข้าสูห่วัใจส�าคญัของการน�าเสนอหวัข้อ	“บรกิารปรกึษาทางอาชพี	

เชิงลึก”	ซึ่งมีอยู่	8	ประเด็นใหญ่ๆ	ดังนี้	คือ

	 1.	 ความหมายของการบริการปรึกษา	 2.	 วัตถุประสงค์ของการให้ค�าปรึกษา

	 	 -	ความหมายของการบริการปรึกษาทางอาชีพ

	 	 -	บริการปรึกษาทางอาชีพเชิงลึก

	 3.	 ประเภทของการให้ค�าปรึกษา	 4.	 ข้อควรค�านึงในการให้ค�าปรึกษา

	 5.	 คุณลักษณะผู้ให้บริการปรึกษา	 6.	 ขั้นตอนการให้บริการ	

	 7.	 กลวิธี	เทคนิคการบริการปรึกษา	 8.	 บรกิารปรกึษาแตกต่างจากการให้บรกิารอ่ืนๆ	อย่างไร

	 ซึ่งผู้ท�าหน้าที่ในการเป็นนักบริการปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน	 8	 ประเด็นนี้	 

อย่างถ่องแท้	 อันจะน�าไปสู่การช่วยผู้รับบริการให้กลับไปช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีในการที่จะประสบ 

ความส�าเร็จในการท�างาน

มารู้จักบริการ
ปรึกษาทางอาชีพ “เชิงลึก” ท�ากันอย่างไร

ณัชชา หล�าแสงกุล
กองส่งเสริมการมีงานท�า
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	 เรามาท�าความรู้จักกับประเด็นส�าคัญ	ๆ	ดังกล่าวกันเลย	โดยเริ่มตามล�าดับความส�าคัญ	ดังนี้

 1. ความหมายของการบริการปรึกษา

	 	 การให้ค�าปรึกษา	หมายถึง	กระบวนการให้ความช่วยเหลือ	ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง

ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย	2	คน	คือ	ผู้ให้และผู้รับค�าปรึกษา	ผู้ให้ค�าปรึกษาในที่นี้	 

หมายถึง	 ครูที่มีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการให้ค�าปรึกษา	 มีความรู้และทักษะในการให้ค�าปรึกษาท�าหน้าที่ให ้

ความช่วยเหลอืแก่ผู้รบัค�าปรกึษาหรอืนักเรียน	ซึง่เป็นผูท้ีก่�าลงัประสบความยุง่ยากใจ	หรอืมคีวามทกุข์และต้องการ

ความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง	 เข้าใจสิ่งแวดล้อม	 ให้มีทักษะในการตัดสินใจ	 และหาทางออกเพื่อลดหรือขจัด 

ความทุกข์	ความยุง่ยากใจด้วยตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ	สามารถพฒันาตนเองไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ	(Burks	

and	Shefflre,	1979	อ้างถึงใน	George	&	Cristiani,	1995)

	 ความหมายของบริการปรึกษาทางอาชีพ	 หมายถึง	 กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาขอค�าปรึกษา	 

เพื่อให้เขาได้ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่กับปัญหาของเขาได้	สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้

	 ความหมายของการบริการปรึกษาทางอาชีพเชิงลึก	 หมายถึง	 กระบวนการให้ค�าปรึกษาที่เจาะลึกในทุกๆ	

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการหางาน	โดยมีผู้รับค�าปรึกษาและผู้ให้ค�าปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่จะน�า

กลับไปปฏิบัติ	เพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จในการหางานได้เป็นอย่างดี

 2. วัตถุประสงค์ของการให้ค�าปรึกษา

	 	 การให้ค�าปรึกษา	เพื่อช่วยผู้รับบริการในเรื่องต่อไปนี้

	 	 (1)	 ส�ารวจตนเอง	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	และเข้าใจ

	 	 (2)	 ลดระดับความเครียด	และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

	 	 (3)	 พัฒนาทักษะทางด้านสังคม	 ทักษะการตัดสินใจ	 และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

	 	 (4)	 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์	 เช่น	 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ	 มากขึ้น	 

มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี	และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

การให้ค�าปรกึษา	หมายถงึ	กระบวนการ

ให้ความช่วยเหลอื	ติดต่อสือ่สารกนั

ด้วยวาจาและกิริยาท่าทางท่ีเกิดจาก

สัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคล

อย่างน้อย	2	คน
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 3. ประเภทของการให้ค�าปรึกษาทางอาชีพ

	 	 การให้ค�าปรึกษาสามารถแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ

	 	 (1)	 การให้ค�าปรึกษารายบุคคล	คือ	การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ

บริการที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	ครั้งละ	1	คน

	 	 (2)	 การให้ค�าปรึกษากลุ่ม	คือ	การให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ

จ�านวนตั้งแต่	2	คนขึ้นไป	ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน	หรือมี

ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องเดียวกัน	โดยใช้ความสัมพันธ์และ

อทิธพิลของกลุม่ในการช่วยเหลอืสมาชกิในด้านก�าลงัใจ	ความเหน็อกเหน็ใจ	

การให้ข้อมลูย้อนกลับ	และข้อเสนอแนะ	เพือ่ให้สมาชิกเข้าใจตนเอง	เข้าใจ

ปัญหา	ได้แนวทางแก้ไขปัญหา	หรอืพฒันาตนจากการพดูคยุและพจิารณา

ร่วมกนัในกลุม่	จ�านวนสมาชกิในกลุม่ควรอยูร่ะหว่าง	8	-	12	คน	ซึง่จะท�าให้

การให้ค�าปรกึษามปีระสทิธภิาพ	เพราะสมาชิกมโีอกาสสร้างสมัพนัธ์กนัได้

ทัว่ถึง	และมส่ีวนร่วมในการรบัและให้ความช่วยเหลอืในกลุม่ได้อย่างเต็มที่

 4. ข้อควรค�านึงในการให้ค�าปรึกษา

	 	 การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้รับบริการควรปฏิบัติ	ดังนี้	

	 	 (Meier	&	Davis,	1993	;	Faiver,	Eisengart	and	Colonna,	1995)

	 	 (1)	 ตรงต่อเวลานัดหมายทั้งเริ่มต้น	 และส้ินสุดการให้ค�าปรึกษา	

โดยทัว่ไปและการให้ค�าปรกึษาแต่ละครัง้	ควรใช้เวลา	45	-	50	นาท	ีส�าหรบั 

การให้ค�าปรกึษารายบคุคล	และ	60	-	90	นาท	ีส�าหรบัการให้ค�าปรกึษากลุม่ 

และควรอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	ต่อรายหรือต่อกลุ่ม	รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงการนัดหมายอื่นๆ

	 	 (2)	 ให้ความส�าคัญกับภาษาท่าทางของผู ้รับบริการให้มาก	 

หากพบว่าค�าพดูกบัท่าทางของผูร้บับรกิารขัดแย้งกนัให้สือ่ภาษาท่าทางและ 

สะท้อนกลบัให้ผูร้บับรกิารรบัรู	้เพือ่ให้เขาเข้าใจตวัเองมากขึน้	เช่น	“คณุบอกว่า 

คุณเสียใจกับเรื่องนี้มากแต่ขณะที่คุณพูดว่าเสียใจ	เห็นเธอยิ้ม	จริงๆ	แล้ว

คุณรู้สึกอย่างไร”

	 	 (3)	 หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน	 หรือเจาะจงเกินไป	

เพราะอาจท�าให้ผูร้บับรกิารอดึอดัใจ	และไม่ให้ความร่วมมอืในการปรกึษา

ต่อไป

	 	 (4)	 หลีกเลี่ยงการแนะน�าให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามความเห็นของ

ผู้บริการ	 เพราะผู้รับบริการอาจเคยปฏิบัติ	 ในสิ่งที่ผู้บริการแนะน�ามาแล้ว

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	หรืออาจเป็นค�าแนะน�าที่ผู้รับบริการไม่ต้องการ	

ซึ่งจะท�าให้เขาหลีกเลี่ยงที่จะมารับค�าปรึกษาต่อไป

	 	 (5)	 หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกับพฤติกรรม

ของผู้รับบริการท่ีจะเป็นการเสริมแรงให้ผู ้รับบริการท�าพฤติกรรม 

เหมือนเดิมท�าให้เขาไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
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	 	 (6)	 ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหา	โดยที่เขาไม่มีโอกาสได้ส�ารวจปัญหา	และสาเหตุมากพอ

	 	 (7)	 หลังจากการให้ค�าปรึกษาแต่ละครั้งแล้ว	ผู้รับบริการควรบันทึกผลการให้ค�าปรึกษาไว้เพื่อเป็นข้อมูล

ในการบริการปรึกษาต่อไป

	 	 (8)	 ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของเขา	 โดยต้องระมัดระวังที่จะไม่น�าเรื่องราวของเขาไปพูด 

ในทีต่่าง	ๆ 	แม้จะไม่เอ่ยชือ่กต็าม	เพราะคนฟังอาจปะตดิปะต่อเรือ่งราวเอง	หรอืสอบถามกนัจนรูว่้าเป็นเรือ่งราว 

ของผูร้บับรกิารคนใด	ซึง่จะส่งผลเสยีหายต่อผูร้บับรกิารดงักล่าว	และกระทบถงึความน่าเชือ่ถอืไว้วางใจของระบบ

การบริการปรึกษาได้

 5. คุณลักษณะของผู้บริการปรึกษา

	 	 บุคคลผู้ที่จะท�าหน้าที่ให้บริการปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะส่วนตัว	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 รู้จัก	และยอมรับตนเอง	 (2)	 อดทน	ใจเย็น

	 	 (3)	 จริงใจ	และตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น	 (4)	 มีท่าทีที่เป็นมิตร	และมองโลกในแง่ดี

	 	 (5)	 ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น	และช่างสังเกต	 (6)	 ใช้ค�าพูดได้เหมาะสม

	 	 (7)	 เป็นผู้รับฟังที่ดี	นอกจากนี้ยังควรมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ	คือ	มีบุคลิกภาพที่ดี	และการรักษาความลับ

 6. ขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

	 	 (1)	 สร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ	 (2)	 ส�ารวจปัญหา

	 	 (3)	 เข้าใจปัญหา	สาเหตุและความต้องการ	 (4)	 วางแผนแก้ปัญหา

	 	 (5)	 ยุติการปรึกษา

 7. กลวิธีเทคนิคการบริการปรึกษา

	 	 (1)	 ทักษะการใส่ใจ	 (2)	 ทักษะการน�า	

	 	 (3)	 ทักษะการถาม	 (4)	 ทักษะการเงียบ	

	 	 (5)	 ทักษะการสะท้อนกลับ	 (6)	 ทักษะการทวนความ

	 	 (7)	 ทักษะให้ก�าลังใจ	 (8)	 ทักษะการสรุปความ	

	 	 (9)	 ทักษะการให้ข้อมูลและค�าแนะน�า	 (10)	ทักษะการชี้ผลที่ตามมา
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 8. บริการปรึกษาแตกต่างจากการให้บริการอื่น ๆ	ดังนี้	คือ	(กรมสุขภาพจิต,	2540	;	Gladding,	1996)

	 	 (1)	 มีทฤษฎี	 กระบวนการและเทคนิคการให้ค�าปรึกษาให้ผู้รับบริการได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของแต่ละบุคคล

	 	 (2)	 เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับค�าปรึกษา	 เพื่อให้ผู้รับเกิดความรู้สึกไว้วางใจและ 

กล้าเปิดเผยตนเอง	ซึ่งจะช่วยให้การให้ค�าปรึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ใช้การสนทนา	หรือการสื่อสาร 

สองทางระหว่างผู้ให้บริการ	กับผู้รับบริการ	เป็นเครื่องมือส�าคัญของการให้ค�าปรึกษา

	 	 (3)	 เน้นปัจจุบัน	 เพื่อให้ผู้รับบริการอยู่ในโลกของความเป็นจริง	 และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็น

ไปได้ในปัจจุบัน

	 	 (4)	 ไม่มีค�าตอบส�าเร็จรูปตายตัว	 เพราะการให้ค�าปรึกษาเป็นศาสตร์และศิลป์	วิธีการแก้ปัญหาในแต่ละ

กรณีจะไม่เหมือนกัน	 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา	 โดยผู้รับบริการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางการ

แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

	 	 (5)	 ผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้เกียรติและยอมรับผู้รับบริการที่มาขอรับค�าปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข	 

ไม่ตัดสิน	ไม่ประเมิน	และไม่วิพากษ์	วิจารณ์	หรือต�าหนิผู้รับบริการ

	 จากองค์ประกอบส�าคัญ	 ๆ	 ท่ีน�าเสนอไปข้างต้น	 โดยเฉพาะในหัวข้อ	 ขั้นตอนการบริการแนะแนวอาชีพเชิงลึก	 

และกลวิธีการบริการแนะแนวอาชีพเชิงลึก	 เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญอย่างมากท่ีผู้จะท�าหน้าท่ีบริการปรึกษา	 

ควรต้องท�าความเข้าใจและฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดความเช่ียวชาญ	 สามารถให้บริการปรึกษาจนผู้รับบริการ

เข้าใจตนเองและรู้ว่าจะกลับไปด�าเนินการอย่างไรต่อไปกับการหางานท�าให้ประสบความส�าเร็จของแต่ละบุคคลท่ีเข้ามา

รับบริการ	ซึ่งทั้งหมดนี้คือ	“การบริการปรึกษาทางอาชีพเชิงลึก”	ของกรมการจัดหางานนั่นเอง	ซึ่งตรงกับปรัชญา

ของการบริการแนะแนว/บริการปรึกษาทางอาชีพ	คือ	“ช่วยเขาเพื่อให้เขากลับไปช่วยเหลือตัวเอง”	นั่นเอง

59



60

	 “ยายๆ	 สองคนเราก้ออายุเกือบ	 70	 แล้วน่ะ	 

ไม่ได้ท�างานแล้ว	 ลูกหลานก็แยกย้ายไปมีครอบครัว 

กันหมดแล้ว...รู้สึกเหงาเหมือนกันน่ะยาย...”

	 “จ้าตา	ตายังแข็งแรง	ท�าไร่ท�าสวน	จักสานส่งขาย

เป็นรายได้เพิม่นอกจากเงินคนแก่ทีร่ฐับาลจ่ายให้น่ะตา”

	 “ยาย...ตาว่าตายงัสามารถท�างานได้

อยู่น่ะ	 อย่างน้อยก็ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเราในการท�างาน	 อยากรักษาสิ่งดีๆ

ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรา...น่ะยาย”

	 สองตายายนั่งคุยกันเงียบๆ	ภายใต้

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่อันร่มร่ืน	บรรยากาศ

สดชื่น	 ทุ่งนาเขียวขจี	 หลังจากที่ลูกๆ

แต่งงานมีครอบครัวแยกไปอยู่กันเอง	แต่ยังไม่มีหลาน

ให้สองตายายเล้ียงดเูหมอืนสงัคมไทยสมยัดัง้เดิม	ทีเ่ป็น

ครอบครัวใหญ่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอบอุ่น	 

รกัใคร่	ห่วงใย	และเอ้ืออาทรกัน	หลายๆ	ครัง้ทีต่านัง่มอง 

ท้องทุ่ง	 และค�านึงถึงอดีตที่เคยท�างานอยู่	 โดยใช้ 

ความรู้	ความสามารถ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สร้างสม 

“ปู่ย่าตายาย”
ความหมายอนัทรงคณุค่า

สุธีพงศ์ วัฒนาธนะวัฒน์
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม

“ชีวิตที่มีความสุข	

คือ	กินอย่างพอเพียง	

มีเหลือก็แบ่งปัน

ช่วยเหลือผู้อื่น”

เป็นประสบการณ์ในการด�าเนนิชวิีตอย่างมีความสขุ	รูส้กึว่า 

ตัวเองมีคุณค่า	 มีคุณประโยชน์	 ในสังคม	 แต่เมื่ออายุ

มากขึ้นถึงวัยเกษียณก็ไม่ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 

ซึ่งสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย	ตานั่งคุยกับยายอย่าง 

มีความหวัง	 และมีพลังอย่างแรงกล้าท่ีจะใช้ความรู	้ 

ความสามารถ	อย่างทรงคุณค่าอกีครัง้หนึง่

	 ปัจจุบันประเทศไทย	 เริ่มเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี	2547	โดยที่ประเทศใด

มปีระชากร	อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	เกนิร้อยละ	 

10	หรืออายุ	 65	ปีขึ้นไปเกินร้อยละ	7	

ของประชากรทัง้หมด	ถอืว่าประเทศน้ัน 

ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ	 (Aging	 

Society)	และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(Aged	

Society)	 เม่ือสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 20	 และ 

ร้อยละ	14	ตามล�าดับ

	 จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสูส่งัคม 

ผู้สูงอายุ	ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประเทศไทย	

ทัง้ในระดบัมหภาค	ได้แก่	ผลผลติรวมของประเทศ	(GDP)	 
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รายได้ต่อหัวประชากร	การออม	การลงทนุ	เงนิงบประมาณ 

ของรัฐบาลและการคลัง	 ผลิตภาพแรงงานและ

การจ้างงาน	 ส่วนในระดับจุลภาค	 ได้แก่	 ผลต่อ 

ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ	โดยเฉพาะด้าน 

การเงินและสุขภาพ	 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรเป็นผลส�าเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และ 

ความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และสาธารณสุข	 ท�าให้

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น	ในขณะที่อัตราการเกิด	

ลดน้อยลง	 สัดส่วนของผู้สูงอายุจึงมากขึ้นเป็นล�าดับ	 

ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว	

ท�าให้อตัราส่วนภาระพึง่พงิ	หรอืภาระโดยรวมทีป่ระชากร 

วยัท�างานจะต้องเลีย้งดปูระชากรวยัเดก็และวยัสงูอายุ

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

	 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุในสังคมไทย	 

สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ ์

อย่างรวดเรว็	(ผูส้งูอายมุอีายยุนืยาวมากขึน้	เดก็เกดิใหม่ 

ยิ่งกลับลดลง)	 ท�าให้เกิดการเพิ่มจ�านวนและสัดส่วน

ประชากรผูส้งูอายุและส่งผลกระทบต่อสงัคมและระบบ

เศรษฐกิจ	มีการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวสูงมากขึ้น

	 สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ	ที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	

ส่งผลกระทบในหลายด้าน	คือ

 1. ด้านสังคม

	 ผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมาก	 

ในขณะที่จ�านวนบุตรและประชากรในวัยแรงงานที่จะ

มาเกื้อหนุนมีแนวโน้มลดลง	 ส่งผลให้จ�านวนบุตรที่มี

ชีวิตของผู้สูงอายุลดลง	และสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่มี

บตุรเพิม่ขึน้	เกดิจากการเพิม่ขึน้ของสดัส่วนผูท้ีเ่ป็นโสด
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และหย่าร้าง	สดัส่วนของผูส้งูอายทุีข่ึน้อยูก่บับตุรลดลง	

สดัส่วนของผูส้งูอายุท่ีอยู่คนเดยีวและอยู่ตามล�าพงักบั

คู่สมรสเพิ่มขึ้น	 การย้ายถ่ินฐานของบุตรมีมากขึ้นและ

เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชนบทเกิดการอยู่อาศัย

แบบข้ามรุ่น	 คือ	 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยกับ

หลานตามล�าพังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 2. ด้านเศรษฐกิจ	 ผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้จาก	 

2	แหล่ง	คือ

	 	 1)	 จากการท�างาน

	 	 2)	 จากรายได้ของบุตร

 3. ด้านสุขภาพ

	 ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน	

โรคคลอเลสเตอรอลสูง	 โรคความดันโลหิตสูง	 และ 

โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งการเกิดโรคต่างๆ

ที่เป็นความต่อเนื่องของสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ	 

ที่มักจะเกิดโรคหลายๆ	 โรคพร้อมกัน	 ซึ่งก่อให้เกิด 

ผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ 

งบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ

	 “ตาๆ	 ได้ยินมาว่าตอนน้ีรัฐบาลมีแนวทางการ 

ให้ความช่วยเหลือและให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุ 

อย่างพวกเราเหรอตา”

	 “ตาก็ได้ยินมาบ้างยาย...เค้าว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2494	 

มีการให้หลักประกันด้านรายได้ให้กับข้าราชการบ้าง	 

มีการสร้างบ้านบางแคให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือ

ยากจน	 มีการตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	 

วันที่	13	เมษายน	ของทุกปีก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	 

มกีารจัดท�าแผนผูส้งูอายแุห่งชาตอิยูห่ลายฉบบั...นอกจากนี้	 

ยังมีหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน

เกี่ยวกับผู้สูงอายุหลายหน่วยงาน	ก็ให้ความส�าคัญกับ 

ผู้สูงอายุ	 ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข	 พัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์	มหาดไทย	และแรงงาน	จ๊ะยาย...”

	 “ตา...ได้ยินเค้าว่าแรงงานสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ

มีงานท�าหรือตา...”

	 “ตาก็ไม่แน่ใจยาย	 อายุเราก็ปูนนี้แล้ว	 คงไม่มีใคร

รับเข้าท�างานหรอกน่ะยาย	 เขาคงคิดว่าเราท�างาน 

ไม่ได้แล้ว	 แต่ไม่เป็นไรน่ะยาย...ไอ้หลานข้างบ้านเรา

มันบอกว่า	 อยากรู้เรื่องงานให้โทรท่ี	 1694...จ๊ะยาย	 

ตาจะลองถามดู...เผ่ือจะมีข่าวดีส�าหรับคนแก่ๆ 

อย่างเรา...น่ะยาย”

	 “1694	สายด่วนกรมการจดัหางาน	กระทรวงแรงงาน	

สวัสดีครับ/ค่ะ	ยินดีให้บริการ”

	 กรมการจัดหางาน	 มีภารกิจหลักในการส่งเสริม

การมีงานท�าและคุ้มครองคนหางาน	 รวมถึงการศึกษา

วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน	การพัฒนาและส่งเสริม

ระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�า	 เพื่อให้ 

ประชาชนคนไทยมีงานท�าที่เหมาะสมกับความรู	้ 

ความสามารถ	 และความถนัด	 ไม่ถูกหลอก	 ตลอดจน 

ได้รบัสทิธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	นอกจากนี ้

ยังมีหน้าท่ีในการให้ค�าปรึกษา	 ส่งเสริมและให้บริการ

แนะแนวอาชีพตามความถนัดให้ประชาชน	 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการ 

ให้บริการของกรมการจัดหางาน

	 ประเทศไทยได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของผู้สงูอายุ	 

โดยมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	 โดยม ี

นโยบายด้านความมั่นคงของรายได้และการท�างาน	 

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบวิธีการที่จะท�าให้ผู้สูงอายุ

ยงัคงมบีทบาทในการท�างานตามความถนัด	และความ

สามารถของแต่ละบคุคล	รวมทัง้การส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้ผูส้งูอายมุรีายได้จากการท�างานในระดบัทีเ่ป็นธรรม	

เพยีงพอแก่การยงัชพี	และส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้ความรู้

ความสามารถ	และศกัยภาพทีม่อียูใ่ห้เป็นประโยชน์ต่อ

ครอบครวัและสงัคมได้	โดยเฉพาะบทบาทในการถ่ายทอด

ประสบการณ์	ความรู	้ความช�านาญ	และภูมปัิญญาท้องถิน่	 

ให้ผู้ที่อยู่ในวัยก�าลังแรงงานได้เรียนรู้ต่อไป

	 การเตรยีมความพร้อมรบัมือกบัการท่ีประเทศไทย

จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคต	กรมการ 

จัดหางาน	 ในฐานะท่ีมีภารกิจหลักในการส่งเสริม 

การมีงานท�า	 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม 

อย่างจริงจัง	 และมีการด�าเนินการแบบบูรณาการกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความพร้อม 

จะท�างาน	สามารถท�างานได้อย่างจรงิจงั	โดยมมีาตรการ

ส่งเสรมิการมงีานท�าของผูส้งูอายุ	เช่น	มาตรการพัฒนา
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 “สังคมผู้สูงอายุ” จึงเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญ รัฐต้อง

เป็นผู้น�าในการส่งเสริมให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการท�างาน

อย่างเหมาะสมและสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งองค์ความรู้ที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ อาทิเช่น  

การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่ภาคการผลิต การน�าความรู้และ

พลังของผู้สูงอายุมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

การจัดการบริหารด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม อารมณ์ สขุอนามยั

และการเงิน นอกจากนี้การพัฒนาปัจจัยสิ่งที่เก่ียวพันของ 

การมีประชากรสูงอายุในสังคมอย่างรอบด้านจะต้องเป็น 

สิ่งที่ให้ความส�าคัญ เพ่ือให้สังคมผู้สูงอายุไทยเป็นสังคม 

การผลิตที่มากข้ึน เพ่ือคงไว้ซ่ึงผลผลิตรวมของประเทศ

และลดการพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานลงในขณะเดียวกัน  

ซ่ึงกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยหนึ่งที่ 

ให้ความส�าคญักับการเตรียมรับมอืสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมไทยอย่างทรงคุณค่า และใช้  

“ชีวิตที่มีความสุข คือ กินอย่างพอเพียง มีเหลือก็แบ่งปัน 

ช่วยเหลอืผู้อืน่” ตามหลกัของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน  

(พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

ระบบฐานข้อมูลผูส้งูอายทุีพ่ร้อมจะท�างาน	การสนบัสนนุ

เงินทนุประกอบอาชพีอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ	การสนบัสนนุ

การสร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ	

ตลอดจนการน�ามาตรการลดหย่อนภาษใีห้แก่นายจ้าง/

สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ยังมีมาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ	

เช่น	 การสร้างแรงจูงใจในการสร้างงานให้กับนายจ้าง/ 

สถานประกอบการ	การสนบัสนนุช่วยเหลอืโดยภาครฐั	 

การฝึกอบรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

การส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 

ผู้สูงอายุ	 การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 

ผู้สูงอายุ	 การจัดงานตลาดนัดแรงงานและตลาดนัด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นส�าหรับผู้สูงอายุ	

	 กระทรวงแรงงาน	 ได้ให้ความส�าคัญกับผู้สูงอาย ุ

ที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 โดยได้มีการ 

จดัเตรยีมโครงการต่างๆรองรบั	เช่น	โครงการปรบัทศันคติ 

สร้างความเข้าใจแรงงานในวยัสงูอาย	ุโครงการแนะแนว 

อาชีพเพื่อการมีงานท�า	 –	 สร้างคุณค่าภูมิปัญญา 

ผู้สูงอายุ	 โครงการ	E	 –	Commerce	ส�าหรับผู้สูงอายุ

ในกลุ่ม	OTOP	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 และโครงการภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่นส�าหรับ 

ผู ้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เป็นต้น
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เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราดเปิดโอกาสการมีงานท�า

วาสนา จันทร์แก้ว
ส�านักงานจัดหางานจังหวัดตราด

ปี	
พ.ศ.	 2558	 ทุก ๆ	 คนคงทราบจากสื่อหลายส�านัก 

แล้วว่า	 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 (AEC)	 ในเดือนธันวาคมนี้แล้ว	 แต่ท่านทราบ 

อีกไหมคะว่ามเีรือ่งท่ีน่ายินดีอีกเรือ่งหน่ึงคือ	ท้องทีต่�าบล

คลองใหญ่	ต�าบลไม้รูด	และต�าบลหาดเล็ก	จังหวัดตราด	 

ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด	 

พร้อมทัง้พืน้ท่ีบางส่วนของจงัหวัดตาก	มุกดาหาร	สระแก้ว	

และสงขลา	เมือ่วันท่ี	19	มกราคม	2558	น่ันกห็มายความว่า 

พืน้ทีจ่งัหวัดตราดได้รบัโอกาสในการพฒันาในทุก	ๆ 	ด้าน

	 การท่องเที่ยวและเกษตรกรรม	 เป็นสาขาที่ส�าคัญ

ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด	 มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ	ทั้งทางทะเล	ชายหาด	ป่าชายเลน	และ

ปะการัง	 เช่น	 เกาะช้าง	 เกาะกูด	 เกาะหมาก	 ที่ดึงดูด

นักท่องเท่ียว	 ผู้ประกอบการเชื่อว่าการเปิดเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษจะสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดได้

มากกว่าหมื่นล้านบาท	 การจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยว

ร่วมกบัประเทศเพือ่นบ้าน	จะท�าให้มลูค่าการท่องเทีย่ว

เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยร้อยละ	30	

เกาะหมาก
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	 จงัหวดัตราดเป็นแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรและพชืหลกั

ทางเศรษฐกจิ	เช่น	ทเุรยีน	มงัคดุ	ยางพารา	ปาล์มน�า้มนั	

รวมถงึเป็นแหล่งผลติอาหารทะเลขนาดใหญ่	เป็นเมอืง

ชายแดนทีม่ศีกัยภาพในด้านการค้า	การท่องเทีย่ว	และ

การลงทุน	ทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง

ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน	ด้านการค้าชายแดน	มีอัตราการ

ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	25.07	(ปี	2557)	เป็นมูลค่าสินค้า

น�าเข้า	2,048	ล้านบาทเศษ	/มลูค่าส่งออก	26,118	ล้าน

บาทเศษ	/ได้ดุลการค้า	24,070	ล้านบาทเศษ	/ประเทศ

คู่ค้าส�าคัญ	คือ	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน	ลาว	อินโดนีเซีย	

และแถบทวีปยุโรป

	 จุดผ่านแดนในจังหวัดตราด	3	จุด	ติดกับประเทศ

กัมพูชา	3	อ�าเภอ	ได้แก่	

	 จุดผ่านแดนถาวร	 1	 จุด	 ที่บ้านหาดเล็ก	 อ�าเภอ

คลองใหญ่	ติดกับมณฑลสีมา	จังหวัดเกาะกง/มีสินค้า

น�าเข้า	ชุดสายไฟฟ้า	 รถยนต์	กากน�้าตาล	 ไม้แปรรูป/

สินค้าส่งออก	น�้าตาลทราย	นม	อาหารเสริม	เครื่องดื่ม	

อุปกรณ์โทรศัพท์	

	 จุดผ่อนปรน	2	จุด	คือ	บ้านมะม่วง	อ�าเภอบ่อไร่	

ตดิกบัอ�าเภอส�ารูด	จังหวดัพระตะบอง	และบ้านท่าเส้น	

อ�าเภอเมอืงตราด	ตดิกบัอ�าเภอเวยีลเวง	จงัหวดัโพธสิตัว์ 

ซึ่งทั้ง	 3	 จุด	 ได้มีการเสนอให้จุดผ่อนปรนทั้ง	 2	 จุด	 

เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

	 จังหวัดตราดได้ก�าหนดบทบาทและจุดยืนในการ

พัฒนา	 (Positioning)	 คือ	 การพัฒนาเป็นศูนย์กลาง 

การค้าส่งและขนส่งต่อเนือ่งระหว่างประเทศ	และการเป็น 

ศูนย์กลางให้บริการการท่องเท่ียวในระดับภูมิภาค	 

โดยมีแนวทางการพัฒนา	3	ประการ	ได้แก่	

	 1)	 การเป็นศนูย์สนบัสนนุและให้บรกิารการน�าเข้า	

-	ส่งออก	(Support	service	in	Import/Export	process)

	 	 	-	 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

และผลิตผลท่ีผลิตได้ภายในกลุ่มจังหวัดให้มากที่สุด	

(Green	Agriculture	Processing)

	 	 	-	 สนับสนุนให้มรีะบบการตรวจสอบคณุภาพ

ของพืชและสัตว์ที่ทันสมัย

	 	 	-	 มรีะบบการน�าเข้า	-	ส่งออก	สนิค้าตามระบบ 

ศุลกากร

	 2)	 การเป็นศนูย์รวมในการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ 

ทั้งระบบการขนส่งทางบก	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	

(Logistic	Center)

	 3)	 การเป็นศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยว 

ในระดับภูมิภาค	(Tourism	Hub)
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	 ปัจจุบันจังหวัดตราดได้มีการเตรียมการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	ดังนี้	

	 ❍	 	พฒันาอาคารตรวจสินค้าด่านศลุกากรคลองใหญ่	

		 	 ก่อสร้างจุดตรวจสินค้าน�าเข้า	 -	ส่งออก	และ

พฒันาระบบสนบัสนนุการน�าเข้า	-	ส่งออก	และอ�านวย

ความสะดวกทางการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน	ก่อสร้าง

ถนนเข้าลานตรวจสินค้าและอาคารคลังสินค้า	 ด่าน

ศุลกากรคลองใหญ่	 ต�าบลไม้รูด	 อ�าเภอคลองใหญ่	

จังหวัดตราด	

 ❍	 วางผังเมืองรวมคลองใหญ่	จังหวัดตราด

		 	 ครอบคลุมพื้นที่อ�าเภอคลองใหญ่ทั้ง	3	ต�าบล	 

คอื	ต�าบลไม้รดู	ต�าบลคลองใหญ่		ต�าบลหาดเล็ก	ประกอบด้วย	 

4	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 คือ	 เทศบาลต�าบล

คลองใหญ่	 เทศบาลต�าบลหาดเล็ก	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลคลองใหญ่	และองค์การบรหิารส่วนต�าบลไม้รดู

 ❍	 พัฒนาทางหลวงหมายเลข	3	สายตราด	-	หาดเลก็	 

โดยก่อสร้างทางหลวงหมายเลข	 3	 ตราด	 -	 หาดเล็ก	 

ขยายเป็น	4	ช่องจราจร	ตอน	1	ระยะทาง	35	กม.(ทล.)	

ตอน	2	ระยะทาง	32	กม.	(ทล.)	เพื่อส่งเสริมการค้าให้

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	

 ❍	 ก่อสร้างท่าเทียบเรือ	โดยก่อสร้างท่าเทยีบเรอื

อเนกประสงค์คลองใหญ่	 หมู่ที่	 7	 บ้านสวนมะพร้าว	 

ต�าบลคลองใหญ่	อ�าเภอคลองใหญ่	จงัหวดัตราด	ขนาดกลาง	 

(500	ตนักรอส)	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม	2558

 ❍	 ปรับปรุงด่านศุลกากรบริเวณด่านพรมแดน

บ้านหาดเล็ก	 โดยกรมศุลกากรได้ด�าเนินการออกแบบ

ก่อสร้างอาคาร	ให้มพีืน้ทีป่ฏบิตังิานและส�านกังานของ

หน่วยงาน	C.I.Q	โดยจะสามารถให้บรกิารทางศลุกากร

และบรกิารอ่ืนท่ีเกีย่วข้องในรูปแบบ	One	Stop	Service	

และเป็นมาตรฐานสากล	 แต่เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่

สามารถด�าเนินการได้	 กนพ.	 จึงมีมติให้กระทรวงการ

ต่างประเทศไปเจรจากับกระทรวงการต่างประเทศของ

ราชอาณาจักรกมัพชูา	ซึง่ในขณะนีก้รมศลุกากรได้เร่งรดั

ด�าเนินโครงการดังกล่าว	 โดยมีหนังสือไปยังกระทรวง 

การต่างประเทศเพ่ือประสานขอความร่วมมือกับ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	(Kingdom	of	Cambodia)	และ
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คณะกรรมการชายแดนไทย	 -	 กัมพูชา	 ซึ่งกระทรวง 

การต่างประเทศเสนอให้กรมศุลกากรน�าเรื่องดังกล่าว

เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาปัญหา

เขตแดนของประเทศไทยหรอืคณะอนกุรรมการพจิารณา

จุดผ่านแดนภายใต้ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ

และกรมศุลกากรได้ด�าเนินการแล้ว	

 ❍	การประปา	 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

คลองใหญ่ได้ด�าเนินการก่อสร้างสถานีผลิตน�้าคลอง

สะพานหิน	(แห่งใหม่)	โดยก่อสร้างระบบผลิตน�้าขนาด	

200	ลบ.ม./ชม.	พร้อมก่อสร้างถังน�้าใส,	ก่อสร้างสถานี

เพิ่มแรงดันคลองสะพานหิน	(แห่งใหม่)	พร้อมก่อสร้าง 

ถังน�้าใส,	 ก่อสร้างสถานีจ่ายน�้าเขาไม้รูด	 (แห่งใหม่)	 

พร้อมก่อสร้างถังน�้าใส,	ก่อสร้างวางท่อส่ง	-	จ่ายน�้า	

 ❍	 การไฟฟ้า	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนงาน/

โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าคลองใหญ่	

ขนาด	 1	 x	 50	 MVA	 และระบบจ�าหน่ายแรงสูง	 

16	วงจร	-	กม.	

	 ปัจจุบันสินค้า	OTOP	และสินค้าชุมชนของจังหวัด

ตราดมีการน�าไปจัดแสดงและจ�าหน่ายทุกปี	ณ	 ตลาด 

การกระจายสนิค้าไทย	-	กมัพชูา	ในราชอาณาจกัรกมัพชูา	

ซ่ึงผลการด�าเนนิการมยีอดจ�าหน่ายสนิค้ารวมนบัหลาย

ล้านบาทต่อครั้ง	สินค้าที่จ�าหน่ายได้อันดับต้นๆ	ได้แก่	 

ของใช้ประจ�าบ้าน	 อาหารและเครื่องดื่ม	 เสื้อผ้า	 

การด�าเนินการดังกล่าวเจ้าของตลาดชาวกัมพูชาตกลง

ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดตราดเข้าไปร่วมจัดงานได้

ทุกโอกาส	นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่สินค้าจากผู้ผลิต 

จังหวัดตราดสามารถจะพัฒนาและขยายตลาดได้ 

มากขึน้	เป็นการสร้างโอกาสในการมงีานท�าของคนในพืน้ที ่

เพิ่มขึ้นอีกด้วย

	 จากข้อมูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่ามงีานมอีาชพีทีเ่กิดขึน้ 

มากมายในพื้นที่จังหวัดตราด	 ไม่ว่าในการก่อสร้าง

สะพานท่าเทียบเรือ	 ถนนหนทาง	 อาคารตรวจสินค้า 

เข้า	-	ออกศลุกากร	แม้กระทัง่การก่อสร้างสถานีผลติน�า้ 

หรอืโครงการเพิม่หม้อแปลงไฟฟ้าทีส่ถานีไฟฟ้าคลองใหญ่	

อาชีพที่พบจะเป็นช่างไฟฟ้า	 ช่างก่อสร้าง	 ช่างเทคนิค	

วศิวกรโยธา	สถาปนกิ	ผูใ้ช้แรงงานทัว่ไป	เกดิการจ้างงาน 

เพิม่อาชีพเพิม่รายได้ให้กับประชาชนในพืน้ที	่เม่ือมรีายได้ 

ก็มีเงินเกิดการจับจ่ายใช้สอย	 สินค้าในจังหวัดจึงมี

ปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้น	 นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี 

ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด	

 และมามองอีกมุมมองหนึ่งหากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้

เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะเกิดอาชีพหลากหลายเพ่ิมข้ึนอีก  

ทัง้ทางด้านโลจิสตกิส์ บคุลากรด้านการท่องเทีย่ว ผู้ผลติสนิค้า  

ผู้จัดจ�าหน่าย พ่อค้าคนกลาง เพราะเมื่อธุรกิจต่าง ๆ  

ขยายตัวก็ต้องการบุคลากรมาท�างาน ซ่ึงจะท�าให้ประชาชน 

ในจังหวัดตราดมีงานท�าและมีรายได้ ไม่ต้องไปท�างาน 

ต่างพืน้ที ่ได้อยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลกู ครอบครัวอบอุน่ 

มคีวามสขุเป็นไปตามนโยบายแรงงานคนืถ่ิน ส�านกังานจัดหางาน 

จังหวัดตราดก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชน 

ในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ตามความต้องการของนายจ้าง/ 

สถานประกอบการและผู้ที่ต้องการหางานท�าซ่ึงเป็นภารกิจที ่

เจ้าหน้าทีท่กุคนพร้อมและเต็มใจทีจ่ะให้บรกิารตามค�าทีว่่า “บริการ

ด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานท�า”

67



68

สัง
คมไทยได้มีการพฒันาเปลีย่นแปลงระบบการท�างานหรอืการรบัจ้างท�างานไปจากระบบเดิมเป็นอย่างมาก	โดย

ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานจ�านวนมากแสวงหาการท�างานที่มีรูปแบบอิสระมากขึ้น	อิสระในการเดินทางไม่ต้อง 

ไปท�างานโรงงานในแหล่งอุตสาหกรรมทีห่่างไกลบ้านเกดิเมืองนอน	อิสระในการท�างานไม่มีเวลาเข้า	-	ออกงานสามารถ

เลอืกเวลาท่ีจะท�างานได้เอง	ท�าให้มีเวลาให้กบัครอบครวัมากขึน้	ก่อให้สถาบันครอบครวัเข้มแขง็	วิถชีีวิตแบบสงัคมไทย 

กลับคืนมา	

	 อาชีพอสิระหนึง่ทีผู่ค้นจ�านวนไม่น้อยให้ความสนใจ	

คือ	งานรับไปท�าที่บ้าน	เป็นงานที่ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

รับงานจากผู้ว่าจ้างไปผลิตประกอบ	บรรจุ	 ซ่อม	หรือ 

แปรรูปสิ่งของ	 ซึ่งจะต้องเป็นการท�างานในบ้านของ 

ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านเอง	 หรือสถานที่อื่นซึ่งมิใช่ 

สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้างตามที่ได้ตกลงกัน	 

เพือ่รบัค่าจ้างเป็นการตอบแทนการท�างาน	โดยใช้วตัถดุบิ

หรอือุปกรณ์ในการผลติของผู้ว่าจ้างทัง้หมด	หรอืบางส่วน	 

และโดยปกติการท�างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด	 หรือ

ท้ังหมดในกระบวนการผลติหรอืธุรกจิในความรบัผดิชอบ 

ของผูว่้าจ้าง	โดยประเภทงานรบัไปท�าทีบ้่าน	มทีัง้ประเภท

งานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศ 

หรอืเพือ่การส่งออก	เช่น	การท�ากระเป๋า	รองเท้า	เขม็ขดั	

ซองโทรศัพท์มือถือ	งานประกอบไฟแช็ค	วกิผม	งานตดัเยบ็ 

เส้ือผ้าส�าเรจ็รปู	ดอกไม้ประดิษฐ์	เจียระไนพลอย	แหวน	

นัฏกานต์ ค�านวณศิลป์
กองส่งเสริมการมีงานท�า

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

และประกอบเครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้า	เป็นต้น	ซึง่ในปัจจบัุน

ผู้ว่าจ้างมักจ่ายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้ไม่ครบถ้วน	 

จงึเป็นภาระของผูร้บังานไปท�าทีบ้่านทีต้่องรบัภาระ	อาทิ	

ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	และค่าขนส่ง	

	 การส่งเสริมการรับงานไปท�าที่บ้าน	 เพื่อเป็น 

การส่งเสรมิการรบังานไปท�าทีบ้่านเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง	 

มีความยั่งยืน	 และกว้างขวางครอบคลุมทุกจังหวัด	 
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กรมการจดัหางานจงึได้ออกระเบยีบว่าด้วยการส่งเสรมิ

การรับงานไปท�าที่บ้าน	พ.ศ.	2546	ประกาศ	ณ	วันที่	 

9	 มิถุนายน	 2546	 และระเบียบว่าด้วยการส่งเสริม 

การรับงานไปท�าที่บ้าน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	ประกาศ	

ณ	วันที่	2	กุมภาพันธ์	2553	เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะ

เศรษฐกจิในปัจจบุนั	และง่ายต่อการส่งเสรมิและพัฒนา

ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	 ให้มีการรวมกลุ่มผู้รับงานไปท�า

ที่บ้านไม่ต�่ากว่า	 5	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับงาน

ประเภทเดียวกันไปท�าที่บ้านและได้จดทะเบียนเป็น 

กลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านกบักรมการจดัหางาน	หากกลุม่

ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านขาดแคลนเงนิทนุหมนุเวียนเพ่ือซือ้

วัตถุดิบ	 อุปกรณ์การผลิตหรือต้องการขยายการผลิต	

สามารถขอกู้เงินจากกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	

เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนินการได้	แต่ในสภาวะปัจจุบัน 

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านส่วนใหญ่จะรับงานไปท�าท่ีบ้าน

ของตนเอง	 ซึ่งต้องท�างานตลอดเวลาและเร่งท�างาน 

ให้เสร็จทันตามก�าหนด	 จึงเป็นเหตุให้มีการรวมตัวกัน 

เป็นกลุ่มผูร้บังานไปท�าท่ีบ้านยากข้ึน	ด้วยเหตนุี	้จงึต้อง 

หาแนวทางเพือ่ให้ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านรายเดีย่วสามารถ

กู้เงินกองทุนฯ	ได้	

	 กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท�าทีบ้่าน	เป็นทุนหมุนเวยีน

เพื่อให้ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและ

อปุกรณ์ในการผลติ	หรอืขยายการผลติเพือ่สร้างอาชพี

และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท�าท่ีบ้าน	 จัดตั้งขึ้น 

เมือ่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2545	ด้วยทนุด�าเนนิการทีไ่ด้รับ 

จากเงินงบประมาณ	 จ�านวน	 130	 ล้านบาท	 โดย 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 ต่อมาได้โอน

กองทุนเพือ่ผูรั้บงานไปท�าท่ีบ้านมาอยูภ่ายใต้ก�ากบัดแูล 

อาชีพอิสระหน่ึงท่ีผู ้คน

จ�านวนไม่น้อยให้ความสนใจ	 

คือ	งานรับไปท�าที่บ้าน	เป็น

งานท่ีผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

รับงานจากผู้ว่าจ้างไปผลิต

ประกอบ	บรรจุ	ซ่อม	หรือ

แปรรูปสิ่งของ	 ซึ่งจะต้อง

เป็นการท�างานในบ้านของ

ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านเอง	 

หรือสถานท่ีอ่ืนซึ่งมิใช ่ 

สถานประกอบกิจการของ

ผู้ว่าจ้างตามที่ได้ตกลงกัน
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ของกรมการจัดหางาน	ตามพระราชกฤษฎกีารโอนกจิการ 

บริหารและอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติ	 ปรับปรุง	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	

พ.ศ.	2545	มาตรา	117	ซึ่งต่อมาในปี	พ.ศ.	2553	และ	

2558	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้น�าเงินกองทุน

จ�านวน	100	ล้านบาท	และ	14.01	ล้านบาท	น�าส่งคลงั

เป็นรายได้แผ่นดิน	 เพ่ือน�าเงินไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศ	 ปัจจุบันคงเหลือเงินกองทุนส�าหรับ

เป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินการปล่อยกู้	 จ�านวน	

15.99	ล้านบาท

หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน

 วงเงินกู้

	 สงูสดุไม่เกนิ	200,000	บาท	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	3	 

ต่อปี	(มีระยะปลอดเงินต้นไม่เกิน	4	เดือน)

	 คุณสมบัติของผู้กู้	(กลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน)

	 -	 เป็นกลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้

กับกรมการจัดหางาน	(ตามระเบียบกรมการจัดหางาน

ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท�าที่บ้าน	พ.ศ.	2546)

	 -	 มกีารบรหิารจดัการทีช่ดัเจนและมกีารด�าเนกิาร

ร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	เดือน

	 -	 มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า	 

10,000	บาท

	 -	 มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

 ระยะเวลาช�าระหนี้เงินกู้

	 -	 วงเงนิกู้ไม่เกิน	50,000	บาท	ก�าหนดช�าระเงินคืน 

ภายใน	2	ปี	

	 -	 วงเงนิกูต้ัง้แต่	50,001	บาท	แต่ไม่เกนิ	100,000	บาท	 

ก�าหนดช�าระเงินคืนภายใน	4	ปี	

	 -	 วงเงนิกู้ตัง้แต่	100,001	บาท	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท	 

ก�าหนดช�าระเงินคืนภายใน	5	ปี	

	 *		ระยะเวลาปลอดเงินต้นไม่เกิน	4	เดือน

 วิธีการกู้เงิน 

	 -	 ส่วนกลาง	ยืน่ค�าร้อง	ณ	ส�านกัจดัหางานกรงุเทพ 

เขตพืน้ที	่ในพืน้ท่ีทีก่ลุ่มผูร้บังานไปท�าทีบ้่านได้จดทะเบยีน 

จัดตั้งกลุ่ม

สังคมไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการท�างานหรือการ

รับจ้างท�างานไปจากระบบเดิมเป็นอย่างมาก	 โดยลูกจ้างหรือ 

ผูใ้ช้แรงงานจ�านวนมากแสวงหาการท�างานทีมี่รปูแบบอิสระมากขึน้	

อิสระในการเดินทางไม่ต้องไปท�างานโรงงานในแหล่งอุตสาหกรรม

ท่ีห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน	 อิสระในการท�างานไม่มีเวลา 

เข้า	-	ออกงาน	สามารถเลือกเวลาที่จะท�างานได้เอง	ท�าให้มีเวลา

ให้กับครอบครัวมากขึ้น
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	 -	 ส่วนภูมิภาค	ยื่นค�าร้อง	ณ	ส�านักงานจัดหางาน

จังหวดั	ในท้องทีท่ีก่ลุม่ผู้รบังานไปท�าทีบ้่านได้จดทะเบยีน

จัดตั้งกลุ่ม

 ผลการด�าเนินงานปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับ

งานไปท�าที่บ้าน ปี 2548 – 2558

	 ป	ี2548	 ปล่อยกู้	 12	 กลุ่ม	/	 790,000	บาท

	 ป	ี2549	 ปล่อยกู้	 	7	 กลุ่ม	/	 340,000	บาท

	 ป	ี2550	 ปล่อยกู้	 18	 กลุ่ม	/	1,050,000	บาท

	 ป	ี2551	 ปล่อยกู้	 27	 กลุ่ม	/	1,806,000	บาท

	 ป	ี2552	 ปล่อยกู้	 11	 กลุ่ม	/	 880,000	บาท

	 ป	ี2553	 ปล่อยกู้	 21	 กลุ่ม	/	1,050,000	บาท

	 ป	ี2554	 ปล่อยกู้	 25	 กลุ่ม	/	1,450,000	บาท

	 ป	ี2555	 ปล่อยกู้	 10	 กลุ่ม	/	 670,000	บาท

	 ป	ี2556	 ปล่อยกู้	 28	 กลุ่ม	/	2,245,000	บาท

	 ป	ี2557	 ปล่อยกู้	 36	 กลุ่ม	/	4,210,000	บาท

	 ป	ี2558	 ปล่อยกู้	 27	 กลุ่ม	/	3,280,000	บาท

 รวมปล่อยกู้	222	กลุ่ม	/	17,771,000	บาท

	 การปล่อยกู้	 แผนปล่อยกู้ปี	 2558	 มีแผน 

การปล่อยกู้	จ�านวน	40	กลุ่ม	เป็นเงิน	4,000,000	บาท

	 (ยอดเงินคงเหลือ	 ณ	 26	 พฤษภาคม	 2558	 

720,000	บาท)

 ผลการประเมินกรมบัญชีกลาง 

	 กระทรวงการคลัง	 โดยกรมบัญชีกลางได้น�าระบบ

ประเมนิผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมาตรฐานสากลมาใช้กบั 

การประเมนิผลการด�าเนนิงานทนุหมนุเวียน	โดยพฒันาขึน้ 

ตามหลัก	 Balanced	 Scorecard	 (BSC)	 ซึ่งเกณฑ์วัด 

การด�าเนินงาน	ทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ผลการด�าเนินงาน 

ด้านการเงิน	 2)	 ผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ	 

3)	 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และ	 

4)	การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	โดยเริ่มด�าเนินการ

ประเมนิผล	ตัง้แต่ปีบัญช	ี2547	เป็นต้นมา	ผลการด�าเนนิงาน 

ระยะเวลา	3	ปี	ที่ผ่านมา	(ปีบัญชี	2555-2557)	กองทุน

เพือ่ผู้รับงานไปท�าท่ีบ้านมีผลการด�าเนินงานได้รับคะแนน

รวมอยู่ในระดับ	3.5947	คะแนน	4.0362	คะแนน	และ	

4.6218	คะแนน	ตามล�าดับ
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ใน
ห้วงเวลา	22	ปีที่ผ่านมา	ภายใต้ร่มไม้ชายคาของ

กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ในฐานะ 

นักวิชาการแรงงาน	3	–	5	นักวิชาการแรงงาน	6	ว	และ

ล่าสดุ...นักวิชาการแรงงานช�านาญการ	ในนามผูป้ฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน	 อาทิ	 งานจัดหางาน 

ในประเทศ	 งานจัดหางานต่างประเทศ	 งานคุ้มครอง 

คนหางาน	 งานควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว	 

(ทุกประเภท)	 งานตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าว	

งานแนะแนวอาชีพ	 งานศูนย์ตรีเทพ	 เป็นต้น	 จากพื้นท่ี 

การท�างาน	3	จังหวัด	พิษณุโลก/ล�าปาง/เชียงใหม่	และ 

เม่ือกาลเวลาเป็นตัวก�าหนด	9	ปี	ผ่านไป	ส�าหรบัการปฏิบัติงาน	 

ณ	จงัหวัดเชียงใหม่	ได้เวลาอันสมควรแล้วกบัการวางมือ 

เพื่อแสวงหาส่ิงใหม่  ๆ	 ท่ีท้าทายต่อไป	 และล่าสุดกับ 

ความท้าทายงานด้านนี้ที่ใคร ๆ	ก็ยังสงสัยว่าจริง ๆ	 แล้ว

ท�าอะไรกันบ้าง...	ณ	ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัด

ล�าปาง...

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรุณี จันทร์มล
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง 

“ ความท้าทาย... 

 คือ เป้าหมายที่ต้องพุ่งชน... ”
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	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน	 เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและตั้งอยู่ในภูมิภาคภายใต้การก�ากับ	 ดูแลของ 

กองวิจัยตลาดแรงงาน	กรมการจัดหางาน	มีอยู่	6	แห่ง	ทั่วประเทศ	ได้แก่	

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง	ปฏิบัติงานใน	10	จังหวัดภาคกลาง	

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น	ปฏิบัติงานใน	20	จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดระยอง	ปฏิบัติงานใน	8	จังหวัดภาคตะวันออก	

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี	ปฏิบัติงานใน	8	จังหวัดภาคตะวันตก

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง	ปฏิบัติงานใน	17	จังหวัดภาคเหนือ

	 -	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา	ปฏิบัติงานใน	14	จังหวัดภาคใต้

	 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง	มีภารกิจอ�านาจหน้าที่โดยสรุป	7	ประการ	ดังนี้

	 1.	จัดท�าข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ	(เขตพื้นที่รับผิดชอบ	17	จังหวัดภาคเหนือ)

	 2.	 เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภาคเหนือและของประเทศ

	 3.	ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานในภูมิภาค

	 4.	ส�ารวจข้อมูลด้านแรงงานเพื่อการวิจัยภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน

	 5.	ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต�าบล	หมู่บ้าน

	 6.	จัดท�าทะเบียนก�าลังแรงงานนักเรียน	นักศึกษา	และทหารกองประจ�าการ

	 7.	จัดท�าฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ

	 8.	ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย

	 จากประสบการณ์	 การท�างาน	 22	 ปีท่ีผ่านมา	 ในมุมมองส่วนตัวแล้ว	 มีเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกแง่มุม	 

ทุกเนื้องาน	 มีความสนุกกับงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดซึ่งอยากจะแบ่งปันประสบการณ์การท�างานใน 

ภาพรวมทั้งหมดว่า	หัวใจของการท�างานทุกเรื่อง	ทุกงานนั้น	จะหลงลืมค�าว่า	“การสื่อสาร”	ไปไม่ได้เลย
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	 อย่างน้อยต้องเข้าใจองค์ประกอบพืน้ฐานของการ

ส่ือสาร	ผูส้ือ่สาร...	สาร...ผูร้บัสาร	เพิม่เตมิด้วยจิตวทิยา

สงัคม	และกระบวนการแนะแนวอกีส่วนหนึง่	กจ็ะท�าให้ 

การท�างานเกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลสูงสุด	 

เกดิความสขุในการท�างาน	ตกผลกึประสบการณ์ท�างาน

ออกมาเป็น	“Best	Practice”	และปิดท้ายด้วยการจดัท�า	 

KM	ไว้ในองค์กร	นัน่ถอืว่าสุดยอดมากส�าหรบัการท�างาน

ในฐานะข้าราชการไทย...ในมุมมองของผู้เขียน...

	 ในห้วงเวลาที่จ�ากัดอีก	 13	 ปี	 และปิดท้ายที่อายุ

ราชการ	60	ปี	ในช่วงทียั่งอยูใ่นหน้าทีร่าชการน้ี	ความคิด 

ทีจ่ะสรรค์สร้างสิง่ดีๆ	ท่ีจะสร้างสรรค์ให้กรมการจดัหางาน/	 

หน่วยงานองค์กรที่สังกัดตั้งใจอยู่ลึกๆ	 ว่า	 จะต้องมี

ความสง่างามทั้งในเนื้องานและตัวบุคลากรในทุกๆ	ที่	

ท่ีผู้เขียนปฏิบัติงานเป็นความส�านึกที่อยู่ในใจเสมอมา

ตลอด	 22	 ปีแห่งการท�างาน	 ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการ 

หล่อหลอมทีดี่จากครอบครวัท่ีไม่เคยสอนให้เอาเปรยีบใคร	 

หล่อหลอมในการให้มากกว่าการรบั	การหล่อหลอมจาก

สถาบันการศึกษา	บริบทในสงัคมทีด่	ีเพื่อนร่วมงานทีด่ี	 

รวมถึงได้รับค�าชี้แนะจากหัวหน้าท่ีดีและมีคุณธรรม 

จากทกุแห่งทกุทีท่ีป่ฏบิตังิานมา	ท�าให้แรงศรทัธาท่ีมต่ีอ

ตนเองมีพลังมหาศาลทีจ่ะเดนิหน้า	ขบัเคล่ือนความคดิ	 

ขับเคลื่อนการท�างานให้มุ ่งพัฒนาองค์กรต่อไป	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความท้าทายในงานช้ินใหม่	ณ	 

ศนูย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวดัล�าปาง	...แล้วมาตดิตาม

กนัต่อไปว่า	ความทา้ทายที่รออยู่	จะเป็นอย่างไรต่อไป	 

โดยมีโจทก์เป็นวิสัยทัศน์ของกรมการจัดหางานที่ว่า	

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

การมงีานท�า คุม้ครองคนหางาน และให้บรกิารข้อมลู

ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย” ไว้ให้พุ่งชน...

ส�าหรับการปฏิบัติงาน	ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ได้เวลา 

อันสมควรแล้วกับการวางมือเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ 

ท่ีท้าทายต่อไป	และล่าสดุกบัความท้าทายงานด้านน้ีท่ีใคร ๆ  

กยั็งสงสยัว่าจรงิ	ๆ 	แล้วท�าอะไรกนับ้าง...	ณ	ศูนย์ข่าวสาร

ตลาดแรงงานจังหวัดล�าปาง...
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของกรมการจัดหางาน
❍	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	ภารกิจ

❍	 ข้อมูลพื้นฐานของกรมการจัดหางาน

❍	 ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน

❍	 แผนการปฏิบัติงานกรมการจัดหางาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
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วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม 

การมีงานท�า	คุ้มครองคนหางาน	และให้บริการข้อมูล

ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

พันธกิจ

	 1.	 พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งใน

และต่างประเทศ

	 2.	 ส่งเสรมิ	พฒันา	ให้บรกิารแนะแนวอาชพีและ

การประกอบอาชีพ

	 3.	 ส่งเสริม	 ก�ากับ	 ดูแล	 การจัดหางานและ

คุ้มครองคนหางาน

	 4.	 พฒันาระบบ	สร้างเครอืข่าย	และผลติข้อมลู

ข่าวสารตลาดแรงงาน

	 5.	 จัดระบบการท�างานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

	 มีคุณธรรม	 มุ ่งม่ันบริการ	 ท�างานเป็นทีม	 

มุ่งผลสัมฤทธิ์

ภารกิจ 

	 กรมการจัดหางาน	มภีารกจิเกีย่วกบัการส่งเสรมิ

การมีงานท�าและคุ้มครองคนหางาน	 โดยการศึกษา	

วเิคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน	และแนวโน้มตลาดแรงงาน	

เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน	 รวมทั้งพัฒนาและ

ส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานท�า	 

เพื่อให้ประชากรมีงานท�าที่เหมาะสมกับความรู	้ 

ความสามารถและความถนดั	ไม่ถกูหลอกลวง	ตลอดจน 

ได้รับสทิธิประโยชน์ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม	มอี�านาจ

หน้าที่

	 (1)	 ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัหางาน

และคุม้ครองคนหางาน	กฎหมายว่าด้วยการท�างานของ

คนต่างด้าว	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 (2)	 วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม

ความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูล 

ตลาดแรงงาน

	 (3)	 พัฒนาระบบ	รูปแบบ	มาตรการ	และวิธีการ

ด้านการจัดหางาน	 จัดท�าและประสานแผนการปฏิบัติ

งานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านแรงงานของกระทรวง	 รวมท้ังก�าหนดมาตรฐาน

อาชีพและอุตสาหกรรม

	 (4)	 ให้ค�าปรึกษา	ส่งเสรมิ	และให้บรกิารแนะแนว

อาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน

	 (5)	 ปฏบิตักิารอืน่ใดตามกฎหมายก�าหนดให้เป็น 

อ�านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน	 ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการ

บริหารส่วนกลาง	และราชการบริหารส่วนภูมิภาค	ดังนี้

 ราชการบริหารส่วนกลาง

	 1.	 ส�านักงานเลขานุการกรม	 2.	 กองนิติการ

	 3.	 กองแผนงานและสารสนเทศ	 4.	 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

	 5.	 กองวิจัยตลาดแรงงาน	 6.	 กองส่งเสริมการมีงานท�า

	 7.	 ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	 8.	 ส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
	 -	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัด

 ราชการบริหารส่วนกลาง
 1) ส�านักงานเลขานุการกรม	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

	 	 (ข)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�านวยการ	งานเลขานุการ	และงานประชาสัมพันธ์ของกรม

	 	 (ค)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน	การบัญชี	การงบประมาณ	การพัสดุ	อาคารสถานที่และยานพาหนะ

ของกรม

	 	 (ง)	 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล	รวมทั้งสวัสดิการของกรม

	 	 (จ)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 2) กองนิติการ	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบังานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	

งานนติกิรรมและสญัญา	งานเกีย่วกบัความรบัผดิทางแพ่ง	อาญา	งานคดปีกครอง	งานคดแีรงงาน	และงานคดอีืน่ 

ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรม

	 	 (ข)	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัการพจิารณาอทุธรณ์ตามกฎหมายในความรบัผิดชอบของกรมและกฎหมายอืน่ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 (ค)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 3)  กองแผนงานและสารสนเทศ	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานท�า

	 	 (ข)	 จัดท�าและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน	

รวมทั้งเร่งรัด	 ติดตาม	 และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

ของกรม

	 	 (ค)	 ตดิต่อและประสานงานกับองค์การหรอืหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลอืและความร่วมมอื 

ด้านการส่งเสริมการมีงานท�า

	 	 (ง)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย
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 4) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พัฒนาระบบกลไก	และกระบวนการจัดหางานในประเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

	 	 (ข)	 ด�าเนินการส่งเสริม	สนับสนุน	และหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ

	 	 (ค)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 การบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน	 รวมตลอดถึงสนับสนุน 

ให้มีการจ้างงานมั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดวัยท�างาน

	 	 (ง)	 เป็นศูนย์ข้อมูลต�าแหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ

	 	 (จ)	 ควบคุม	 ดูแล	 และตรวจสอบการด�าเนินงานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย

	 	 (ฉ)	 คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือคนหางานที่ท�างานในประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย

	 	 (ช)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานและการประกัน

การมีงานท�า

	 	 (ซ)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 5) กองวิจัยตลาดแรงงาน	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน

	 	 (ข)	 รวบรวมและวิเคราะห์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน

	 	 (ค)	 ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่ประชาชนถึงระดับต�าบลและหมู่บ้าน

	 	 (ง)	 ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาก�าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ตลาดแรงงาน

	 	 (จ)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 6) กองส่งเสริมการมีงานท�า	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ	การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปท�าที่บ้าน

	 	 (ข)	 ศึกษา	จัดท�าข้อมูลอาชีพ	และแบบทดสอบเพื่อการแนะแนวอาชีพ

	 	 (ค)	 ศึกษา	จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ

	 	 (ง)	 เป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพและส่งเสริมการจัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ

	 	 (จ)	 ศึกษา	จัดท�า	พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ	และมาตรฐานอุตสาหกรรม

	 	 (ฉ)	 จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและกองทุนผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

	 	 (ช)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 7) ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 เสนอแนะนโยบาย	 พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผันการท�างานของคนต่างด้าว	

และก�าหนดแนวทางการเจรจาเปิดเสรกีารค้าบรกิารว่าด้วยการเคลือ่นย้ายบคุลากรต่างชาตเิข้ามาประกอบอาชพี

หรือวิชาชีพด้านบริการในประเทศ

	 	 (ข)	 พิจารณาอนุญาตการท�างานของคนต่างด้าวท้ังที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลบหนี

เข้าเมือง

	 	 (ค)	 จัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตท�างาน

	 	 (ง)	 ควบคุม	ดูแล	และตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
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	 	 (จ)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง	 

คณะกรรมการพิจารณาการท�างานของคนต่างด้าว	 คณะกรรมการพิจารณาการด�าเนินงานขององค์การเอกชน 

ต่างประเทศ	คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะท�างานซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการท�างาน

ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว

	 	 (ฉ)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 8) ส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (ก)	 พัฒนาระบบกลไกและการด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศ

	 	 (ข)	 เป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศและทะเบียนคนหางานที่จะไป

ท�างานในต่างประเทศ

	 	 (ค)	 บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ

	 	 (ง)	 ควบคมุ	ดแูล	และตรวจสอบการจดัส่งแรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศของผูร้บัอนญุาตจัดหางาน 

เพื่อไปท�างานในต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 	 (จ)	 คุม้ครอง	ดแูล	และช่วยเหลอืคนหางานทีไ่ปท�างานในต่างประเทศให้ได้รบัการปฏบิตัติามกฎหมาย

	 	 (ฉ)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย

 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

	 (2)	 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย	 แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและส�านักงาน

แรงงานจังหวัด

	 (3)	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 หน่วยงานภายใน

 1. กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน	 เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในมีหน้าที่ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ	

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 รับเรื่องและวินิจฉัยค�าร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางาน	 และการท�างานของ 

คนต่างด้าว	 ตรวจและติดตามการเคลื่อนไหวและพฤติการณ์เกี่ยวกับการด�าเนินการจัดหางาน	 เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน	ตรวจและติดตามข้อมูลคนต่างด้าวและสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าว

เข้าท�างาน	ตรวจสอบคนหางานทีจ่ะเดนิทางไปท�างานในต่างประเทศ	และสงัเกตความเคลือ่นไหวของกลุม่บคุคล

ที่อาจลักลอบไปท�างานในต่างประเทศ	ณ	บริเวณด่านตรวจคนหางาน

 2. กองการเจ้าหน้าที	่เป็นหน่วยงานเทยีบเท่ากองทีจ่ดัตัง้ขึน้เป็นการภายใน	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบั 

การวางแผนอัตราก�าลัง	 สรรหา	 บรรจุแต่งตั้ง	 จัดท�าทะเบียนประวัติ	 ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ	 รวมทั้ง 

ด�าเนินการทางวินัย

 3. ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน	 มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์	 และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	 ออกแบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก	

ประสานการจดัซ้ือ	จดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร์	บ�ารุงรักษาระบบ	และดูแลการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ	 

ของกรมการจัดหางานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนการวางแผนและประสานการพัฒนาความรู้ 

ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของกรมการจัดหางาน
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 4. ส�านักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	 เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองที่

จดัตัง้ขึน้เป็นการภายใน	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบัรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุ

เพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	จดัท�าทะเบยีนนายจ้างและลูกจ้างทีต้่องส่งเงนิเข้ากองทุนฯ	

และด�าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ	-	จ่ายเงิน	จัดท�าบัญชีงบดุล	รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุนฯ

 5. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)	เป็นหน่วยงานภายใน	มีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

การให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนเก่ียวกับการส่งเสรมิการมงีานท�า	การจดัหางานให้แก่คนหางาน	 

การแนะแนวหรอืให้ค�าปรกึษาทางอาชพี	และการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสูอ่าชพี	รวมทัง้	การให้บรกิารข้อมลู

ข่าวสารการมีงานท�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 6. ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10	 เป็นหน่วยงานภายใน	 มีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงาน 

ในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่	 เก่ียวกับการจัดหางานให้แก่ประชาชนในวัยท�างาน	 ให้ค�าปรึกษา 

ด้านอาชีพและแนะแนวอาชีพแก่ประชาชน	ควบคุมการท�างานของคนต่างด้าวและแรงงานต่างชาติ	การอนุญาต 

พาลูกจ้างไปท�างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ	 บริการรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปท�างานใน 

ต่างประเทศ	การอบรมคนหางาน	การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน	และปฏิบัติงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงานไม่สังกัดกอง	ได้แก่

 1. ส�านักผู้ตรวจราชการกรม	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจและแนะน�าการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการในส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมการจัดหางาน	และข้าราชการของส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่

 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติของ 

หน่วยงานต่างๆ	ภายในกรม	ในด้านงบประมาณ	บญัช	ีและพสัด	ุรวมทัง้ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางการบญัช	ี 

การเงิน	 ยอดเงิน	 การท�าสัญญา	 การจัดซื้อพัสดุ	 การเบิกจ่าย	 การลงบัญชี	 การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ	 

ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ	ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจ	เกี่ยวกับบทบาท	ภารกิจและโครงสร้าง

ส่วนราชการ	 วิธีการบริหารราชการและวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	

การตดิตามประเมนิผล	การจดัท�ารายงานการพฒันาระบบราชการ	ประสานและด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ	

ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 อัตราก�าลัง

	 กรมการจัดหางานมีกรอบอัตราก�าลังข้าราชการ	1,108	อัตรา	ลูกจ้างประจ�า	242	อัตรา	พนักงานราชการ	

549	อัตรา	และลูกจ้างชั่วคราว	(นอกงบประมาณ)	1,175	อัตรา	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	3,074	อัตรา	โดยจ�าแนกเป็น

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้

อัตราก�าลัง

ส่วนราชการ

รวม

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

ข้าราชการ 572 536 1,108

ลูกจ้างประจ�า 81 161 242

พนักงานราชการ 249 300 549

ลูกจ้างชั่วคราว 413 762 1,175
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โครงสร้างกรมการจัดหางาน 

โครงสร้างตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน

รวมกับหน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น

กรมการจัดหางาน

ส�านักจัดหางานกรุงเทพ

เขตพื้นที่ 1-10

ส�านักบริหาร

แรงงานต่างด้าว

กองส่งเสริม

การมีงานท�า

ส�านักงาน

เลขานุการกรม

กองตรวจและ

คุ้มครอง

คนหางาน

กองวิจัย

ตลาดแรงงาน

กองนิติการ กองแผนงาน

และสารสนเทศ

ส�านักงานกองทุน

เพื่อการ

ส่งคนต่างด้าว

กลับออกไป

นอกราชอาณาจักร

ส�านักงานบริหาร

แรงงานไทย

ไปต่างประเทศ

ศูนย์บริการ

จัดหางาน

เพื่อคนไทย

กองพัฒนาระบบ

บริการจัดหางาน

กองตามกฎกระทรวง หน่วยงานภายใน

กองการ

เจ้าหน้าที่

ศูนย์บริหาร

คอมพวิเตอร์

ส�านักงาน

จัดหางานจังหวัด
หน่วยงานไม่สังกัดกอง

-	ส�านักผู้ตรวจราชการกรม

-	กลุ่มตรวจสอบภายใน

-	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน

	 กรมการจดัหางานด�าเนนิการส่งเสรมิการจดัหางานให้คนมงีานท�าขยายโอกาสและทางเลอืกในการประกอบ

อาชพี	พฒันาระบบและสร้างเครอืข่ายข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	จัดระบบการท�างานของคนต่างด้าว	ตลอดจน

การคุ้มครองคนหางาน	โดยก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้	6	ประเด็น	ดังนี้	

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

1

2

3

การพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท�า	และตอบสนองความต้องการแรงงาน
เป้าประสงค์

ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท�ามีประสิทธิภาพ	 คนหางานมีงานท�าตามความรู้
ความสามารถ	มค่ีาตอบแทนท่ีเหมาะสม	และนายจ้าง/สถานประกอบการ	มกีารใช้แรงงาน
ตามความต้องการ

การคุม้ครองคนหางาน	ดแูลสทิธปิระโยชน์ของคนหางานให้มคีวามมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ี
เป้าประสงค์

คนหางานได้รบัการคุม้ครอง	ดแูลสทิธปิระโยชน์ไม่ต�า่กว่าตามมาตรฐานของกฎหมายทีก่�าหนด

การพัฒนาระบบข้อมูลและผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์

คนหางานและผูเ้ข้าสูต่ลาดแรงงานได้รบัข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานทีร่วดเรว็	ทนัสมยั	และ
ทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อการหางาน

กลยุทธ์

1.	 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการจัดหางานและแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ
2.	 ส่งเสรมิให้คนหางานและนายจ้างเข้าถงึข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	ทัง้งานในส�านกังานและทางอเิลก็ทรอนกิส์
3.	 เสริมสร้างบุคลากรด้านจัดหางานและแนะแนวอาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
4.	 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท�า
5.	 พฒันาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	ส่งเสรมิแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศเข้าสูร่ะบบ 
	 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ
6.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้แรงงาน

กลยุทธ์

1.	 พัฒนารูปแบบการคุ้มครองคนหางาน
2.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์ของคนหางาน
3.	 ก�ากับ	ดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

กลยุทธ์

1.	 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
2.	 ผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.	 เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง
4.	 สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
5.	 พัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์	ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

4

5

6

การจัดระบบการท�างานของแรงงานต่างด้าว
เป้าประสงค์

การใช้แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

กรมมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย	โปร่งใส	และมีประสิทธิภาพ

การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานท�า
เป้าประสงค์

การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานท�าได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที

กลยุทธ์

1.	 ก�ากับ	ควบคุม	การท�างานของคนต่างด้าว
2.	 รณรงค์	ส่งเสริม	เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติและการน�าเข้าแรงงานต่างด้าว
3.	 พัฒนาความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	ในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
4.	 ขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศแรงงานต่างด้าว
5.	 เร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
6.	 พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่การบรหิารจดัการระบบการท�างานของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสทิธภิาพ
7.	 รณรงค์และขยายการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมและทั่วถึง
8.	 เสริมสร้าง	สมรรถนะของบุคลากรด้านการจัดระบบการท�างานแรงงานต่างด้าว

กลยุทธ์

1.	 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของกรมการจัดหางาน
2.	 พัฒนากฎหมาย	ระเบียบ	และแนวการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
3.	 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.	 พัฒนาและขยายเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
5.	 การสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน
6.	 ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรม
7.	 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเอกชน

กลยุทธ์

1.	 จัดท�าและน�าเสนอแผน/โครงการบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤต
2.	 เร่งรัดติดตาม	วิเคราะห์	วิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานท�า
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แผนการปฏิบัติงาน

กรมการจัดหางาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

	 ปีงบประมาณ	 2557	 กรมการจัดหางานได้รับการจัดสรรงบประมาณจ�านวน	 1,103,768,100	 บาท	 

เพื่อด�าเนินการตามแผนงบประมาณ	4	แผนงาน	3	โครงการ	2	ผลผลิต	10	กิจกรรม	ดังนี้

 แผนงบประมาณ : รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน งบประมาณ	จ�านวน	12,163,200	บาท	ประกอบด้วย	 

1	โครงการ	1	กิจกรรม	ได้แก่

 แผนงบประมาณ : การยกระดับคุณภาพแรงงาน	 จัดการแรงงานต่างด้าว	 และป้องกันการค้ามนุษย์ 

งบประมาณ	จ�านวน	318,497,800	บาท	ประกอบด้วย	1	โครงการ	1	ผลผลิต	4	กิจกรรม	ได้แก่

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท)

แผนงบประมาณ : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 250  12,163,200

	 กจิกรรม	:	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	ระบบสารสนเทศและกฎหมาย	

กฎ	ระเบียบ	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

250		 12,163,200

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท)

แผนงบประมาณ : การยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการค้ามนุษย์

โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 1,017,200 150,926,400

	 กิจกรรม	:	 การให้ความคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางาน

และคุ้มครองคนหางาน

1,000,000 113,656,600

	 กิจกรรม	:	 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย ์

ด้านแรงงาน

17,200 37,269,800

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�างาน 787,500 คน/

787,500 ครั้ง

167,571,400

	 กจิกรรม	 :	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 242,000	คน/

36,000	แห่ง

41,690,800

	 กิจกรรม	:	 พิจารณาค�าขอและจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีย่ืนขอ 

ใบอนุญาตท�างาน

787,500	คน/

787,500	ครั้ง

125,880,600
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 แผนงบประมาณ : ยกระดบัรายได้และเพิม่ก�าลงัซือ้ของประชาชน	งบประมาณ	จ�านวน	123,558,800	บาท	 

ประกอบด้วย	1	โครงการ	1	กิจกรรม	ได้แก่

 แผนงบประมาณ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงงาน	งบประมาณ	จ�านวน	

649,548,300	บาท	ประกอบด้วย	1	ผลผลิต	4	กิจกรรม	ได้แก่

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท)

แผนงบประมาณ :  ยกระดับรายได้และเพิ่มก�าลังซื้อของประชาชน

โครงการ : ส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน 124,240 123,558,800

	 กิจกรรม	:	สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้ 124,240 123,558,800

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (บาท)

แผนงบประมาณ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า 8,541,460 649,548,300

	 กิจกรรมที่	1	:	การให้บริการจัดหางานในประเทศ 636,700 324,677,800

	 กิจกรรมที่	2	:	การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 120,000 96,026,300

	 กิจกรรมที่	3	:	การให้บริการแนะแนวอาชีพ 784,760 154,839,200

	 กิจกรรมที่	4	:	การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 7,000,000 74,005,000
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งบประมาณของกรมการจัดหางาน 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

 หน่วย : บาท

จ�าแนกตามแผนงบประมาณ

หมวดรายจ่าย งบประมาณ

1.	 งบบุคลากร 586,721,200

2.	 งบด�าเนินงาน 479,870,900

3.	 งบลงทุน 16,806,400

4.	 งบเงินอุดหนุน 160,000

5.	 งบรายจ่ายอื่น 20,209,600

 รวม 1,103,768,100

แผนงบประมาณ/ผลผลิต จ�านวนเงิน (บาท)

แผนงบประมาณ : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,163,200  

	 โครงการ	:	เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,163,200

แผนงบประมาณ : การยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าวและป้องกัน

การค้ามนุษย์

318,497,800

	 โครงการ	:	ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 150,926,400

	 ผลผลิต	:	คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�างาน 167,571,400

แผนงบประมาณ : ยกระดับรายได้และเพิ่มก�าลังซื้อของประชาชน 123,558,800

	 โครงการ	:	ส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน 123,558,800

แผนงบประมาณ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 649,548,300

	 ผลผลิต	:	ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า 649,548,300

รวม 1,103,768,100
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการปฏบิตังิานของกรมการจดัหางาน

❍	 สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

❍	 รายงานผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ 

	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

❍	 สรุปผลงานส�าคัญของกรมการจัดหางาน

	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

❍	 ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

	 ของกรมการจัดหางาน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
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	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจดัหางานได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	รวมทัง้สิน้	จ�านวน	1,103,768,100	บาท	 

เพื่อด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3	ยุทธศาสตร์	คือ

	 1.	 ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

	 2.	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

	 3.	 ยุทธศาสตร์การศึกษา	คุณธรรม	จริยธรรม	คุณภาพชีวิต	และความเท่าเทียมกันในสังคม

 1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 ประกอบด้วย	3	ผลผลิต/โครงการ	ดังนี้

  แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  โครงการ : เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จ�านวน	12,163,200	บาท

  เป้าหมาย จ�านวน	250	คน

  ผลการด�าเนินงาน กันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	ปีงบประมาณ	2557

	 	 กจิกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ระบบสารสนเทศและกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน	

	 	 เป็นการจ้างท่ีปรกึษาด�าเนนิการศึกษาเปรยีบเทยีบกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเคลือ่นย้าย 

แรงงาน	การจ้างงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	10	ประเทศ	และก�าหนดข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงรวมทั้ง 

ศึกษาระบบสารสนเทศด้านการจัดหางานของประเทศสมาชิกอาเซียน	 และน�าข้อมูลจากการศึกษามาจัดท�า

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการมีงานท�าอย่างมีคุณค่า	 และน�าหลักสูตรดังกล่าวมาอบรมบุคลากรของ 

กรมการจัดหางาน	 จ�านวน	 250	 คน	 และบุคลากรท่ีได้รับการอบรมจะต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

ผู้รับบริการได้	จ�านวน	10,000	คน

  แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์

  โครงการ : ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จ�านวน	318,497,800	บาท

  เป้าหมายจ�านวน	1,017,200	คน

  ผลการด�าเนินงาน ประกอบด้วย	 2	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหา 

การค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	ผลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	18,933	คน	คดิเป็นร้อยละ	110.08	จากเป้าหมาย	17,200	คน	 

และกิจกรรมการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	ผลการด�าเนินงาน	

จ�านวน	1,050,757	คน	คิดเป็นร้อยละ	105.08	จากเป้าหมาย	1,000,000	คน

  กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

	 	 เพื่อไม่ให้คนหางานถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคลที่มีพฤติการณ์ 

หลอกลวงคนหางาน	โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายเพือ่ป้องกนัและลงโทษผูเ้อารดัเอาเปรยีบคนหางาน	รวมทัง้ 

สรุปผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน/คนหางานรู้เท่าทันการหลอกลวงเป้าหมายท้ังปี	

1,000,000	คน	ผลการด�าเนินงาน	1,050,757	คน	คิดเป็นร้อยละ	105.08

  กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

	 	 เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวและการอบรมแรงงาน

ต่างด้าว/นายจ้างให้รูเ้กีย่วกบัสทิธ/ิหน้าทีแ่ละแนวปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพ่ือป้องกัน 

การค้ามนุษย์	โดยมีผลการด�าเนินการ	จ�านวน	18,933	คน	จากเป้าหมาย	17,200	คน	คิดเป็นร้อยละ	110.08	

  แผนงาน : ยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์

  ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�างาน

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จ�านวน	167,571,400	บาท

  เป้าหมาย	จ�านวน	787,500	คน

  ผลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	1,499,061	คน	คดิเป็นร้อยละ	190.36	ของเป้าหมาย	ซึง่ประกอบด้วยกจิกรรม	

2	กิจกรรม	ดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

	 	 โดยการจัดเจ้าหน้าทีต่รวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด	จ�านวน	291,530	คน/44,045	แห่ง	จากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	242,000	คน/36,000	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	

124.68/122.35	จากเป้าหมาย

  กิจกรรมที่ 2 พิจารณาค�าขอและจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน

	 	 โดยการออกใบอนญุาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวและจัดท�าทะเบยีนคนต่างด้าวทีย่ืน่ขอใบอนญุาตท�างาน	

จ�านวน	1,090,020	คน/1,499,061ครัง้	จากเป้าหมาย	787,500	คน/787,500	ครัง้	คดิเป็นร้อยละ	138.42/190.36 

จากเป้าหมาย

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

  แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มก�าลังซื้อของประชาชน

  โครงการ : ส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน

  งบประมาณที่ได้รับ	การจัดสรร	จ�านวน	123,558,800	บาท

  เป้าหมายจ�านวน	124,240	คน

  ผลการด�าเนินงาน	138,248	คน	คิดเป็นร้อยละ111.20	ของเป้าหมาย	ดังนี้
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  กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้

	 	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดหางานเพื่อให้การบริการจัดหางาน 

มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการสมัครงาน	 มีงานท�าตรงตามความรู้

ความสามารถและความถนัดของตนเอง	มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า	300	บาท	โดยมีผลการ

ด�าเนินงาน	จ�านวน	138,248	คน	จากเป้าหมาย	124,240	คน	คิดเป็นร้อยละ	111.20	

  ยุทธศาสตร์การศึกษา	คุณธรรม	จริยธรรม	คุณภาพชีวิต	และความเท่าเทียมกันในสังคม

  แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

  โครงการ : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จ�านวน	649,548,300	บาท

  เป้าหมายจ�านวน	1,418,160	คน

  ผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	1,889,811	คน	คิดเป็นร้อยละ	133.26	ของเป้าหมาย	ประกอบด้วยกิจกรรม	

4	กิจกรรม	ดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ

	 	 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานท�า	 มีรายได้ที่เหมาะสม	 โดยให้บริการจัดหางานกับประชาชน 

ทกุกลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ประชาชนวยัท�างาน	ผูว่้างงาน	ผูต้้องการเปลีย่นงาน	ผูท้ีจ่บการศกึษาใหม่	ตลอดจนนกัเรยีน	

นักศึกษา	ผู้พ้นโทษ	ฯลฯ	โดยมีผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	1,038,515	คน	คิดเป็นร้อยละ	163.11	จากเป้าหมาย	 

636,700	คน

  กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

	 	 เพือ่ก�ากบั	ดแูลการจดัส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ	คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้แรงงานไทย 

ได้รับค่าจ้างท่ีเป็นธรรม	 มีสภาพความเป็นอยู่	 และสภาพการท�างานที่เหมาะสม	 โดยมีการจัดส่งคนหางาน 

ไปท�างานต่างประเทศ	จ�านวน	119,023	คน	คิดเป็นร้อยละ	99.19	จากเป้าหมาย	120,000	คน	

  กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการแนะแนวอาชีพ

	 	 เพื่อให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน	นักศึกษา	ประชาชน	และผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	ให้มีความรู้

ความสามารถและทราบความถนัดในการประกอบอาชีพ	โดยมีผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	855,461	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	109.01	จากเป้าหมาย	784,760	คน

  กิจกรรมที่ 4 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

	 	 เพือ่เผยแพร่และให้บรกิารข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชน/คนหางานพืน้ทีต่่าง	ๆ 	อย่างกว้างขวาง 

โดยได้เผยแพร่และให้บรกิารข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	โดยมผีลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	8,006,907	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	114.38	จากเป้าหมาย	7,000,000	คน	
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ก
รมการจัดหางานได้จัดท�าแผนปฏิบัติการกรมการจัดหางานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีแผน 

งบประมาณ/โครงการ/กจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล กระทรวงแรงงาน ซ่ึงสามารถสรปุ 

ผลการด�าเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงแรงงาน) ดังน้ี

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์  : การส่งเสรมิการมีงานท�าและพฒันาศักยภาพก�าลงัแรงงานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงแรงงาน)

  แผนงบประมาณ  : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ผลผลิต/โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจดัหางานได้ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างความตระหนกัรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

การท�างานทีม่คีณุค่ารองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	โดยด�าเนนิการจ้างทีป่รกึษาจดัท�าหลกัสตูรพฒันาบคุลากร

เพือ่ส่งเสรมิการมงีานท�าอย่างมคีณุค่า	และน�าหลกัสตูรมาอบรมบุคลากรของกรมการจัดหางาน	จ�านวน	250	คน	 

  ผลลัพธ์เปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 เป้าหมายจ�านวนผู้ได้รับการอบรม 

ตามหลกัสตูร	จ�านวน	250	คน	และบคุลากรท่ีได้รบัการอบรมจะต้องสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผูร้บับรกิารได้	 

จ�านวน	 10,000	 คน	 แต่ไม่มีผลการด�าเนินงาน	 เน่ืองจากการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาไม่แล้วเสร็จ	 ภายในป ี

งบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 จึงได้ขอกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	 เพื่อด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558

  แนวทางแก้ไข : กรมการจัดหางานได้ด�าเนินการขอกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน	 พ.ศ.	 2557	 

เพื่อด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558

 2. ประเด็นยุทธศาสตร์  : การเสรมิสร้างความมัน่คงและคณุภาพชีวิตทีดี่ให้แรงงาน (ตามแผนปฏิบตัริาชการ 

4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงแรงงาน)

  แผนงบประมาณ  : ยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์

  ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 กรมการจัดหางานได้จัดท�าโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ประกอบด้วย	 2	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 

โดยก�าหนดเป้าหมายทั้งปี	 17,200	 คน	 ผลการด�าเนินงาน	 18,933	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 110.08	 และกิจกรรม 

การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	 เป้าหมายทั้งปี	 1,000,000	 คน	

ผลการด�าเนินงาน	1,050,757	คน	คิดเป็นร้อยละ	105.08	ดังนี้

รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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  2.1 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

	 	 	 ด�าเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	 โดยการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	 ผู้ประสานงาน

ด้านภาษาเมียนมา	 ลาว	 หรือกัมพูชา	 หรือภาษาอังกฤษประจ�าหน่วยงานในสังกัดที่มีจ�านวนแรงงานต่างด้าว 

เป็นจ�านวนมาก	จดัอบรมนายจ้าง/สถานประกอบการ	และแรงงานต่างด้าวให้มคีวามรู้	ความเข้าใจในสทิธิ	หน้าท่ี	

กฎ	ระเบียบ	ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น	การป้องกันการละเมิดสิทธิ	การบังคับใช้ 

แรงงาน	การกกัขงัหน่วงเหนีย่ว	การถกูทารณุกรรมและการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน	ก�าหนดเป้าหมาย	ทัง้ปี	17,200	คน	 

ผลการด�าเนินงาน	 18,933	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 110.08	 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

ของกรมการจัดหางาน	โดยการจ้างนิติกรประจ�าหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	จ�านวน	30	อัตรา	

  2.2 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

	 	 	 ด�าเนนิการเผยแพร่ความรูเ้พือ่ป้องกนัการหลอกลวงคนหางาน	โดยจดัท�าเอกสาร	แผ่นพบั	การลงพ้ืนท่ี 

เคาะประตูถึงบ้าน	 การอบรมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ	

รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์	และการร้องทุกข์กล่าวโทษและด�าเนินคดีทางอาญา	เป้าหมายทั้งปี	1,000,000	คน	

ผลการด�าเนินงาน	1,050,757	คน	คิดเป็นร้อยละ	105.08	ของเป้าหมาย

  ผลลัพธ์เปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	เป้าหมายผลลัพธ์	แรงงานต่างด้าวและ

นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเก่ียวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ร้อยละ	 80	 

ผลการด�าเนินงาน	รอ้ยละ	97.96	การใหค้วามคุม้ครองคนหางานตามกฎหมายจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน	

เป้าหมายผลลัพธ์	คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	80	ผลการด�าเนินงาน	ร้อยละ	99.79
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 3. ประเด็นยุทธศาสตร์  : การบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าว (ตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 

กระทรวงแรงงาน)

  แผนงบประมาณ  : ยกระดับคุณภาพแรงงาน จัดการแรงงานต่างด้าวและป้องกันการค้ามนุษย์

  ผลผลิต    : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�างาน

  ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 ปีงบประมาณ	2557	ก�าหนดเป้าหมายคนต่างด้าวได้รบัอนญุาตท�างานไว้	787,500	คน	มคีนต่างด้าวได้รบั 

อนุญาตท�างาน	1,090,020	คน	คิดเป็นร้อยละ	138.42	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

  3.1 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

	 	 	 ผลการด�าเนินการ	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	-	กันยายน	2557	มีดังนี้

	 	 	 1)	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย	จ�านวน	301,716	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	124.68	จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	242,000	คน	

	 	 	 2)	 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าวท�างาน	จ�านวน	44,045	แห่ง	คิดเป็น

ร้อยละ	122.35	จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	36,000	แห่ง	

  3.2 พิจารณาค�าขออนุญาตท�างานและจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน

	 	 	 -	 มคีนต่างด้าวได้รบัการจดัระบบการท�างานโดยการพจิารณาการท�างานของคนต่างด้าว	จ�านวน	

1,090,020	คน	คิดเป็นร้อยละ	138.42	จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	787,500	คน	

	 	 	 -	 จัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตท�างาน	 จ�านวน	 1,499,061	 ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	

190.36	จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	787,500	ครั้ง	

	 	 	 กรมการจดัหางานได้จดัท�าโครงการ/กจิกรรมเพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามผลผลติคนต่างด้าวได้รบั 

อนุญาตท�างาน	ดังนี้	

   ❍	 พิจารณาค�าขออนุญาตท�างาน	 และจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ย่ืนขอใบอนุญาตท�างาน	 

ผลการด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2556	 -	 กันยายน	 2557	 พิจารณาค�าขออนุญาตท�างาน/จัดท�าทะเบียน 

คนต่างด้าว	จ�านวน	1,090,020	คน/1,499,061	ครั้ง	โดยพิจารณาค�าขออนุญาตท�างาน	จ�านวน	1,090,020	คน	

จากเป้าหมาย	 787,500	 คน	 และจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้อง	 ตามกฎหมายที่ยื่นขอใบอนุญาต

ท�างาน	จ�านวน	1,499,061	ครั้ง	จากเป้าหมาย	787,500	ครั้ง	ดังนี้	
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	 	 	 	 1)	 พิจารณาค�าขออนุญาตท�างาน	จ�านวน	1,090,020	คน	

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวประเภทชั่วคราว	จ�านวน	128,790	คน

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวน�าเข้าตาม	MOU	จ�านวน	200,621	คน

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ	จ�านวน	672,269	คน

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น	จ�านวน	33,040	คน

	 	 	 	 	 -	 ชนกลุ่มน้อยที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน	จ�านวน	55,300	คน	

	 	 	 	 2)	 จัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน	จ�านวน	1,499,061	ครั้ง	

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวประเภทชั่วคราว	จ�านวน	185,913	ครั้ง

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวน�าเข้าตาม	MOU	จ�านวน	248,591	ครั้ง

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ	จ�านวน	927,034	ครั้ง

	 	 	 	 	 -	 คนต่างด้าวส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น	จ�านวน	49,872	ครั้ง

	 	 	 	 	 -	 ชนกลุ่มน้อยที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน	จ�านวน	87,651	ครั้ง	

  ผลลัพธ์เปรียบเทียบเป้าหมาย :

	 	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการจากผลการด�าเนินการดังกล่าว	 ตรวจสอบ 

การท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	 แผนทั้งปี	 242,000	 คน/36,000	 แห่ง	 ผลการด�าเนินงาน	 

291,530	คน/44,045	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	124.68/ร้อยละ	122.35	ซึ่งสูงกว่าแผนที่ก�าหนดไว้	ร้อยละ	24.68/

ร้อยละ	22.35	

  ❍	 ตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวเข้าเมอืงโดยถกูกฎหมาย	ผลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	301,716	คน	 

คดิเป็นร้อยละ	124.68	จากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	242,000	คน	ซึง่มผีลการด�าเนนิงาน	สงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนด	

ร้อยละ	24.68

  ❍	 สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ	 ผลการด�าเนินงาน	 44,045	 แห่ง	 จากเป้าหมายท้ังปี	 

36,000	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	122.35	ซึ่งมีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ร้อยละ	22.35		

	 	 เนื่องจากมีการด�าเนินการเพ่ือขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวตามมติ	 ครม.	 ซึ่งใบอนุญาตท�างานจะ 

หมดอายุวันที่	11	สิงหาคม	2557	ให้สามารถท�างานและอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก	1	ปี	และการด�าเนินการ

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถท�างานบางประเภทได้บริเวณแนวตะเข็บชายแดน	ท�าให้ต้องเร่งรัดการตรวจสอบ 

คนต่างด้าวและสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์	 ควบคุมก�ากับ	 ดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายพิจารณา 

ค�าขออนุญาตท�างาน	และจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างาน

	 	 	 จากผลการด�าเนินการ	 ท�าให้คนต่างด้าวได้รับพิจารณาค�าขออนุญาตท�างานและจัดท�าทะเบียน 

คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตท�างานได้	 จ�านวน	 1,090,020	 คน/1,499,061	 ครั้ง	 จากเป้าหมายการให้บริการ

กระทรวงแรงงานทีก่�าหนดให้คนต่างด้าวได้รบัอนญุาตท�างาน	จ�านวน	787,500	คน/787,500	คร้ัง	คดิเป็นร้อยละ	 

138.42/ร้อยละ	190.36	สูงกว่าแผนที่ก�าหนดไว้	38.42	และร้อยละ	90.36	

  ❍	 จ�านวนคนต่างด้าวท่ียืน่ขอและได้รับอนญุาตท�างาน	ผลการด�าเนนิงาน	1,090,020	คน	คดิเป็นร้อยละ	 

138.42	ของเป้าหมายทั้งปี	787,500	คน	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ	38.42

	 	 เนื่องจากเป็นนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 

โดยเป็นการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมยีนมา	ลาว	และกัมพชูา	ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวาง	 

จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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  ❍	 จดัท�าทะเบยีนคนต่างด้าวทีย่ืน่ขอใบอนุญาตท�างาน	ผลการด�าเนินงาน	1,499,061	ครัง้	จากเป้าหมาย 

ทั้งปี	787,500	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	190.36	สูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ร้อยละ	90.36

	 	 เนื่องจากเป็นนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 

โดยเป็นการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวสญัชาตเิมียนมา	ลาว	และกัมพูชา	ครอบคลมุทัว่ทกุพ้ืนท่ีอย่างกว้างขวางและ 

คนต่างด้าวที่มาขออนุญาตท�างานแล้วมีความประสงค์มาด�าเนินการทางทะเบียนมากกว่า	 1	 ครั้งต่อคน	 เช่น	 

ขอต่ออายุใบขออนุญาตท�างาน	 ขอเพิ่ม/เปล่ียนนายจ้างสถานที่ท�างาน	 ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการต่างๆ	 

ในใบอนญุาตท�างาน	เป็นต้น	จึงท�าให้ผลการจัดท�าทะเบยีนคนต่างด้าวท่ียืน่ขออนญุาตสงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์  : การส่งเสรมิสนบัสนุนให้แรงงานมีรายได้สอดคล้องเหมาะสมตามระดับทักษะ ฝีมอื 

ศักยภาพและผลิตภาพ (ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงแรงงาน)

  แผนงบประมาณ  : ยกระดับรายได้และเพิ่มก�าลังซื้อของประชาชน

  ผลผลิต    : โครงการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน

  ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจัดหางานได้จัดท�าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายกระทรวงแรงงาน	นโยบายเร่งด่วน	:	แรงงานมรีายได้วนัละไม่น้อยกว่า	300	บาท	ซึง่โครงการ/

กิจกรรมที่ได้จัดท�าขึ้นเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน	การให้บริการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ	ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบจัดหางานซ่ึงช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท�า	 ส่งเสริมให้มีการจ้างงานและประสิทธิภาพของแรงงาน 

ในการผลติและการเพิม่โอกาสให้คนหางานได้ท�างานทีต่รงตามความรู	้ความสามารถ	ความถนดัของตนเองและมี 

ความพร้อมในการสมคัรงาน	ส่งเสรมิให้มกีารรวมกลุม่อย่างเข้มแขง็และการพฒันาทกัษะฝีมอืของผูร้บังานไปท�า 

ที่บ้าน	 ส่งเสริมให้แรงงานที่มีทักษะพิเศษมีงานท�า/เปลี่ยนงานและนายจ้างได้ลูกจ้างที่มีทักษะพิเศษเข้าท�างาน 

การด�าเนินการตามโครงการเหล่าน้ีสามารถท�าให้แรงงานมีงานท�า	 มีรายได้/รายได้เพิ่มข้ึนและมีรายได้วันละ 

ไม่น้อยกว่า	300	บาท	ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	(ตุลาคม	2556	-	กันยายน	2557)	ก�าหนด

เป้าหมายจ�านวนผู้ได้รับบริการส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้	 จ�านวน	 124,240	 คน	 มีผู้ได้รับบริการ 

ส่งเสริมการมีงานท�า	138,248	คน	คิดเป็นร้อยละ	111.20	โดยด�าเนินการ	ผ่านโครงการ/กิจกรรม	ดังนี้

  4.1  โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร 

	 	 	 มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ประชาชนที่อยู่ในวัยท�างาน	 ผู้ว่างงาน	 ผู้พิการ	 นักเรียน	 นักศึกษา	 

ผู้ร้องทุกข์ของานท�า	ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ	คนหางานที่ประสงค์จะท�างานที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ 

จากนักแนะแนวอาชีพตามโครงการ	 โดยก�าหนดเป้าหมายในการให้บริการตามโครงการศูนย์ตรีเทพ 

เพ่ือการจ้างงาน	จ�านวน	20,000	คน	โดยมผีูม้าใช้บรกิาร	จ�านวน	21,229	คน	คดิเป็นร้อยละ	106.15	ของเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
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  4.2 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

	 	 	 เพ่ือเพิม่โอกาสให้ผูป้ระสงค์จะหางานท�า/ผูต้้องการเปลีย่นงานได้เลอืกต�าแหน่งงาน	ทีต่รงกบัความรู้	

ความสามารถ	และความถนดัของตน	และได้สมคัรงานกบันายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวนมากในคราวเดยีวกัน	

และเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภท	เป็นการรองรบัผูท้ีว่่างงาน 

และต้องการเข้าสู่ตลาดงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน	

เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ต้องการมีงานท�าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต�าแหน่งงานว่าง	และความต้องการของตลาดแรงงานที่

ง่ายและสะดวกขึ้น	โดยมีผู้มาใช้บริการจัดหางานตามโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ	จ�านวน	60,390	คน	 

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	จ�านวน	49,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	123.24	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ร้อยละ	

23.24	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจดัหางานได้ด�าเนนิการตดิต่อประสานงาน	ตรวจสอบ	และลงทะเบยีน 

นายจ้าง/สถานประกอบการท่ีจะร่วมรับสมัครงาน	 โดยเน้นให้นายจ้างส่งผู้ที่สามารถตัดสินใจในการจ้างงาน	 

และรวบรวม	วเิคราะห์ต�าแหน่งงานว่างทีไ่ด้รบัจากนายจ้าง/สถานประกอบการ	รวมท้ังจดัท�าเวบ็ไซต์	ประชาสมัพันธ์

ต�าแหน่งงานว่างทีต้่องการรบัสมคัรล่วงหน้า	และผู้สมคัรงานสามารถสมคัรงานและเลอืกต�าแหน่งงานว่างล่วงหน้า

ผ่านทางอนิเตอร์เน็ตได้	และในวนังานผู้สมคัรงานสามารถเข้าพบเพือ่สมัภาษณ์งานกบันายจ้างได้ทนัท	ีโดยไม่ต้อง

กรอกใบสมัครงานอีกครั้ง	และนายจ้างสามารถตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานได้ก่อนทางระบบคอมพิวเตอร์	

  4.3 โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 

	 	 	 ผลการด�าเนินงาน	ผู้ว่างงาน	ผู้ถูกเลิกจ้าง	แรงงานรอฤดูกาล	ผู้ประสบภัยธรรมชาติและประชาชน

ทั่วไปได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและได้รับวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับประกอบอาชีพ	 จ�านวน	 100	 รุ่น/ 

2,016	คน	จากเป้าหมายตามแผน	100	รุ่น/2,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	100/100.80	ของเป้าหมาย

  4.4 โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

	 	 	 ผลการด�าเนินงาน	 ผู้รับงานไปท�าที่บ้านเข้าร่วมงานจัดนัดพบสถานประกอบการและกลุ่มผู้รับงาน 

ไปท�าท่ีบ้านเพ่ือให้เกิดการจ้างงานแก่กลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านและมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 

สถานประกอบการท่ีจ้างกลุ่มผู้รับงานฯ	มผู้ีรับงานไปท�าทีบ้่านหรอืผูต้้องการมอีาชีพเสรมิสามารถรบังานไปท�าทีบ้่าน	 

จ�านวน	2,107	คน	จากเป้าหมาย	2,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	105.35	ของเป้าหมาย
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  4.5 โครงการวันมหกรรมอาชีพ 

	 	 	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป	 ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและ 

ด้านการศกึษา	มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัรายละเอียดของอาชพี	จ�านวน	35,787	คน	จากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 

จ�านวน	35,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	102.25	ของเป้าหมาย

  4.6 โครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

	 	 	 ผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 5,221	 คน	 จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 จ�านวน	 5,000	 คน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	104.42	ของเป้าหมาย

  4.7 โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท�า

	 	 	 ประชาชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และกลุ่มคนพิเศษ	 ได้รับการแนะแนวอาชีพ	 จ�านวน	 11,498	 คน	 

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	11,240	คน	คิดเป็นร้อยละ	102.30	โดยมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

   ❍	 เตรียมความพร้อมให้นักเรียน	นักศึกษา	ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	จ�านวน	2,548	คน

   ❍	 โครงการแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	จ�านวน	

2,790	คน

   ❍	 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจ�าการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน	จ�านวน	4,138	คน

   ❍	 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ	จ�านวน	162	รุ่น/1,667	คน

   ❍	 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จ�านวน	355	คน

  ผลลัพธ์เปรียบเทียบเป้าหมาย :

	 	 เป้าหมายผลลัพธ์	ผู้มารับบริการมีงานท�ามีรายได้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	32	ผลการด�าเนินงาน	ร้อยละ	41.62
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 5. ประเด็นยุทธศาสตร์  : การส่งเสรมิการมีงานท�าและพฒันาศักยภาพก�าลงัแรงงานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงแรงงาน)

  แผนงบประมาณ  : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

  ผลผลิต    : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า

  ผลผลิตเปรียบเทียบเป้าหมาย : 

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ก�าหนดเป้าหมายประชาชนทกุกลุม่ได้รับบริการส่งเสริมการมงีานท�า	1,418,160	คน	 

มีผู้ได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า	 1,889,811	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 133.26	 โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมหลัก

ของกรมการจัดหางาน	ดังนี้

  5.1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ

	 	 	 มีผู้มาใช้บริการจัดหางานในประเทศ	 จ�านวน	 1,038,515	 คน	 จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 จ�านวน	

636,700	คน	คิดเป็นร้อยละ	163.11	ของเป้าหมายทั้งปี	โดยด�าเนินการตามโครงการ	ดังนี้

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจดัหางานได้จดัท�าโครงการ/กจิกรรมเพ่ือให้บรกิารในการจดัหางาน 

แก่ประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะท�างานได้มีงานท�า	 และนายจ้างสถานประกอบการได้มีลูกจ้างท�างาน	 รวมทั้ง 

การบริการข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานแก่คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ	ตลอดจน	นกัเรยีน	นกัศกึษา	

เมื่อเรียนจบก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความถนัดและความสามารถของตนเอง	 โดยในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2557	(ตุลาคม	2556	–	กันยายน	2557)	มีผู้มาสมัครงานผ่านบริการรูปแบบต่าง	ๆ	ของกรมการจัดหางาน	

จ�านวนทั้งสิ้น	 931,374	 คน	 ซึ่งกรมการจัดหางานสามารถช่วยให้ผู้ว่างงานทั่วไปได้รับการบรรจุงานเป็นจ�านวน	 

562,295	คน	คดิเป็นร้อยละ	60.37	ของผูส้มคัรงานทัง้หมด	ก่อให้เกดิรายได้ต่อปี	52,630,812,000	บาท	(ประมาณการ 

จากค่าจ้างขั้นต�่าถัวเฉลี่ยคนละ	300	บาท	x	26	วัน	x	562,295	คน	x	12	เดือน)	ประกอบด้วยกิจกรรม	ดังนี้

98



99

   ❍		 กิจกรรมรับลงทะเบียนผู้หางานท�า/นายจ้าง	

	 	 	 	 -	 กิจกรรมให้บริการจัดหางาน	ณ	 ส�านักงาน	 มีผู้สมัครงาน	 จ�านวน	 200,712	 คน	 ได้รับ 

การบรรจุงาน	จ�านวน	135,407	คน

	 	 	 	 -	 กจิกรรมให้บรกิารจดัหางานแก่ผูป้ระกนัตนกรณว่ีางงาน	มผีูส้มคัรงาน	จ�านวน	563,931	คน	

ได้รับการบรรจุงาน	จ�านวน	341,899	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมมีงานท�าน�าชุมชนเข้มแข็ง	มีผู้สมัครงาน	จ�านวน	19,736	คน	ได้รับ	การบรรจุงาน	

จ�านวน	10,045	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ	 มีผู้สมัครงาน	 จ�านวน	 5,230	 คน	 ได้รับ 

การบรรจุงาน	จ�านวน	4,407	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่	 มีผู้สมัครงาน	 จ�านวน	 22,387	 คน	 ได้รับการบรรจุงาน	 

จ�านวน	10,327	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย	 มีผู้สมัครงาน	 จ�านวน	 100,612	 คน	 ได้รับการบรรจุงาน	 

จ�านวน	53,663	คน

	 	 	 	 -	 โครงการให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด	24	ชั่วโมง	

	 	 	 	 	 มีผูส้มัครงานมาใช้บรกิารจดัหางาน	จ�านวน	18,766	คน	ได้รับการบรรจงุาน	จ�านวน	6,547	คน 

	 	 	 	 -	 กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ	 ด�าเนินการเสริมสร้างมาตรฐานการ 

ให้บริการในแต่ละส�านักงานและพัฒนาการให้บริการจัดหางานในประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 Online	 

และเพิ่มศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านจัดหางานในประเทศโดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	 และเพิ่มศักยภาพ

ในการให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท�าให้แก่ผู้ใช้บริการ

	 	 	 	 -	 กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ	 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน 

ให้บริการจัดหางาน	ณ	ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	จ�านวน	75	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคง	จัดอบรมแรงงานไทย	47	รุ่น	จ�านวน	5,207	คน
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	 	 	 ❍	 การให้บริการจัดหางานแก่ประชากรกลุ่มพิเศษ	 ประชากรกลุ่มพิเศษมาใช้บริการจัดหางาน	

และกรมการจัดหางานว่าจ้างประชากรกลุ่มพิเศษ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	20,205	คน	ประกอบด้วย	5	กิจกรรม	ดังนี้	

	 	 	 	 -	 กิจกรรมจัดหางานพิเศษส�าหรับผู้พ้นโทษ	 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ	 จ�านวน	 1,945	 คน	 

ได้รับการบรรจุงาน	จ�านวน	287	คน

	 	 	 	 -	 กจิกรรมจัดหางานพเิศษส�าหรับนักเรียน	นักศึกษา	ผู้สมคัรงานมาใช้บริการ	จ�านวน	15,902	คน	 

ได้รับการบรรจุงาน	จ�านวน	9,062	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท�า	 ผู้สมัครงานมาใช้บริการ	 จ�านวน	 4,038	 คน	 ได้รับ 

การบรรจุงาน	จ�านวน	1,729	คน

	 	 	 	 -	 กจิกรรมส่งเสรมิคนพกิารท�างานในหน่วยงานภาครฐั	โดยจ้างคนพกิารปฏบิตังิานในส�านกังาน

จัดหางานของกรมการจัดหางาน	จ�านวน	86	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท�าให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน	 โดยจ้าง 

ผู้สูงอายุท�างานในหน่วยงานของกรมการจัดหางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน	จ�านวน	20	คน

	 	 	 ❍		โครงการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	จ�านวน	1	ประเทศ

  5.2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

	 	 	 มีผู้ประสงค์ไปท�างานต่างประเทศได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า	 จ�านวน	 119,023	 คน	 

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 จ�านวน	 120,000	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 99.19	 ของเป้าหมายทั้งปี	 โดยด�าเนินการ 

ตามโครงการ	ดังนี้

   ❍	 พิจารณาค�าขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�างาน/ฝึกงานในต่างประเทศ	 จ�านวน	

46,927	คน	

   ❍	 จัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ	จ�านวน	10,097	คน

   ❍	 รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ	

(Re-entry)	จ�านวน	61,999	คน

   ❍	 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อไปท�างานต่างประเทศ	ประกอบด้วย	

	 	 	 	 -	 กิจกรรมอบรมให้คนหางานก่อนตัดสินใจไปท�างานต่างประเทศ	จ�านวน	2,173	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา/ทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	 

จ�านวน	250	คน

	 	 	 	 -	 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถแรงงานไทยในการแข่งขันไปท�างานสาธารณรัฐเกาหลี	 

จ�านวน	1,433	คน
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   ❍	 สินเชื่อเพื่อไปท�างานต่างประเทศ

   ❍		โครงการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 คณะเจ้าหน้าที่เดินทาง 

ไปต่างประเทศเพื่อติดตามดูแลแรงงานไทย	และพบปะหารือนายจ้างต่างประเทศ	รวมทั้งจัดประชุม/ร่วมประชุม

กับองค์กรในต่างประเทศ	จ�านวน	6	ครั้ง/8	ประเทศ

   ❍	 โครงการศูนย์ประสานบริการการไปท�างานต่างประเทศ	ในภูมิภาค	จ�านวน	10	แห่ง
  5.3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ

	 	 	 ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษา	และกลุ่มคนพิเศษ	ได้รับการแนะแนวอาชีพ	จ�านวน	855,461	คน	

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	784,760	คน	คิดเป็นร้อยละ	109.01	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

   ❍	 โครงการแนะแนวอาชพี	ผลการด�าเนนิงาน	แนะแนวอาชพี	จ�านวน	855,461	คน	จากเป้าหมาย	

จ�านวน	784,760	คน	คิดเป็นร้อยละ	109.01	ของเป้าหมาย	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 แนะแนวอาชพีก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ผลการด�าเนนิงานแนะแนวอาชพี	จ�านวน	228,816	คน	 

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	จ�านวน	210,000	คน	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 	 	 	 -	 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน	 นักศึกษา	 จ�านวน	 115,846	 คน	 จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้

จ�านวน	100,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	115.85	ของเป้าหมาย

	 	 	 	 	 -	 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน	นักศึกษาในสถานศึกษา	จ�านวน	112,970	คน	จากเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	110,000	คน	คิดเป็นร้อยละ	102.70	ของเป้าหมาย

	 	 	 	 2)	 แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท�า	 ผลการด�าเนินงานแนะแนวอาชีพ	 จ�านวน	 626,645	 คน	

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	จ�านวน	574,760	คน	ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 	 	 	 -	 แนะแนวอาชพีผูป้ระกนัตนกรณว่ีางงาน	ประชาชนทัว่ไป	จ�านวน	302,276	คน	จากเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้	254,760	คน	คิดเป็นร้อยละ	118.77	ของเป้าหมาย

	 	 	 	 	 -	 แนะแนวอาชพีระดับหมูบ้่าน	จ�านวน	324,069	คน	จากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	320,000	คน	 

คิดเป็นร้อยละ	101.27	ของเป้าหมาย
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  5.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

	 	 	 ประชาชนได้รบับรกิารข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	จ�านวน	8,006,907	คน	จากเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 

7,000,000	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 114.38	 ของเป้าหมายท้ังปี	 โดยด�าเนินการตามโครงการ	 ดังนี้	 จัดท�าข่าวสาร 

ตลาดแรงงานออกเผยแพร่	(รายเดือน	รายไตรมาสและรายครึ่งปี/รายปี)	จัดท�าหนังสือคู่มือแนะน�าบริการข้อมูล

ข่าวสารตลาดแรงงาน	จัดท�าทะเบียนก�าลังแรงงาน	(นักเรียน	นักศึกษา/ทหารกองประจ�าการ)	โดยเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านช่องทาง	ดังนี้	1)	จัดส่งทางไปรษณีย์	2)	วิทยุ	3)	โทรทัศน์	4)	อินเตอร์เน็ต/อีเมล์	และ	5)	ช่องทางอื่น	ๆ	เช่น	

ประชมุ	สมัมนา	บรรยาย	เป็นต้น	รวมทัง้เผยแพร่ผ่านช่องทางเครอืข่ายข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงานสูต่�าบล	หมูบ้่าน	

โดยประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา	 น�าข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่อยู่ใน	Website	 

ของกรมการจัดหางาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน	นักเรียน	นักศึกษาในท้องถิ่นที่มาใช้บริการ

   ผลลัพธ์เปรียบเทียบเป้าหมาย :

   เป้าหมายผลลัพธ์/ผลการด�าเนินงาน 

	 	 	 -	 ประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�าได้ท�างาน	ร้อยละ	75	ผลการด�าเนินการ	ร้อยละ	94.48	

เทียบจากการส่งตัวไปพบนายจ้าง

	 	 	 -	 ผู้สงูอายแุละคนพกิารทีม่ารบับรกิารส่งเสรมิการมีงานท�าได้ท�างาน	ร้อยละ	34	ผลการด�าเนนิงาน	

ร้อยละ	88.21

	 	 	 -	 ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปท�างานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปท�างาน	 ร้อยละ	 52	 

ผลการด�าเนินงาน	ร้อยละ	51.38

	 	 	 -	 ประชาชนที่รับบริการแนะแนวอาชีพน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 ร้อยละ	 80	 ผลการด�าเนินงาน	 

ร้อยละ	96

	 	 	 -	 ผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	ผลการด�าเนินงาน

ร้อยละ	85.90
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ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมการจัดหางานได้ด�าเนินภารกิจของกรมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย 

ด้านการส่งเสริมการมีงานท�าในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพและ

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การคุ้มครองคนหางาน และการจัดระบบ

การท�างานของคนต่างด้าว ซึ่งมีผลงานที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้

สรุปผลงานส�าคัญ

ของกรมการจัดหางาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  1. ด้านการส่งเสริมการมีงานท�าในประเทศ

  1.1 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

	 	 	 การส่งเสริมให้ประชากรวัยท�างานได้มีงานท�าเป็นภารกิจส�าคัญของกรมการจัดหางาน	 โดย 

ในแต่ละปีจะมผีูส้�าเร็จการศึกษาจ�านวนมาก	ซึง่จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาเป็นข้อมลูส่วนหน่ึงทีบ่่งชีแ้นวโน้มผูท้ีจ่ะ

เข้าสู่ตลาดแรงงาน	ปัญหาที่ส�าคัญของผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ในการหางานท�า	คือ	ขาดทักษะ	ขาดประสบการณ์

ในการหางานท�า	และขาดข้อมลูข่าวสารตลาดแรงงาน	กจิกรรมนัดพบแรงงานจงึเป็นกจิกรรมหน่ึงทีไ่ด้ด�าเนนิการ

ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ	และผูต้้องการหางานท�า	ผูต้้องการเปลีย่นงาน	ได้พบกนัและพจิารณาคดัเลอืกกัน

โดยตรง	เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทั้งสองฝ่าย	และยังเป็นการเพิ่ม 

โอกาสให้ผูป้ระสงค์จะหางานท�าได้เลอืกต�าแหน่งงานทีต่รงกบัความรู	้ความสามารถ	และความถนดัได้อย่างหลากหลาย	 

ได้สมคัรงานกบันายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวนมากในคราวเดยีวกนั	ขณะเดยีวกนันายจ้าง/สถานประกอบการ	 

กส็ามารถพจิารณาคดัเลอืกผูส้มัครงานตามคณุสมบตัทิีต้่องการได้เป็นจ�านวนมากเช่นกัน	นอกจากนัน้ผูส้มคัรงาน

ยงัได้ทราบแหล่งการจ้างงาน	แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน	และเป็นการรองรบัผู้ส�าเรจ็การศกึษาทีจ่ะ

ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน	 ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของ

นายจ้าง	เพือ่เป็นแนวทางเตรยีมตวัเข้าสูร่ะบบการจ้างงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะส่งผลให้ประชาชนมงีานท�า	 

มีรายได้	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น	 ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมให ้

ผู้ต้องการมีงานท�าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารต�าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการได้ 

โดยสะดวก	ขณะเดยีวกนักส่็งเสรมิให้สถานประกอบการ 

สามารถรับทราบข้อมูลของผู้ต้องการมีงานท�าได ้

ทุกระดับความต้องการและส่งเสริมให้แรงงานที่อยู่

นอกระบบสามารถเลอืกและมีงานท�าได้ภายใต้เงือ่นไข	

และค่าตอบแทนจากการท�างานที่เหมาะสมเพื่อให้

สอดคล้องกบัผลิตภาพและประสิทธิภาพของบคุลากร	

และเพือ่ให้แรงงานสามารถด�ารงชพีได้อย่างมศีกัดิศ์รี

และมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้	ซ่ึงเมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	หรือ	ASEAN	Economic	

Community	(AEC)	อย่างสมบรูณ์แบบ	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	
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สังคม	และ	วัฒนธรรมแล้ว	การที่จะท�าให้ประเทศไทย

สามารถแข่งขนัในระดบัอาเซียนได้	จะต้องอาศัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการ	 ซึ่งจะ

เห็นว่าปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา 

มบีทบาทต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชนมากขึน้	 

การติดต่อสื่อสารกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ	 ได้ใช้

ระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกันมาก	 เพราะ

ได้รบัความสะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

	 กรมการจัดหางานจึงได้น�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน	 ตามโครงการ 

นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ	 เพ่ือจะท�าให้ผู้สมัครงาน

และนายจ้างที่เข้าร่วมงานได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก	 โดยผู้สมัครงาน

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อ

สมคัรงานและเลือกต�าแหน่งงานว่างตามความต้องการได้ 

จ�านวนมากในคราวเดยีวกัน	และเม่ือถึงวนังานสามารถ

เข้าสัมภาษณ์กับนายจ้างได้ทันที	 โดยไม่ต้องเสียเวลา

กรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานและใบสมัครงานทุกครั้ง

ที่สมัครงานกับนายจ้างอีก	รวมทั้งยังเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการแนบเอกสารการสมคัรงานด้วย	ในส่วน 

ของนายจ้างก็เช่นกันสามารถประชาสัมพันธ์ต�าแหน่ง

งานว่างท่ีต้องการรบัสมคัรล่วงหน้าผ่านทางอนิเตอร์เนต็	

และดปูระวัติของผูส้มคัรงานได้ทางระบบคอมพวิเตอร์	

การเกบ็ประวติัของผูส้มคัรงานกลบัไปพจิารณากส็ามารถ

เกบ็เป็นไฟล์ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์	ซึง่ง่ายและสะดวกต่อ

การเกบ็รกัษามากกว่าการเกบ็เป็นเอกสารกลบัไป	ซึง่อาจ

สูญหายได้	 เมื่อเสร็จงานแล้วยังสามารถเปิดโปรแกรม

ต่อให้ผู้สนใจท่ีไม่ได้มาสมัครงานในวันงานสามารถ

สมัครงานผ่านระบบได้อีกทางหนึ่ง	 การด�าเนินงานใน 

รปูแบบนีจ้ะท�าให้ผูส้มคัรงานเลอืกสมคัรงานได้จ�านวนมาก 

บริษัท	 ขณะเดียวกันนายจ้างก็ได้จ�านวนผู้สมัครงาน

จ�านวนมากเช่นกัน	 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 

ผู้สมัครงานและนายจ้าง	 และสอดคล้องกับนโยบาย 

ส่งเสรมิการจ้างงานของภาครฐัทีใ่ห้ความส�าคัญต่อการน�า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการให้บรกิารแก่ประชาชน	 
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และทิศทางการด�าเนินงานของกรมการจัดหางาน 

ในการมุ่งเน้นให้ผู้สมัครงานและนายจ้างเข้าถึงบริการ 

ได้อย่างสะดวก	รวดเรว็	ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทันสมัย

	 การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจะน�า

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสมัครงาน	 

ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะมีลักษณะดังนี้	

	 1.	 ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงาน 

ล่วงหน้าผ่านอนิเตอร์เน็ตก่อนวันงาน	อย่างน้อย	15-30	วนั	 

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้	 ก็สามารถ 

ลงทะเบยีนสมคัรงานได้ภายในงาน	และหลงัจากวันงานแล้ว	 

ระบบดังกล่าวยังเปิดให้สถานประกอบการสามารถ	

Download	 ข้อมูลของผู้สมัครงานกับบริษัทได้อีก 

อย่างน้อย	15-30	วัน

	 2.	 การลงทะเบยีนของผูส้มคัรงานนัน้	จะลงทะเบียน 

เพยีงครัง้เดยีวแต่สามารถทีจ่ะเข้ารบับรกิารในงานนดัพบ 

ตลาดงานเชิงคุณภาพได้หลายพื้นที่

	 3.	 ต�าแหน่งงานว่างจะต้องเป็นต�าแหน่งที่มีการ

จ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน	 มีสวัสดิการด	ี

มีความก้าวหน้าในหน้าท่ี	สถานท่ีท�างานมคีวามสะดวก	

ปลอดภัย	เป็นต้น

	 4.	 นายจ้าง/สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมงาน 

จะต้องเป็นบริษัทที่มีความม่ันคงเป็นที่รู้จักและเป็น 

ที่เชื่อมั่นของประชาชนโดยทั่วไป

	 5.	 สถานที่ในการให้บริการจะต้องเป็นสถานที่

ที่มีความสะดวกสบายในการให้บริการ	 ทั้งผู้สมัครงาน

และนายจ้าง/สถานประกอบการ	 รวมทั้งประชาชน 

โดยทั่วไปสนใจเข้าร่วมงาน

	 6.	 กจิกรรมต่างๆ	ภายในวนังาน	ต้องจดักจิกรรม

ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในปัจจบุนัทีผู่เ้ข้าร่วมงานสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

ในชวิีตประจ�าวัน	เช่น	การสาธิตการประกอบอาชพีอสิระ	 

นทิรรศการความรูเ้กีย่วกบัอาชพีต่างๆ	ทีต่ลาดแรงงาน

มีความต้องการในอนาคต	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน

สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	 

หรือแนวทางในการศึกษาต่อ	ฯลฯ

	 7.	 หลงัจากวนังานจะมกีารรายงานผลการจดังาน 

และการประเมินผลการจัดงาน

	 นอกจากโปรแกรมนดัพบตลาดงานเชงิคณุภาพแล้ว	 

ยังมีระบบการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสมัครงาน	และระบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ	

ซึ่งการจัดงานลักษณะดังกล่าว	 มีความสอดคล้องกับ

นโยบายส่งเสรมิการจ้างงานของภาครฐัทีใ่ห้ความส�าคญั

ต่อการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

แก่ประชาชน	โดยจะมีการน�าคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ 

แก่ผู ้เข้าร่วมงาน	 โดยแยกเป็นจุดของนายจ้าง/ 

สถานประกอบการ	 จุดบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 

สมัครงานด้วยตนเอง	 จุดยืนยันการลงทะเบียนผ่าน

อนิเตอร์เนต็	จุดสบืค้นต�าแหน่งงานว่าง	(ผูส้มคัรงานปกติ 

และคนพกิาร)	จดุทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงาน	 

และจดุทดสอบความถนดัทางอาชพี	นอกจากนีร้ปูแบบ 

ของการจดังานจะต้องเน้นประสทิธภิาพของการให้บริการ	

อาทิ	การเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนที่ไม่ประสงค์จะ

ท�างานในสถานประกอบการโดยการจัดสาธิตอาชีพ

อสิระ,	การให้บรกิารตามภารกจิของกรมการจดัหางาน,	

การประเมนิผลการจดังาน,	การตดิตามผลการบรรจงุาน	

และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้มีเป้าหมายผู้ลงทะเบียน

สมัครงานตามจ�านวนที่ก�าหนด
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	 จากการด�าเนนิงานตามโครงการดงักล่าวจะท�าให้เกดิประโยชน์แก่	ผูส้มคัรงาน	นายจ้าง/สถานประกอบการ	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 1) ผู้สมัครงาน

	 	 -	 ได้ทราบต�าแหน่งงานว่างจ�านวนมาก	ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ	เปิดรับสมัคร

	 	 -	 สามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าก่อนวันงานได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต	 และเมื่อถึงวันงาน

เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยไม่ต้องลงทะเบียนอีก

	 	 -	 ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนวันงานเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน	 การเขียนประวัติย่อ	 

การแต่งกาย	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การสัมภาษณ์งาน

	 	 -	 ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการจ�านวนหลายรายโดยตรง 

ในคราวเดียวกัน

	 	 -	 ได้รับการจ้างงาน	 กรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ	 พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติ

ตามที่ต้องการ	ท�าให้มีอาชีพ	มีรายได้
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	 	 -	 ได้ทราบแหล่งการจ้างงานและความต้องการของตลาดแรงงาน	 ซึ่งจะช่วยให้ได้เตรียมตัวเข้าสู ่

ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 -	 ได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 โดยสามารถลดขั้นตอนการกรอกเอกสารลงทะเบียน	 การสมัครงาน	

ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานท�า

	 	 -	 ผู้สมัครงานได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวสมัครงาน	 ได้ประสบการณ์ในการสมัครงานและ 

การสัมภาษณ์จากนายจ้าง

	 	 -	 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางานท�าจากการชมนิทรรศการ	 เอกสาร	 แผ่นพับ/แผ่นปลิว 

ที่ผู้จัดงานได้น�ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในงาน

	 	 -	 กรณผีูจั้ดงานได้เชญิผูป้ระสบความส�าเรจ็ในการประกอบอาชพีมาถ่ายทอดประสบการณ์จะท�าให้

ผู้สมัครงานได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

	 	 -	 ส�าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะท�างานตามสถานประกอบการต่างๆ	 สามารถน�าความรู้จากการสาธิต

อาชีพอิสระไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว	 	

 2) นายจ้าง

	 	 -	 สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้จ�านวนมากในคราวเดียวกัน	

	 	 -	 ในวนังานนายจ้างสามารถเรยีกดปูระวตัแิละข้อมลูของผูส้มคัรงานได้ทางคอมพวิเตอร์	และจดัเกบ็

ข้อมูลดังกล่าวกลับไปเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกต่อการเก็บรักษา	เพื่อพิจารณาบรรจุงานในภายหลังได้

	 	 -	 เมือ่เสรจ็การจดังานแล้วสามารถเปิดระบบต่อไปได้อกีช่วงเวลาหนึง่	เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจแต่ไม่มโีอกาส

เข้าร่วมงานสามารถเลือกสมัครงานกับนายจ้างที่เข้าร่วมงานต่อทางระบบได้อีก

	 	 -	 ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่ต้องการ	 ซ่ึงจะส่งผลให้องค์กร

ด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	

	 	 -	 เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

	 	 -	 ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
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  3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 สามารถน�าข้อมลูผูส้มคัรงานและข้อมลูความต้องการแรงงานของฝ่ายนายจ้าง/	สถานประกอบการ 

มาวิเคราะห์	 เพื่อประโยชน์ต่อการแนะแนวการศึกษา	 การแนะแนวอาชีพ	 และการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	 

ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตก�าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ในระดับหนึ่ง

	 	 	 ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	การด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 	 -	 ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน	จ�านวน	60,390	คน	

	 	 	 -	 ได้รับการบรรจุงาน	จ�านวน	23,317	คน
 1.2 การจัดท�าหนังสือเดินทางอาชีพ (Career Passport)

	 	 กรมการจัดหางานตระหนักและเห็นความส�าคัญของการเตรียมก�าลังแรงงานของประเทศให้มี 

ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	และพิจารณาเหน็วา่กระบวนการแนะแนวอาชีพจะสามารถช่วยเตรยีมก�าลงั

แรงงานของประเทศให้มีความพร้อมได้	จึงได้ศึกษาหารูปแบบ	วิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับก�าลังแรงงาน

ดงักล่าว	และพบว่าในต่างประเทศได้มกีารจดัท�า	Career	Passport	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการให้บรกิารแนะแนว

อาชีพ	 หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการวางแผนการเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพ	 รวมทั้งใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการสมัครงาน	 ดังนั้น	 กรมการจัดหางานจึงได้พิจารณาน�าหนังสือเดินทางอาชีพ	 (Career	 Passport)	 

มาใช้ในกระบวนการแนะแนวอาชีพ

	 	 เพือ่ให้การพฒันาระบบการแนะแนวอาชีพของประเทศไทยมีความทันสมัย	และเพือ่เตรยีมความพร้อม 

ให้กับก�าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 กรมการจัดหางานได้น�าระบบการจัดท�าหนังสือเดินทางอาชีพ	 

(Career	Passport)	มาใช้ในระบบการแนะแนวอาชีพ	โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	โดยมีการบันทึกข้อมูล

ที่บ่งบอกลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน	นักศึกษา	หรือผู้จัดท�า	เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผน

การศึกษา	หรือวางแผนการประกอบอาชีพให้ตรงกับความรู้	ความสนใจ	บุคลิกภาพ	และความถนัด/ทักษะ	และ

ในอนาคตสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ	 สัมภาษณ์ขอรับทุนเรียน	 หรือสัมภาษณ์

เข้าท�างานได้

108



109

	 	 จากการด�าเนินการจัดท�าหนังสือเดินทางอาชีพ	(Career	Passport)	จะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์	ได้แก่

  1) นักเรียน นักศึกษา 

	 	 	 (1)	 ใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นประกอบการวางแผนการศกึษาและการเลอืกประกอบอาชพีให้ตรงกบั

ความรู้	ความสนใจ	บุคลิกภาพ	และความถนัด/ทักษะของนักเรียน	

	 	 	 (2)	 ช่วยให้นักเรยีน	นกัศึกษา	สามารถค้นหาตนเองและพฒันาตนเองให้สามารถประกอบอาชพี

ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 	 	 (3)	 ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอบสมัภาษณ์เข้าศกึษา	สมัภาษณ์ขอรบัทุนเรยีน	หรอืสมัภาษณ์

เข้าท�างาน	รวมทั้งเป็นเอกสารอ้างอิงในการเขียนใบสมัครให้สมบูรณ์

  2) ผู้ปกครองหรือผู้ให้บริการแนะแนว

	 	 	 (1)	 ได้ทราบข้อมูลส่วนตวัของนกัเรยีนทีจ่�าเป็น	เช่น	เป้าหมายการศึกษา	เป้าหมายการประกอบ

อาชพีความรู	้ความสามารถ	บคุลกิภาพ	ความสนใจ	และความถนดั/ทกัษะ	เพือ่ใช้ประกอบการแนะน�า	สนบัสนนุ	

ให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อ	 หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงตามความรู้ความสามารถ	 และเป็นไปตาม 

เป้าหมายที่วางไว้

	 	 	 (2)	 สามารถสนับสนุน	 ส่งเสริมนักเรียน	 นักศึกษา	 ให้พัฒนาตนเองได้ตามความรู้	 ความชอบ	

ความถนัด/ทักษะ

  3) ภาครัฐ

	 	 	 (1)	 มีการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 	 (2)	 มฐีานข้อมลูก�าลงัคน	ส�าหรบัการศกึษา	วเิคราะห์	และวางแผนเพือ่การส่งเสรมิการมงีานท�า	

และน�าไปสู่การจัดหางานอย่างเป็นระบบ

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 กรมการจัดหางานได้ให้บริการแนะแนวอาชีพโดยน�า	 Career	 

Passport	มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการแนะแนวให้กับนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนผู้สนใจ	ดังนี้

	 	 	 (1)	 นักเรียน	นักศึกษา		จ�านวน	2,548	คน

	 	 	 (2)	 อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ		จ�านวน	13,169	คน

	 	 	 (3)	 จัดท�าฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	

จ�านวน	17,732	คน
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 กรมการจัดหางานได้เตรียมแนวทางในการปรับเปลี่ยนช่ือหนังสือเดินทางอาชีพให้

เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งานของเอกสาร	 โดยใช้ชื่อบันทึกการวางแผนอาชีพ	 (Career..Planning)	 เป็นชื่อ

ที่สื่อให้เห็นถึงการวางแผนตั้งแต่เริ่มการศึกษาไปจนถึงการเข้าสู่อาชีพ	 ซึ่งเหมาะส�าหรับนักเรียนและนักศึกษา	

ใช้วางแผนตนเองก่อนการเข้าสู่อาชีพ	และเป็นคู่มือประจ�าตัวส�าหรับการประกอบอาชีพในภายหน้า	นอกจากนี้	

กรมมีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนข้อมูลในเอกสารให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งาน	 รวมทั้งจะพัฒนารูปแบบ

โดยการจัดท�าในระบบออนไลน์ในอนาคต
 1.3 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

	 	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ได้จัดท�าโครงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนส�าหรับให้กลุ่มผู้รับงาน

ไปท�าทีบ้่านทีกู่ย้มืไปซือ้วตัถดุบิและอปุกรณ์ในการผลติหรอืใช้ขยายการผลติ	โดยโครงการดงักล่าวได้รบัอนมุตัใิห้

ด�าเนินการในปีงบประมาณ	2545	ในวงเงิน	130	ล้านบาท	ซึ่งต่อมากรมการจัดหางานได้รับโอนงานที่เกี่ยวกับ

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้านจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�านาจหน้าที่

ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	และเพื่อให้การบริหาร

และการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 กรมการจัดหางาน	 โดยความเห็นชอบของกระทรวง 

การคลัง	จงึออกระเบยีบกรมการจดัหางานว่าด้วยกองทนุเพือ่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน	พ.ศ.	2546	ขึน้	และได้ด�าเนนิการ 

ด้านกองทนุฯ	ภายใต้ระเบยีบดงักล่าวต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั	และเมือ่วนัที	่12	มกราคม	2553	คณะรฐัมนตรไีด้ม ี

มติเห็นชอบให้น�าเงินกองทุนฯ	จ�านวน	100	ล้านบาท	ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	คงเหลือไว้จ�านวน	30	ล้านบาท	 

ส�าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานท�า
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	 กรมการจัดหางานได้บริหารกองทุนฯ	เพื่อกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง	โดย

	 1.	 ให้บริการเงินกู้แก่กลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	เพื่อขยายโอกาสการมีงานท�า

	 2.	 บริหารจัดการเงินที่กู้ยืมการติดตามและจัดการหนี้ของกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ

	 ผู้รับงานไปท�าที่บ้านสามารถกู้เงินกองทุน	ฯ	เพื่อไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต

เพือ่สร้างอาชพี	และสร้างรายได้ให้กับกลุม่ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน	ทัง้นี	้มผีลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการปล่อยกูเ้งนิ

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	ตั้งแต่ปี	2548	–	2557	ดังนี้

	 	 ปี	2548	 ปล่อยกู้	 12	 กลุ่ม	/	 790,000	 บาท

	 	 ปี	2549	 ปล่อยกู้	 7		 กลุ่ม	/	 340,000	 บาท

	 	 ปี	2550	 ปล่อยกู้	 18	 กลุ่ม	/	 1,050,000	 บาท

	 	 ปี	2551	 ปล่อยกู้	 27	 กลุ่ม	/	 1,806,000	 บาท

	 	 ปี	2552	 ปล่อยกู้	 11		 กลุ่ม	/	 880,000	 บาท

	 	 ปี	2553	 ปล่อยกู้	 21		 กลุ่ม	/	 1,050,000	 บาท

	 	 ปี	2554	 ปล่อยกู้	 25		 กลุ่ม	/	 1,450,000	 บาท

	 	 ปี	2555	 ปล่อยกู้	 10		 กลุ่ม	/	 670,000	 บาท

	 	 ปี	2556	 ปล่อยกู้	 28	 กลุ่ม	/	 2,245,000	 บาท

	 	 ปี	2557	 ปล่อยกู้	 36	 กลุ่ม	/	 4,210,000	 บาท

	 	 		 รวมปล่อยกู้	 195		 กลุ่ม	/	14,491,000	 บาท

 ผลการปล่อยกู้เงินกองทุน

	 นับตั้งแต่ปีงบประมาณ	2548	จนถึงปีงบประมาณ	2555	ผลการปล่อยกู้ไม่เป็นไปตามแผนการปล่อยกู้เงิน

กองทุนที่ได้วางไว้	แต่ในปีงบประมาณ	2556	และ	2557	ผลการปล่อยกู้เป็นไปตามแผนการปล่อยกู้เงินกองทุนที่

วางไว้	(ปีงบประมาณ	2556	แผน	2,280,000	บาท	ผลการปล่อยกู้	2,245,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.46	และ

ปีงบประมาณ	2557	แผน	4,240,000	บาท	ผลการปล่อยกู้	4,210,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.29)

111



112

 ผลการประเมินกรมบัญชีกลาง 

	 กระทรวงการคลงั	โดยกรมบญัชกีลางได้น�าระบบประเมนิผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมาตรฐานสากลมาใช้กับ

การประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียน	โดยพัฒนาขึ้นตามหลัก	Balanced	Scorecard	(BSC)	ซึ่งเกณฑ์วัด 

การด�าเนินงาน	 ทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน	 2)	 ผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ	 

3)	การสนองประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และ	4)	การบรหิารพัฒนาทุนหมุนเวยีน	โดยเริม่ด�าเนนิการประเมินผล	 

ต้ังแต่ปีบญัช	ี2547	เป็นต้นมา	ผลการด�าเนนิงานระยะเวลา	3	ปี	ทีผ่่านมา	(ปีบญัช	ี2555-2557)	กองทนุเพือ่ผูร้บังาน 

ไปท�าที่บ้านมีผลการด�าเนินงานได้รับคะแนนรวมอยู่ในระดับ	 3.5947	 คะแนน	 4.0362	 คะแนน	 และ	 4.6218	

คะแนน	ตามล�าดับ

	 ปัจจุบันผู้รับงานไปท�าที่บ้านส่วนใหญ่จะรับงานไปท�าที่บ้านของตนเอง	 ซึ่งต้องท�างานตลอดเวลาและ 

เร่งท�างานให้เสร็จทันตามก�าหนด	จึงเป็นเหตุให้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านยากขึ้น	ด้วยเหตุนี้

กองทนุฯ	จงึมีแนวคดิในการแก้ไขระเบยีบกองทนุฯ	เพือ่ให้ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านรายเดีย่วสามารถกูเ้งนิกองทนุฯ	ได้	 

ในวงเงินไม่เกิน	 100,000	 บาท	 ซึ่งจะต้องน�าเสนอกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบในระเบียบกองทุนฯ	 

ก่อนประกาศใช้ต่อไป

 2. ด้านการส่งเสริมการมีงานท�าในต่างประเทศ

  การจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ

	 	 ในอดตีแรงงานไทยจ�านวนมากต้องการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศเนือ่งจากได้รบัค่าตอบแทนสงูกว่า

ท�างานในประเทศไทย	รปูแบบการเดนิทางส่วนใหญ่เป็นการเดนิทางไปท�างานต่างประเทศโดยการจดัส่งของภาค 

เอกชน	และสืบเนือ่งจากแรงงานมคีวามต้องการเดนิทางไปท�างานสงู	ท�าให้มกีารเรยีกเก็บค่าบรกิารและค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศในอตัราท่ีสงู	รวมท้ังปัญหาการหลอกลวงคนหางาน	ซึง่นอกจาก

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของคนหางานในการกู้เงินเพื่อจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศแล้วยงัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศในเรือ่งการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/แรงงานขัดหน้ีอกีด้วย

	 	 เพ่ือแก้ไขปัญหาในช่วงแรก	 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้ด�าเนินการโดยการแทรกแซง

กลไกตลาดด้วยการจัดส่งแรงงานให้นายจ้างโดยตรง	 ท�าให้คนหางานไม่ต้องเสียค่าบริการนอกจากค่าใช้จ่าย 

ที่จ�าเป็น	 เช่น	 การจัดส่งคนหางานให้นายจ้างไต้หวัน	 และสิงคโปร์	 ต่อมาได้ขยายไปสู่การท�าความตกลงจัดส่ง 

คนงานให้กับองค์กรที่เป็นตัวกลางในการรับคนงานไปส่งต่อให้นายจ้างตามโครงสร้างการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างชาตขิองประเทศผูร้บั	ได้แก่	องค์กรพฒันาแรงงานระดับนานาชาต	ิประเทศญีปุ่น่	(Public	Interest	Foundation,	

International	Manpower	Development	Organization,	Japan	:	IM	Japan)	เมื่อปี	พ.ศ.	2542	ต่อมาเมื่ออัตรา

ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายทีแ่รงงานต่างชาตต้ิองจ่ายเพิม่สงูมากขึน้ประกอบกบัประเทศผูร้บัแรงงานต่างชาตปิระสบ 

ปัญหาเร่ืองการคุม้ครองขณะท�างานเพิม่ขึน้ท�าให้นานาชาติโดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	ให้ความสนใจ 

ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น	 เกิดกระแสกดดันเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น	 ท�าให้ประเทศ 

ผูรั้บแรงงานบางประเทศเริม่ให้ความส�าคญัและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการจดัระบบการรบั	–	ส่ง	แรงงาน

โดยตรงระหว่างรัฐกับรัฐ	 โดยมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศแรกท่ีเสนอขอท�าความตกลงจัดส่งคนหางานกับ

ประเทศไทยในลักษณะดังกล่าวตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 จนถึงปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ลงนามจัดส่งแรงงาน 

ไปท�างานในลกัษณะรฐัต่อรฐักบัสองประเทศ	คอื	สาธารณรฐัเกาหล	ี(ภายใต้โครงการจดัส่งแรงงานไทยไปท�างาน

สาธารณรฐัเกาหลตีามระบบการจ้างแรงงานต่างชาต	ิ(EPS))	และประเทศอิสราเอล	(ภายใต้โครงการความร่วมมอื

ไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน	(TIC))
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		 การจัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางาน	มี	2	รูปแบบ	คือ

	 1.	 การจัดส่งให้นายจ้างโดยตรง	 เช่น	 การจัดส่งคนงานไปท�างานกับนายจ้างไต้หวัน	 มาเลเซีย	 มาเก๊า	

เป็นต้น	การจัดส่งโดยวิธีนี้	มีขั้นตอนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	

	 	 1)	 นายจ้างยื่นความต้องการจ้างแรงงานไทย	 โดยระบุความต้องการให้กรมการจัดหางานจัดส่ง 

ที่สถานเอกอัครราชทูต	หรือส�านักงานแรงงานในต่างประเทศ	หรือสถานกงสุลใหญ่ผู้รับผิดชอบ

	 	 2)	 สถานเอกอัครราชทูต	ส�านักงานแรงงานในต่างประเทศ	สถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ

สถานภาพของนายจ้าง	การมีอยู่จริงของต�าแหน่งงาน	และรับรองเอกสารการจ้างงานพร้อมแจ้งผลการพิจารณา

ต่อกรมการกงสุล/กรมการจัดหางาน

	 	 3)	 กรมการจดัหางานคดัรายชือ่คนหางานจากศนูย์ทะเบยีนคนหางานเพือ่ไปท�างานต่างประเทศและ

หรือประกาศรับสมัครคนหางานไปท�างาน

	 	 4)	 คดัเลอืกคนหางานโดยจดัส่งรายช่ือพร้อมประวติัให้นายจ้างคัดเลอืก	ซึง่นายจ้างอาจคัดเลอืกจาก

ประวัติหรือสัมภาษณ์ผ่านระบบ	Skype	หรือนายจ้างเดินทางมาคัดเลือก

	 	 5)	 ประกาศรายช่ือคนหางานที่ผ่านการคัดเลือก/ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/อบรมก่อนเดินทาง

ไปท�างาน/ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ/เดินทางไปท�างาน

	 2.	 การจัดส่งภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับหน่วยงาน/องค์กร

ต่างประเทศ	การจัดส่งโดยวิธีนี้	มีขั้นตอนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 1)	 ประเทศผู้รับ/องค์กรผู้รับแจ้งความต้องการแรงงาน	

	 	 2)	 กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคนหางานตามต�าแหน่งงานที่แจ้งความความต้องการ

	 	 3)	 คัดเลือกคนหางานโดยวิธีการสอบภาษาเกาหลี	(กรณี	Korea)/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	(กรณีญี่ปุ่น)/สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	(กรณีอิสราเอล)

	 	 4)	 อบรมเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างาน	(กรณี	Japan)

	 	 5)	 อบรมก่อนเดินทางไปท�างาน/ส่งเงนิเข้ากองทนุเพือ่ช่วยเหลอืคนหางานไปท�างานในต่างประเทศ/ 

เดินทางไปท�างาน
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	 	 อย่างไรกต็าม	การด�าเนนิกจิกรรมการจดัส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรฐัเป็นการด�าเนนิงาน 

ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่คนหางานและกรมการจัดหางาน	ดังนี้

	 	 1.	 คนหางานไม่ต้องจ่ายค่าบริการจัดหางาน	ช่วยลดปัญหาภาระหนี้สินของครอบครัว

	 	 2.	 ช่วยลดปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปท�างานต่างประเทศ

	 	 3.	 ลดเงื่อนไขการถูกกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน/แรงงานขัดหนี้

	 	 4.	 น�าเงินตราต่างประเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 5.	 รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์	 น�ามาใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ/ 

การหางานท�าในประเทศ

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจดัหางาน	ได้ด�าเนนิการจดัส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ

โดยรัฐ	จ�านวนทั้งสิ้น	10,097	คน	โดย	10	ล�าดับแรกที่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานมากที่สุด	ประกอบด้วย

	 	 1)	 ประเทศอิสราเอล	จ�านวน	5,776	คน	

	 	 2)	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	จ�านวน	3,261	คน

	 	 3)	 ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน	จ�านวน	422	คน	

	 	 4)	 ประเทศญี่ปุ่น	จ�านวน	389	คน	

	 	 5)	 ประเทศกาตาร์	จ�านวน	156	คน	

	 	 6)	 ประเทศสิงคโปร์	จ�านวน	41	คน	

	 	 7)	 ประเทศมาเลเซีย	จ�านวน	41	คน	

	 	 8)	 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	จ�านวน	5	คน	

	 	 9)	 มาเก๊า	จ�านวน	4	คน	

	 	 10)	ประเทศบรูไนดารุสซาลาม	จ�านวน	2	คน

	 	 ในปัจจบุนักรมการจัดหางานได้มีการพฒันากระบวนการท�างานให้สะดวกต่อการให้บริการของคนหางาน 

และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของประเทศผู้รับ	 รวมท้ังมีการเตรียมความพร้อม 

คนหางานโดยการอบรมภาษาเกาหลใีห้คนหางานทีท่�าสญัญาจ้างและอยูร่ะหว่างรอเดนิทางไปท�างานสาธารณรฐั

เกาหลี	 นอกจากนี้	 กรมได้มีการเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปท�างานต่างประเทศให้มีความรู้ 

เรือ่งเทคนคิการใช้เคร่ืองมอืด้านการเกษตร	การป้องกนัอนัตรายจากงานเกษตรแก่คนหางานทีจ่ะเดินทางไปท�างาน

ภาคเกษตรประเทศอิสราเอล	โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
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 3. ด้านการจัดระบบการท�างานของคนต่างด้าว

  3.1 โครงการจัดต้ังศูนย์บรกิารจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service : OSS) 

	 	 	 จากกระแสข่าวลือ	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เตรียมกวาดล้างแรงงานต่างด้าว 

หลบหนเีข้าเมืองและลกัลอบท�างานเพือ่แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผดิกฎหมายและการค้ามนษุย์	ท�าให้แรงงาน 

กัมพูชาต่ืนตระหนกกระแสข่าวดังกล่าว	 และละท้ิงงานเดินทางกลับประเทศ	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	 2557	 

จ�านวน	135,326	คน	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการและนายจ้างทีป่ระกอบกจิการบางประเภททีม่คีวามจ�าเป็น

ต้องพึง่พาแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก	คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิจงึได้มมีาตรการชัว่คราวในการแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวดงักล่าว	โดยออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิฉบบัท่ี	70/2557	ลงวนัท่ี	25	มิถุนายน	2557	 

เรื่อง	 มาตรการช่ัวคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์	 จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานกัมพูชา 

กลับเข้ามาท�างานในจังหวัดสระแก้ว	 จันทบุรี	 ตราด	 และสุรินทร์	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มิถุนายน	 2557	 โดยม ี

ผลการด�าเนินการแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา	จ�านวน	79,019	คน	ที่มาจดทะเบียน	ณ	ศูนย์ประสานดังกล่าว	 

และจัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service	 :	 OSS)	 ในทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศเพื่อให้นายจ้างน�าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 มาจดทะเบียนจัดท�าประวัติ	

ออกบัตรประจ�าตัว	 ตรวจสุขภาพ	 ซื้อประกันสุขภาพ	 และออกใบอนุญาตท�างานชั่วคราว	 โดยมีหลักการ 

ด�าเนนิการต้องโปร่งใสและสะดวก	ลดค่าใช้จ่ายเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่แรงงานต่างด้าวมากเกนิสมควร	และการปฏบิตั ิ

ต่อแรงงานต่างด้าว	ต้องปฏิบตัอิย่างเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์โดยถอืว่าแรงงานต่างด้าวมส่ีวนในการพฒันา

เศรษฐกิจของชาติ	

	 	 	 การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service	 :	 OSS)	 

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวอย่างเต็มรูปแบบโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมการปกครอง	 

กระทรวงมหาดไทย	ด�าเนินการจดทะเบียนจัดท�าประวัติ	ออกบัตรประจ�าตัว	กระทรวงสาธารณสุข	ตรวจสุขภาพ	

ท�าประกันสุขภาพ	และกรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ออกใบอนุญาตท�างานชั่วคราว	 โดยได้ด�าเนินงาน

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	 (One	 Stop	 Service	 :	 OSS)	 ทั่วประเทศ	 ตั้งแต่วันที่	 26	 มิถุนายน	 -	 

31	ตุลาคม	2557	ซึ่งมีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน	สร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้าง/

สถานประกอบการ	น�าแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเป็นจ�านวนมาก	
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	 นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการแล้ว	กรมการจัดหางาน	 

และกระทรวงสาธารณสุข	 ยังได้ลดค่าใช้จ่ายในการขอรับใบอนุญาตท�างาน	 ค่าตรวจสุขภาพ	 และค่าประกัน

สุขภาพให้แก่คนต่างด้าว	 เพื่อให้เกิดความประหยัด	 โปร่งใส	 และไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่แรงงานต่างด้าว 

มากเกินไปจนอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ	 หรือเกิดความเสี่ยงที่แรงงานต่างด้าวจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	 

โดยกรมการจัดหางานได้เสนอแก้กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการท�างานคนต่างด้าว	 จาก	 1,800	 บาท/ปี	 

เหลือ	 900	 บาท/ปี	 รวมท้ังกฎกระทรวงก�าหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อน�าส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่ง 

คนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	โดยเลือ่นระยะเวลาการหกัเงนิค่าจ้างลกูจ้างคนต่างด้าวเพ่ือน�าส่งเข้ากองทนุ 

เพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	รายละ	1,000	บาท	ออกไปอกี	2	ปี	ซึง่กฎกระทรวงดงักล่าว 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	มิถุนายน	2557	

 ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการด�าเนินการครั้งที่ผ่านมา กับ ปัจจุบัน

ที่ รายการค่าธรรมเนียม อัตราเดิม อัตรา (ศูนย์ OSS)

1 ค่าใบอนุญาตท�างาน 1,800 900	บาท

2 ค่าบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 80บาท

(เด็กอายุต�่ากว่า	14	ปี	20	บาท)

3 ค่าตรวจสุขภาพ 600	บาท 500	บาท

4 ค่าประกันสุขภาพ 2,200	บาท 1,600	บาท	(ต�่ากว่า	7	ปี	365	บาท)

 ผลการด�าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

	 ผลการด�าเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าว	ณ	ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว	(One	Stop	Service	

:	OSS	)	ตั้งแต่วันที่	26	มิถุนายน	–	31	ตุลาคม	2557	มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งสิ้น	1,626,235	คน	

นายจ้าง	จ�านวน	315,880	ราย	โดยแยกตามสัญชาติ	ดังนี้

 ตารางสรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2557 แยกตามสัญชาติ

นายจ้าง

(ราย)

ต่างด้าว (คน)

แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม

รวม เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม เมียนมา ลาว กัมพูชา

315,880 1,533,675 623,648 213,689 696,338 92,560 40,801 9,150 42,609
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 การด�าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในขั้นตอนต่อไป

	 ส�าหรบัการด�าเนนิการจดัระเบยีบแรงงานต่างด้าวในขัน้ตอนต่อไปตามผลการประชมุคณะกรรมการนโยบาย

การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	 (กนร.)	 เม่ือวันท่ี	 15	 ตุลาคม	 2557	 ซ่ึงมีมติเห็นชอบให ้

ด�าเนินการ	ดังนี้	

	 1.	 เร่งรดัให้แรงงานต่างด้าวทีจ่ดทะเบียนเข้าสูก่ระบวนการตรวจสญัชาตใิห้แล้วเสรจ็ภายในวนัที	่31	มนีาคม	

2558

	 2.	 เร่งประชาสัมพันธ์นายจ้าง/ผู้ประกอบการน�าแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนและตรวจสัญชาติตาม

ก�าหนด	 เมื่อสิ้นสุดการจดทะเบียนจะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการและ

แรงงานต่างด้าวที่ไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

	 ภารกิจที่ส�าคัญอีกประการที่จะต้องเร่งด�าเนินการในระยะต่อไป	 คือ	 การส่งเสริมการด�าเนินการของ 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ	(กนพ.)	ได้มคี�าสัง่ที	่1/2557	ลงวนัท่ี	 

28	 กรกฎาคม	 2557	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน	 สาธารณสุข	 และความมั่นคง	

โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน	 มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามา 

ท�างานในลักษณะไป	 -	 กลับ	 จัดท�าแผนการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (OSS)	 ด้านแรงงานต่างด้าว	 

โดยครอบคลุมงานสาธารณสุขและตรวจคนเข้าเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 รวมถึงการพิจารณาแนวทาง

การฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 

ซึง่คณะอนกุรรมการ	ฯ	ดงักล่าว	ได้มกีารประชมุครัง้ที	่1/2557	เมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	2557	เพือ่พจิารณาแนวทาง

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในลักษณะไป	-	กลับ	มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 1)	 ระยะเร่งด่วน	 (ขณะที่ยังไม่ได้แก้ไขมาตรา	 14	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 

พ.ศ.	2551)	โดยให้กรมการจดัหางานเร่งศึกษาหลกัเกณฑ์	ขัน้ตอน	และวิธกีารในการอนญุาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในลักษณะไป	 -	 กลับ	 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง	 

ความจ�าเป็น	และลกัษณะเฉพาะขอบเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษในแต่ละจงัหวดัอย่างเหมาะสม	และให้กระทรวงการ

ต่างประเทศด�าเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขบันทึกความตกลง	(MOU)	ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศมาเลเซีย	

เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 ว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างประเทศ	 ซึ่งในระหว่างการเจรจายังไม่แล้วเสร็จ 

ให้กระทรวงมหาดไทยและส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองคงด�าเนินการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทาง 

เข้ามาท�าธุระชั่วคราวในประเทศไทยตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศตามปกติ

	 2)	 ระยะต่อไป	 (เม่ือแก้ไขมาตรา	 14	 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 

แล้วเสร็จ)	 ให้กรมการจัดหางานเร่งด�าเนินการออกกฎ	 ระเบียบ	 และประกาศที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน	 วิธีการ	 

รวมทั้งเอกสารที่จ�าเป็นต่อการขออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานช่ัวคราวในลักษณะไป	 –	 กลับ	 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละจังหวัด

 3.2 การจดัเกบ็และการคนืเงนิประกนัค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจักร

	 	 พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว	 พ.ศ.	 2551	 ก�าหนดให้ลูกจ้างซึ่งได้รับใบอนุญาตท�างาน

ตามมาตรา	 9	 ได้แก่	 กลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและกลุ่มน�าเข้ามาตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศต้นทาง	 กลุ่มตามมาตรา	 13	 (1)	 ได้แก่	 กลุ่มที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศและได้รับ 

การผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ	 กลุ่มมาตรา	 13	 (2)	 ได้แก่	 

กลุม่หลบหนเีข้าเมืองและได้รบัการผ่อนผนัให้อาศยัและท�างานในประเทศไทยเป็นการชัว่คราวตามมติคณะรฐัมนตรี	
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และกลุม่มาตรา	14	ได้แก่	กลุม่ทีม่ภีมูลิ�าเนาและเป็นคนสญัชาตขิองประเทศทีม่ชีายแดนตดิประเทศไทยเดนิทาง

เข้าประเทศไทยโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง	ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท�างาน

เป็นการชัว่คราวในระยะเวลาหรอืตามฤดกูาลทีก่�าหนดในท้องทีท่ีอ่ยูต่ดิชายแดนหรอืท้องทีต่่อเนือ่ง	ต�าแหน่งงาน 

รับใช้ในบ้านและงานกรรมกร	 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไป 

นอกราชอาณาจักร	 ต้องส่งเงินเข้ากองทุนคนละ	 1,000	 บาท	 โดยเฉลี่ย	 เป็นจ�านวนเท่ากันติดต่อกัน	 4	 เดือน	 

หรือนายจ้างและลูกจ้างสามารถท�าความตกลงกันเป็นหนังสือเพื่อส่งเงินเข้ากองทุนน้อยกว่า	 4	 เดือนก็ได้	 และ 

น�าส่งเงนิทีห่กัไว้เข้ากองทนุภายในวนัทีส่บิห้าของเดอืนถดัไปจนครบ	ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นนายจ้างก่อนทีลู่กจ้าง

จะส่งเงนิเข้ากองทนุครบให้นายจ้างใหม่มหีน้าทีห่กัเงนิค่าจ้างของลกูจ้างในส่วนทียั่งขาดอยูแ่ละน�าส่งเข้ากองทุน

ให้ครบถ้วน	หากนายจ้างไม่ได้น�าส่งหรือน�าส่งไม่ครบถ้วนต้องเสยีเงินเพิม่ในอตัราร้อยละ	2	ต่อเดอืน	และลกูจ้าง

ทีส่่งเงนิเข้ากองทนุมสีทิธิขอรบัเงนิดงักล่าวคนืหากลกูจ้างเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง	

โดยยื่นค�าร้องขอคืนต่อนายทะเบียน	ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องเดินทางออก	หรือมีหนังสือแจ้งการขอคืน 

ไปยังนายทะเบียนภายใน	2	ปีนับแต่วันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

 การจัดเก็บเงินประกันฯ

 1. หลักฐานที่ใช้ในการส่งเงินเข้ากองทุน

  1.1 กรณีงวดแรก

	 	 	 1)	 หลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ท�างาน	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

	 	 	 	 (ก)	 ส�าเนาใบอนุญาตท�างาน

	 	 	 	 (ข)	 ส�าเนาใบรับค�าขอและส�าเนาใบเสร็จรับเงินการขอหรือต่ออายุใบอนุญาตท�างาน

	 	 	 2)	 หลักฐานแสดงตัวบุคคล	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

	 	 	 	 (ก)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	(ทร.38/1)	

	 	 	 	 (ข)	 ส�าเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว	(TP)

	 	 	 	 (ค)	 ส�าเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล	(C.I.)	

	 	 	 	 (ง)	 ส�าเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	

	 	 	 	 (จ)	 ส�าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

	 	 	 3)	 แบบแสดงรายการน�าส่งเงนิเข้ากองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	(ส่วนที	่1) 

	 	 	 4)	 รายละเอียดการน�าส่งเงินเข้ากองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	(ส่วนที	่2) 

	 	 	 5)	 ใบต่อส่วนที่	2	(ถ้ามี)	

	 	 	 6)	 หนังสือแสดงความตกลงให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อน�าส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่ง

คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

  1.2 กรณีงวดถัดไป (2 – 3)

	 	 	 1)	 แบบแสดงรายการน�าส่งเงนิเข้ากองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	(ส่วนที	่1) 

	 	 	 2)	 รายละเอียดการน�าส่งเงินเข้ากองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	(ส่วนที	่2) 

	 	 	 3)	 ใบต่อส่วนที่	2	(ถ้ามี)	

	 	 	 4)	 หลักฐานการส่งเงินเข้ากองทุน	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

	 	 	 	 (ก)	 ส�าเนาใบเสร็จรับเงิน

	 	 	 	 (ข)	 ส�าเนาใบรับ	(ตท.12)	หรือส�าเนาหนังสือรับรอง	(ตท.13)
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  1.3 กรณีช�าระครั้งเดียวหรืองวดสุดท้าย

	 	 	 1)	 ใช้เอกสารเช่นเดียวกับงวดที่	1	–	3

	 	 	 2)	 รูปถ่ายครึ่งตัว	 หน้าตรง	 ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม	 ขนาด	 4	 x	 5.5	 ซม.	 ของ 

ผู้ยื่นค�าขอซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน	จ�านวนสองรูป

 2. สถานที่น�าส่งเงินเข้ากองทุน

  งวดแรก   ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ท�างานของลูกจ้าง หรือส�านักงานของนายจ้าง

  ส่วนกลาง  ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10

  ส่วนภูมิภาค  ส�านักงานจัดหางานจังหวัด

  งวดถัดไป  น�าส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 1)	 ท้องทีท่ีเ่ป็นทีต่ัง้สถานทีท่�างานของลกูจ้าง	หรอืส�านกังานของนายจ้าง	(สถานทีเ่ดียวกับงวดแรก)

	 	 2)	 ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยต้องยื่นค�าร้องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์	 

http:/www.doe.go.th/fund	และน�าใบน�าส่งที่พิมพ์จากระบบไปช�าระเงินที่ธนาคาร

 3. ขั้นตอนการคืนเงิน

  3.1 วิธีการยื่นค�าร้อง	ลูกจ้างสามารถด�าเนินการได้	3	วิธี

	 	 	 1)	 ขอคนืล่วงหน้าก่อนวนัเดนิทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	ยืน่หนงัสอืแจ้งความประสงค์ 

ล่วงหน้าเพ่ือขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ก.ต.2)	 

ก่อนเดินทางกลับฯ	ไม่น้อยกว่า	15	วัน	

	 	 	 2)	 ขอคนื	ณ	วนัเดินทางกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัรย่ืนแบบค�าร้องขอคนืเงนิประกนัค่าใช้จ่าย 

ในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ก.ต.1)	 ต่อนายทะเบียนในวันที่เดินทางกลับออกไป 

นอกราชอาณาจักร	ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	

	 	 	 3)	 ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว	 ยื่นแบบ	

ค�าร้องขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	 (ก.ต.1)	 ต่อนายทะเบียน	 

ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมอืง	หรือโดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัไปยงัส�านกังานกองทนุเพือ่การส่งคนต่างด้าว

กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

  3.2 วิธีการรับเงินคืน	สามารถรับได้	3	วิธี

	 	 	 1)	 เงินสด

	 	 	 2)	 เช็คระบุชื่อลูกจ้าง	

	 	 	 3)	 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้าง

   ผลการด�าเนินงาน

   1. การจัดเก็บเงินประกันฯ 

	 	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2557	–	30	เมษายน	2558	จัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	

507,640,040.-	บาท	(ห้าร้อยเจด็ล้านหกแสนสีห่ม่ืนส่ีสิบบาทถ้วน)	จ�านวนลูกจ้างทีส่่งเข้ากองทนุทัง้ส้ิน	692,906	คน	 

เป็นสัญชาติเมียนมา	จ�านวน	479,195	คน	สญัชาตลิาว	จ�านวน	38,160	คน	และสญัชาตกิมัพชูา	จ�านวน	175,551	คน

   2. การคืนเงินประกันฯ 

	 	 	 	 ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	 2558	 ลูกจ้างที่ขอคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว 

กลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร	มจี�านวนท้ังสิน้	1,402	คน	ประกอบด้วย	สัญชาตเิมยีนมา	จ�านวน	169	คน	สัญชาตลิาว	 

จ�านวน	444	คน	และสัญชาติกัมพูชา	จ�านวน	789	คน	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	1,359,250.-	บาท	
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 4. ด้านการจัดท�าข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

   การขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต�าบล หมู่บ้าน

	 	 กรมการจัดหางานมีภารกิจท่ีส�าคัญคือ	 การส่งเสริมการมีงานท�า	 และการที่จะท�าให้เกิดภาวะ 

การมีงานท�านั้น	 จ�าเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานท่ีสามารถท�าให้ผู้หางานท�าตัดสินใจท�างานและ 

ผู้ที่ต้องการจ้างงานสามารถสรรหาแรงงานได้ตรงตามความต้องการ	 ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

สามารถรับรู้ได้หลายช่องทาง	 เช่น	 จากสื่อต่างๆ	 จากเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู	้ 

หรือแนะน�าประชาชนและผู้ที่สนใจทราบ	 ซึ่งหน่วยงานท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

สู่ประชาชนถือเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ส�าคัญ

	 	 การมเีครอืข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานจ�านวนมากและกระจายทัว่ประเทศ	จะสามารถ

ท�าให้การรบัรูข่้าวสารของประชาชนทัว่ถงึ	และกว้างขวางท�าให้ภารกิจการส่งเสริมการมงีานท�าบรรลุผลได้รวดเรว็

และมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้น	 กรมการจัดหางานจึงได้จัดท�าโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	 

สู่ต�าบล	 หมู่บ้าน	 เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ถูกต้อง	 โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่ม 

ด�าเนินการตั้งแต่ปี	2549	ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1)	 จัดท�าคู่มือ	 โปสเตอร์	 เพื่อใช้ส�าหรับการประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของ

กรมการจัดหางานผ่านเว็บไซต์	www.doe.go.th	และกระเป๋าผ้าส�าหรับใส่สื่อประชาสัมพันธ์	

	 	 2)	 จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกเผยแพร่แนะน�าบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน	 

ณ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอาจารย์แนะแนว	

โดยมีการแจกคู่มือและโปสเตอร์แนะน�าบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ ์

ให้นักเรียนและผู้สนใจทราบ

	 	 3)	 บูรณาการโครงการฯ	 กับส�านักงานจัดหางานจังหวัดที่มีโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษา	 โดยการประชาสัมพันธ์แนะน�าการใช้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ผ่าน	Website	ของกรมการจัดหางาน

	 	 4)	 ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน

  การด�าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวจะท�าให้เกิดประโยชน์ คือ 

	 -	 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประชาชนได้รวดเร็วและ 

กว้างขวาง

	 -	 ท�าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	 เพื่อประกอบในการหางานท�าและ 

ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
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มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค	 

(ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ)	

โดยยังมีคนหางานที่ได้รับความเดือดร้อนเดินทาง 

มาร้องทุกข์ที่กรมการจัดหางานท�าให้ต้องเสียเงิน 

ค่าใช้จ่ายและเสียเวลาทั้งที่กรมการจัดหางานได้มี 

เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ในส่วนภูมิภาค

อยู่แล้ว	 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้แรงงาน

ต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาท�างานในประเทศไทยได้มา

จดทะเบียนและขอรับใบอนุญาตท�างานให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย	 ซึ่งปัจจุบันเกิดการกระท�าที่มีลักษณะ

เป็นการค้ามนษุย์	โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ

จากแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้จ�ากัดแต่เฉพาะหญิงและ

เด็กและการกระท�าด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น	 

เช่น	 การน�าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือส่งไป 

ค้านอกราชอาณาจักร	 บังคับใช้แรงงาน	 บริการหรือ

ขอทาน	 บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น	 โดยในปัจจุบัน 

ได้กระท�าในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

มากขึ้น	 ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญา

สหประชาชาตเิพือ่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตทิีจ่ดัตัง้

ในลักษณะองค์กร	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม

และลงโทษการค้ามนษุย์	ดงันัน้	เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวข้างต้น	กรมการจัดหางานจึงได้จัดท�าโครงการ 

อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	 

โดยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการด�าเนนิการเกีย่วกบั 

กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	 

และกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว	 

กฎ	ระเบยีบ	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องให้กบัพนกังาน

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน	รวมทัง้กฎหมายว่าด้วยการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนษุย์	และเพือ่ให้คนหางานหรอื

ราษฎรผูเ้ดอืดร้อนอันเน่ืองจากการกระท�าผดิกฎหมาย 

ที่กรมการจัดหางานรับผิดชอบที่มีภูมิล�าเนาใน 

ต่างจังหวัดได้รับบริการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที ่

ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์	 โดยมีพื้นที่ด�าเนินการตามโครงการ 

ในภาคต่าง	ๆ	ดังนี้

	 -	 ช่วยให้ประชาชนในระดับต�าบล	 หมู่บ้าน	

สามารถเข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้ 

รวดเร็วขึ้น	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหางานท�า

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	กรมการจัดหางาน

สามารถด�าเนินการโดยขยายเครือข่ายบริการข้อมูล

ข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจดัหางานผ่านเวบ็ไซต์	

จ�านวน	1,014	แห่ง	จ�าแนกเป็น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

(อบต./เทศบาล)	จ�านวน	625	แห่ง	และโรงเรยีน	จ�านวน	

416	แห่ง

	 นอกจากนี้	 กรมได้มีการด�าเนินการออกพื้นที่ 

เพื่อขยายเครือข่ายฯ	 ทั่วประเทศ	 ครบตามจ�านวน 

เป้าหมาย	 และเครือข่ายสามารถน�าข้อมูลข่าวสาร 

ตลาดแรงงานของกรมการจัดหางานผ่านเว็บไซต	์ 

www.doe.go.th	 ไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ 

เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน	 การประกอบอาชีพ	

และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อ	 ตลอดจน

นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถรู้แหล่งข้อมูล

ผู้สมัครงานเพิ่มมากขึ้น

 5. ด้านกฎหมาย

	 	 กรมการจัดหางานมีภารกิจหลักในด้าน 

การจดัหางานและคุม้ครองคนหางานตามพระราชบัญญตัิ

จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	 พ.ศ.	 2528	 และ

ควบคมุการท�างานของคนต่างด้าวตามพระราชบญัญตัิ 

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2551	ตลอดจนตรวจสอบ 

สถานประกอบการให้ปฏบิตัติามกฎหมายและด�าเนนิคดี 

แก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว	 ซึ่งกรมการจัดหางาน 
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	 1.	 ภาคเหนอืและภาคกลาง	ประกอบด้วย	จงัหวดั

ตาก	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 ก�าแพงเพชร	 นครสวรรค์	

สโุขทยั	อทุยัธาน	ีพษิณโุลก	พจิติร	เพชรบูรณ์	แพร่	น่าน	

อุตรดิตถ์	พะเยา	ล�าพูน	ล�าปาง	แม่ฮ่องสอน	นนทบุรี	

ปทุมธานี	สมุทรปราการ	พระนครศรีอยุธยา	อ่างทอง	

ชัยนาท	 นครนายก	 ลพบุรี	 สระบุรี	 กรุงเทพมหานคร	

และสุพรรณบุรี

	 2.	 ภาคตะวันออก	 ภาคตะวันตก	 และภาคใต้	

ประกอบด้วย	 จังหวัดชลบุรี	 ตราด	 ระยอง	 สระแก้ว	

กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	ระนอง	พังงา	ภูเก็ต	

กระบี่	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	และสงขลา

	 3.	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประกอบด้วย	

จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	

ขอนแก่น	 เลย	 สกลนคร	 หนองคาย	 หนองบัวล�าภู	

อุดรธานี	 กาฬสินธุ์	 นครพนม	 มหาสารคาม	 ยโสธร	

ร้อยเอ็ด	มุกดาหาร	อุบลราชธานี	และอ�านาจเจริญ	

	 	 ทั้งน้ี	 การด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

ของกรมการจัดหางานมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่	 และ

คนหางาน	ดังนี้

	 	 1.	 เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและ

คุ้มครองคนหางาน	 และกฎหมายว่าด้วยการท�างาน 

ของคนต่างด้าว	กฎ	ระเบยีบ	และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	

	 	 2.	คนหางานหรอืราษฎรผูเ้ดอืดร้อนอนัเนือ่งจาก

การกระท�าผิดกฎหมายที่กรมการจัดหางานรับผิดชอบ	

ได้รบับรกิารช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏบิตังิานในพืน้ที่

อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	ทันเหตุการณ์	

	 	 3.	เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติและนิติกรได้มีการ 

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและข้อกฎหมาย	 รวมทั้งปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ	 ของการด�าเนินการทางกฎหมาย

และแนะน�าแนวทางการปฏบิตัใินกระบวนการด�าเนินคดี 

กับผู้กระท�าผิดกฎหมาย

 6. ด้านการตรวจสอบภายใน

	 	 กรมการจัดหางานได้ด�าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 

ส่วนราชการ	พ.ศ.	2551	โดยตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานในสงักดัให้เป็นไปตามนโยบาย	กฎหมาย	

ระเบียบ	ข้อบังคบั	ค�าส่ัง	และมตคิณะรฐัมนตร	ีตลอดจน 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	และประหยดั	

โดยมีขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 1.	ตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน

	 	 2.	การจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียม	 และ

การน�าส่งเงิน

	 	 3.	การจัดเก็บเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือ 

คนหางานไปท�างานในต่างประเทศ	และการน�าส่งเงิน

	 	 4.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	 และเงิน 

นอกงบประมาณ

	 	 5.	การยืมเงินราชการและการควบคุมเงิน

ทดรองราชการ

	 	 6.	การบันทึกข้อมูลในระบบ	GFMIS

	 	 7.	 ใบส�าคัญการเบิกจ่าย

	 	 8.	การควบคุมทรัพย์สิน

	 	 9.	การควบคุมภายใน	ฯลฯ
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	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	มีผลการด�าเนินงานดังนี้

	 	 1.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและปรับปรุงการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและการบันทึกข้อมูลในระบบ	GFMIS	จ�านวน	71	แห่ง

	 	 2.	 ให้ค�าปรกึษาแนะน�าและปรบัปรงุการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเก่ียวกบัการควบคุมทรัพย์สนิ

จ�านวน	29	แห่ง

	 	 3.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและปรับปรุงการด�าเนินงานตามโครงการของหน่วยงานในสังกัดและเก่ียวกับ

ระบบการควบคุมภายใน	จ�านวน	11	แห่ง

	 	 นอกจากน้ีเพื่อให้การด�าเนินงานของกรมการจัดหางานเป็นไปด้วยความถูกต้อง	 ลดความผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงาน	 กรมการจัดหางานได้จัดท�าสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน	 พร้อมท้ังแนวทางแก้ไข 

โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบทุก	3	เดือน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย	

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

 7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	2557	กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีโดยการจัดท�า	โครงการ

ปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-service)	 เพื่อรองรับการให้บริการ	 

ณ	ส�านักงาน	Hello	Work	ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบจัดหางานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-service)	ที่ให้บริการ 

จัดหางานในประเทศของกรมการจดัหางาน	โดยให้บริการแก่ผูส้มัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการ	ให้สามารถ 

เข้ามาใช้บริการได้ด้วยตนเอง	ทั้งในส�านักงานและบนอินเตอร์เน็ต	 เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ในการใช้บริการ	

	 	 	 จากการด�าเนนิการตามโครงการดงักล่าวท�าให้ประชาชนได้รบัความสะดวกรวดเรว็ในการใช้บริการ	และ

สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างรวดเรว็	ลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและระยะเวลาในการเข้ามาใช้บรกิาร	ณ	ส�านกังาน

จัดหางานของกรมการจัดหางาน	 ซึ่งจะมีข้อมูลของผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและคนหางานหรือนายจ้างได้คนที่

ต้องการท�างานได้รวดเร็วขึ้น	ลดปัญหาการว่างงานลง	ฯลฯ	เป็นต้น	นอกจากนี้	กรมได้มีแนวทางการพัฒนาการ

ด�าเนินงานตามโครงการ	ดังนี้

		 	 	 1.	 มีการหารือและขอใช้	Service	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	

	 	 	 2.	 รวบรวมต�าแหน่งงานท่ีนายจ้างเรียกกับช่ือรหัสมาตรฐาน	 เพื่อท�าฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบ

ให้สามารถให้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น	

	 	 	 3.	 พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการให้บริการในลักษณะของ	Mobile	Application	ในอนาคต
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  7.2 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 	 ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์	เร่ือง	แนวนโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ	 พ.ศ.	 2553	 และเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2553	มีการก�าหนดประกาศขึ้น	เพื่อให้การด�าเนินการใดๆ	 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ	 หรือโดยหน่วยงานของรัฐ	 มีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้	 

มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 หน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการ	 คือ	 จัดให้มีนโยบายในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ต้องประกอบด้วยเนื้อหา	3	ส่วน	คือ	

	 	 	 1.	 การเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานสารสนเทศ	

	 	 	 2.	 การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส�ารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

และจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตามปกติได้	

	 	 	 3.	 การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม�่าเสมอ

	 	 	 ดังนั้น	 กรมการจัดหางานได้จัดท�าโครงการอบรมหลักสูตร	 “แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการจัดหางาน”	 โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา 

ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของประเทศ	การควบคุมการเข้าถงึ 

ข้อมูลและระบบข้อมูลของระบบสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 การรักษา 

ความมัน่คงปลอดภยัด้านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	การประเมนิสถานภาพ	ประเมนิความเสีย่งจากการบกุรกุผ่านเครอืข่าย	 

ภัยคุกคามทางสารสนเทศ	ช่องทางการโดนโจมตีจากภัยคุกคาม	ซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	เคล็ดลับ

การรกัษาความปลอดภยัและนโยบายและแนวทางปฏบิตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศของ

กรมการจดัหางาน	เพือ่ให้ทราบถงึนโยบายและแนวทางปฏบิติัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ของกรมการจดัหางานทีห่น่วยงานต้องถอืปฏิบตั	ิการด�าเนนิงานตามโครงการดงักล่าวเป็นการเพิม่ขดีความสามารถ 

ให้องค์กรในการด�าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	และรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัยขององค์กร

	 	 	 ประโยชน์ทีก่รมการจดัหางานได้รบัจากการด�าเนนิงานตามโครงการ	คอื	ผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ 

มคีวามรู้ขัน้พืน้ฐานด้านความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นหลกั	เช่น	การตัง้รหสัผ่าน	การตดิตัง้ 

ใช้งานโปรแกรม	 AntiVirus	 การไม่น�าความลับของหน่วยงานไปเปิดเผย	 และความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรม 

ทางสงัคม	(Social	Engineering)	เช่น	การหลอกถามข้อมลูส�าคญัรวมท้ังการโจมตแีบบฟิชชิง่	(Phishing)	เพือ่หลอกให้ 

ป้อนข้อมูลส�าคัญ	ผู้ดูแลระบบมีความรู้ที่ทันสมัย	เช่น	รูปแบบการโจมตีใหม่ๆ	และทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

กับระบบหากไม่รู้เท่าทันและไม่มีการป้องกันไว้ล่วงหน้า	
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  7.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 	 	 กรมการจัดหางานได้จัดท�าโครงการจ้างเหมาบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบัการบรหิารจัดการกองทนุเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจกัร	

ปีงบประมาณ	2557	โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ระบบสารสนเทศและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสทิธภิาพและ

การให้ความส�าคัญกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานระบบสารสนเทศในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งมีแนวทางในการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 	 1.	 จัดท�าแผนการติดตามประเมินผล	จ�านวน	6	ครั้ง

	 	 	 2.	 จัดท�าแบบประเมินผลความพึงพอใจเพื่อใช้ในการวัดผลผู้ใช้งาน	

	 	 	 3.	 ติดตามและการประเมินผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 6	 ครั้ง	 โดยด�าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย	

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	 	 	 4.	 รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์	สรุปผล	และน�าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน

   ผลการด�าเนินงานตามโครงการ 

	 	 	 1.	 ได้ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานผลเกี่ยวกับการด�าเนินงานตรวจรับรองคุณภาพเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	 ตามโปรแกรม	 Self	 Certify	 FL	 ของกรมการจัดหางาน	 ในหมวดที่	 4	 

การวัดวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้	 ประเด็นเกี่ยวกับการมีแนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล	และให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น	 	

	 	 	 2.	 ได้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ	เรื่อง	การพัฒนา

ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน

	 	 	 3.	 ได้ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานติดตามประเมินผลการด�าเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน 

เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	

  7.4 การสนับสนุนครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   7.4.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

	 	 	 	 ปัจจุบันกรมการจัดหางานจะมีการใช้งานเอกสารส�าหรับการประชุมแต่ละครั้งจ�านวนมาก	

ท�าให้เกดิความสิน้เปลอืงทรัพยากรและงบประมาณ	บางครัง้เอกสารนัน้ไม่ถกูน�าไปใช้งานเท่าทีค่วร	รวมถงึเอกสาร

ที่ใช้ประกอบการประชุมค่อนข้างมาก	ยากต่อการค้นหา	ซึ่งท�าให้เสียเวลาในการเข้าถึงข้อมูล	กรมการจัดหางาน

จึงมีแนวความคิดที่จะน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเสริมให้กระบวนการประชุมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

โดยน�าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา	(Notebook)	มาช่วยในการสืบค้นข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการประชุม	ได้แก่	

รัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	กฎกระทรวง	นโยบายรัฐบาล	แผนชาตินโยบายกระทรวง	ทบวง	กรม	เป็นต้น	เพื่อเป็น 

การลดการใช้กระดาษในห้องประชุมและส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ	ท�าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

   7.4.2 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันและก�าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

	 	 	 	 เป็นการด�าเนินงานตามโครงการบูรณาการเครือข่ายและสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางาน	

ปี	 2557	 โดยกรมการจัดหางานได้ก�าหนดให้ผู้ว่าจ้างท�าการจัดหาโปรแกรมป้องกันและก�าจัดไวรัสคอมพิวเตอร	์

จ�านวน	1,400	license	พร้อม	Server	1	เครื่อง	โดยด�าเนินการติดตั้งเครื่อง	Server	แม่ข่ายที่ห้องควบคุมระบบ

คอมพิวเตอร์	 ซึ่งจะท�าให้กรมการจัดหางานได้รับการติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์	 สามารถป้องกันและก�าจัดไวรัส

คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น�้าหนัก

(ร้อยละ)

ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

มิติที่ 1 มิติภายนอก (น�้าหนัก ร้อยละ 70) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด 

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน	(Joint	KPIs)	และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1	 ร้อยละของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ประมงทะเลและกจิการต่อเนือ่งได้รบัการคุม้ครองไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	(ตัวชี้วัดกระทรวง)

20.0 98.76 5

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2	 ระดับความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 (ตัวชี้วัดกระทรวง)	

กรมการจัดหางาน	:	โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

10.0 ระดับ	5 5

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.3	 ร้อยละของแรงงานท่ีได้รับการบรรจุงาน

ในประเทศ

15.0 63.9034 4.5613

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.4	 จ�านวนผู้ร้องทุกข์ที่ถูกหลอกลวงแล้วยังไม่ได้	 

รับการแก้ไข

	 	 ตัวช้ีวัดท่ี	1.4.1	 จ�านวนผู้ร้องทุกข์ที่ถูกหลอกลวงโดย

บริษัทจัดหางานแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข

7.5 0 5

	 	 ตวัชี้วัดที่	1.4.2	 จ�านวนผูร้้องทกุข์ทีถ่กูหลอกลวงโดยสาย/

นายหน้าเถื่อนแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข

7.5 0 5

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน	 (Service	 

Level	 Agreement	 :	 SLA)	 :	 งานขอใบอนุญาตท�างานของ 

คนต่างด้าวระดับฝีมือช�านาญการ

10.0 ระดับ	5 5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น�้าหนัก

(ร้อยละ)

ผลการ

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

มิติที่ 2 มิติภายใน (น�้าหนัก ร้อยละ 30)

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1	 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายลงทุน	

2.5 59.9417 1

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2	 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

2.5 96.1788 5

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

5.0 ระดับ	3.6130 3.6130

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดบัความส�าเร็จของการพฒันาประสทิธภิาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ

10.0 ระดับ	5 5

ตัวชี้วัดที่ 6	 การพฒันาสมรรถนะองค์การ		(ทุนมนษุย์	สารสนเทศ

และวัฒนธรรมองค์การ)

 ตัวชี้วัดที่ 6.1	 ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานลกัษณะ

ส�าคัญขององค์การ

1.0 ระดับ	5 5

 ตัวชี้วัดที่ 6.2	 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4.0 ระดับ	5 5

ตัวชี้วัดที่ 7	 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5.0 ระดับ	5 5

ค่าคะแนนรวมที่ได้ 4.7649
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คณะผู้จัดท�าหนังสือ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี กรมการจัดหางาน

ประธานที่ปรึกษาคณะท�างาน

	 นายสุเมธ	 มโหสถ	 อธิบดีกรมการจัดหางาน	 	 	

ที่ปรึกษาคณะท�างาน

	 นายอนุรักษ์	 ทศรัตน์	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

	 นายธีรพล	 ขุนเมือง	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

	 นางสาวอัญชลี	 สินธุพันธ์	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

ประธานคณะท�างาน

	 นายสุพจน์	 เอี่ยมมงคลสกุล	 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน

คณะท�างาน

	 นางเสาวภา	 พรเกิด	 ผู้อ�านวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

	 นางสาวมยุรี	 เมฆกิตติกุล	 ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

	 นางสาวนพพรรัตน์	 จรจรัญ	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ

	 นางสาวสายบัว	 หุ่นจันทร์	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางธัญชนก	 บรรลุกิจ	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นายสุเทพ	 เบญจภาคีสกุล	 นิติกรช�านาญการ

	 นางอโนทัย	 อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางสาวมยุรี	 เอี่ยมสุวรรณ	 นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ

	 นางสุสารี	 โสมณวัฒน์	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางปัทมาวดี	 สุคนธสาคร	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางสุชาดา	 ดุจจานุทัศน์	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางสาวนิภาพันธ์	 ศรีเทพ	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางวาสนา	 ทองพวง	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางศิริรัตน์	 สุวรรณคง	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางสาวสุนันทินี	 ปัสสาราช	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 นางพัชรี	 ศิวิโรจน์	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางวัชราภรณ์	 สนธิศักดิ์โยธิน	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ

	 นางสาวจินดารัตน์	 ชะวาจิตร	 นักวิชาการแรงงานช�านาญการ
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