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คำนำ 
 
  พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ  
ละทีไกຌเขพิไมติม เดຌกำหนด฿หຌสวนราชการจัดทำผนปฏิบัติราชการป็นผนหຌาป ซึไงตຌองสอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบาย 

ของคณะรัฐมนตรีทีไถลงตอรัฐสภา ละผนอืไนทีไกีไยวขຌอง กรมการจัดหางาน จึงเดຌจัดทำผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี ของกรมการจัดหางาน ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละนยบายดังกลาว 
รวมทัๅงสอดคลຌองกับปງาหมาย ละผนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง อาทิ ปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSustainable 
Development Goals : SDGs) ผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงห งชาติ  ผนพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล 

ของประทศเทย ละบริบทดຌานรงงานทีไเดຌรับผลกระทบจากการปลีไยนปลงอยางผกผันทีไชัดจน฿น ใ ดຌาน 
คือ ดຌานของดิจิทัล ิDigital Disruption) ดຌานของรคควิด-แ้ ิPandemic Disruption) ละดຌานของกลุมอายุ 
ิGeneration Disruption) 
  
  กรมการจัดหางานหวังป็นอยางยิไงวา ผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป  ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี 
ของกรมการจัดหางาน จะป็นกลเกสำคัญ฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละนยบาย รวมทัๅงปງาหมาย฿นการ
พัฒนาประทศ เปสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม ละผลักดัน฿หຌการดำนินงานตามภารกิจ สามารถตอบสนอง
ตอบริบททีไปลีไยนปลงเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหนวยงาน ละกิดประยชน์          
ตอประชาชนผูຌรับบริการตอเป 
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- ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ แ การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหาร

ตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

ไใ 

 
- ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน 

ละยกระดับการ฿หຌบริการ 

ไๆ 

 
- ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ใ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ไ็ 

 - ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐ การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 5แ 
 ๐.3 ประมาณการวงงินงบประมาณรวม ิ2566 - 2570) 5ไ 

สวนทีไ ๑ การนำผนเปสูการปฏิบัติ ละการติดตามประมินผล ๆไ-ๆๆ 

ภาคผนวก ๆ็ 

บรรณานุกรม ๆ้ 
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ํ 

สวนทีไ ํ  บทสรุปผูຌบริหาร 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี ิพ.ศ. โ5ๆ๒ - ๎๑๓์ี  
ของกรมการจัดหางาน 

 
 
 
  ผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆๆ - โ5็เี ของกรมการจัดหางาน จัดทำขึๅน 

พืไอ฿หຌกรมการจัดหางานมีผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป สำหรับ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการดำนินงาน฿หຌกิด
ความตอนืไองอยางป็นรูปธรรมตอจากผนดิมทีไเดຌสิๅนสุดลง ละการดำนินงานภาย฿ตຌบทบาทภารกิจ  

ทัๅง฿นดຌานการสงสริมการมีงานทำ การนะนวอาชีพ การวิคราะห์นวนຌมตลาดรงงาน การคุຌมครอง
คนหางาน ละการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว สอดรับกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป รวมทัๅง  
ป็นกลเกสำคัญทีไสนับสนุนการขับคลืไอน฿หຌยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามปງาหมาย ละวิสัยทัศน์ทีไกำหนดเวຌ  
ดยผนปฏิบัติราชการดังกลาวสอดคลຌองกับพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ๆโ ละมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ไ ธันวาคม โ5ๆเ ทีไหในชอบ฿หຌมีการจำนกผน
ออกป็น ใ ระดับ ประกอบดຌวย  
  ผนระดับทีไ แ เดຌก ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ผนระดับทีไ โ เดຌก ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
ผนการปฏิรูปประทศ ละผนความมัไนคง  
  ผนระดับทีไ ใ หมายถึง ผนทีไจัดทำขึๅนพืไอสนับสนุนการดำนินงานของผนระดับทีไ แ  
ละผนระดับทีไ โ ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไกำหนดเวຌ หรือจัดทำขึๅนตามทีไกฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึๅนตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประทศ ชน ผนของสวนราชการละหนวยงานของรัฐตาง โ ผนบูรณาการ 
รวมถึงผนปฏิบัติการทุกระดับ  
  ฿นการจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี ิพ.ศ. ๎๑๒๒ - ๎๑๓์ี ของกรมการจัดหางาน  
ซึไงป็นผนระดับทีไ ๏ นัๅน เดຌมีการวิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿นองค์กรดย฿ชຌครืไองมือ ็s ของ McKinsey 

พืไอศึกษา วิคราะห์ บทบาท หนຌาทีไ ละผลการดำนินงานทีไผานมา รวมทัๅงวิคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอก
องค์กร สถานการณ์ นวนຌมทางศรษฐกิจละสังคม ดย฿ชຌครืไองมือ C-PEST Analysis พืไอศึกษาถึงผลกระทบ 

ทีไป็นอกาสละอุปสรรคทีไสงผลตอการดำนินงาน นอกจากนีๅ ฿นการจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี ยังเดຌ 
฿หຌความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร ดยนำขຌอมูลจากความคิดหใน
ของบุคลากร ความตຌองการของผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละผูຌกีไยวขຌองอืไน โ กับการดำนินภารกิจทุกดຌาน 
ดย฿ชຌ SWOT Analysis ละ TOWS Metrix พืไอประมินตำหนงทางยุทธศาสตร์ ละกำหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ป้าหมายหลัก ผนปฏิบัติราชการ ตัวชีๅวัด ละนวทางการพัฒนา พืไอขับคลืไอนการดำนินงาน  
฿นอีก ๑ ปี ขຌางหนຌา ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดยสรุปภาพรวมของผนฯ ดังนีๅ  
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๎ 

  วิสัยทัศน์  
กำลังรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถຌวนหนຌาทุกชวงวัย ภาย฿นป โ5็เ 

  พันธกิจ 
  ํ. สงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจน
สงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 
  ๎. พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจ 
  ๏. พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๐. บริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 

  ป้าหมายหลัก 
  ํ. ระบบบริหารจัดการสงสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชีพ
อยางมัไนคง ยัไงยืน ตามความรูຌ ความสามารถ ตามระดับการศึกษา ละตรงกับความตຌองการของนายจຌาง รวมทัๅง
เดຌรับการคุຌมครองตามทีไกฎหมายกำหนด ดยการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 
  ๎. ระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
  ๏. ป็นองค์กรทีไมีขีดสมรรถนะสูง ละธรรมาภิบาล  
  ๐. การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว มีประสิทธิภาพ 

  ขับคลืไอนผานผนปฏิบัติราชการ ๐ รืไอง ประกอบดຌวย 

  ํ. ผนปฏิบัติราชการรืไอง การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงาน
สูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

  ๎.  ผนปฏิบัติราชการรืไอง การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละยกระดับ
การ฿หຌบริการ 
  ๏. ผนปฏิบัติราชการรืไอง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  ๐. ผนปฏิบัติราชการรืไอง การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 
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สถานการณ์ละบริบทลก 

บทนำ 
 

 

 
 

นวนຌมการปลีไยนปลงระดับลก ทีไจะสงผลกระทบละกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลง 

฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตละความป็นอยูของประชาชน฿นประทศ ซึไงเม฿ชสิไงทีไจะ
กิดขึๅนชัไวคราวลຌวลือนหายเป ตป็นปรากฎการณ์ทีไกิดขึๅนตอนืไองป็นระยะวลายาวนาน ดังนัๅน การวิคราะห์
นวนຌมดังกลาว  จึงมีนัยสำคัญตอการกำหนดยุทธศาสตร์ ละทิศทางการพัฒนาประทศพืไอ฿หຌรองรับ 

ละปรับตัว฿หຌขຌากับกระสการปลีไยนปลง ดยสถานการณ์ละบริบทระดับลกทีไจะสงผล หรือมีอิทธิพล 

ทำ฿หຌสถานะของประทศเทยทีไป็นอยูกิดการปลีไยนปลง ละนำเปสูการปรับทิศทาง฿นการพัฒนาประทศ  
มีประดในสำคัญ ดังนีๅ  

แ. ความกຌาวหนຌาทางทคนลยี 
 ปัจจุบันลกอยู฿นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครัๅงทีไ ไ ซึไงป็นยุคหงการประยุกต์฿ชຌ

ความกຌาวหนຌาของทคนลยีอยางกຌาวกระดด ฿นการพัฒนานวัตกรรมนຌนการตอยอด ละผสมผสานทคนลยี
ตางสาขาขຌาดຌวยกัน อาทิ ทคนลยีทางกายภาพ ชีวภาพ ดิจิทัล ละพลังงาน พืไอ฿ชຌประยชน์฿นภาคสวนตาง โ 
อยางกวຌางขวาง฿นรูปบบทีไตกตางเปจากดิม สงผล฿หຌวิถีชีวิตรวมถึงการดำนินกิจกรรมทางศรษฐกิจละสังคม
กิดการปลีไยนปลงอยางรวดรใว฿นหลายมิติ ชน การ฿ชຌระบบอัตนมัติ฿นกระบวนการผลิตพืไอพิไมผลิตภาพ 
ละพิไมมูลคาทางศรษฐกิจของภาคการผลิต การวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญ ละการ฿ชຌปัญญาประดิษฐ์฿นการ
กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจพืไอตอบสนองความตຌองการของผูຌบริภคอยางจาะจง รวมถึงการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล
พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพการ฿หຌบริการสาธารณะของภาครัฐ ป็นตຌน  

โ. การปลีไยนปลงครงสรຌางประชากร 
 ครงสรຌางประชากรของลกมีสัดสวนผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยองค์การสหประชาชาติ

คาดการณ์วาภาย฿นป โ5้ใ ประชากรทีไมีอายุตัๅงต ๆ5 ปขึๅนเป จะพิไมสูงขึๅนฉลีไยกวารຌอยละ แโเ  
จนมีจำนวนรวมถึง แ.5 พันลຌานคน สงผล฿หຌสัดสวนประชากรวัยรงงาน มีนวนຌมลดลง฿นกือบทุกประทศ 
ดยฉพาะภูมิภาคอชียตะวันออกละอชียตะวันออกฉียง฿ตຌทีไมีจำนวนผูຌสูงอายุมากทีไสุด฿นลก ละมีนวนຌม
ทีไประชากรผูຌสูงอายุจะขยายตัวพิไมขึๅนอีกราว ใแโ ลຌานคน จนคาดวา จะมีจำนวนผูຌสูงอายุรวมกวา 5็ใ ลຌานคน 
ภาย฿น ใเ ปขຌางหนຌา  

 อยางเรกใดี นวนຌมการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรลกสูสังคมสูงวัยจะนำมาซึไงอกาส
ทางศรษฐกิจ฿หม โ จากความตຌองการสินคຌาละบริการทีไตอบสนองความตຌองการของผูຌสูงอายุ ซึไงจะสงผล฿หຌ
ภาคการผลิตละบริการสวนหนึไงมีอกาสติบตพิไมขึๅน อาทิ ยาละวชภัณฑ์ อาหารพืไอสุขภาพ ธุรกิจบริการ 
สุขภาพ บริการทางการพทย์ ละศูนย์พักพิงผูຌสูงอายุ รวมทัๅงยังป็นชองทาง฿นการพัฒนานวัตกรรม สินคຌา  

ละบริการ฿หม โ พืไอตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคกลุมสูงวัย ชน หุนยนต์สำหรับการดูล 

ละนวัตกรรมของ฿ชຌภาย฿นบຌานสำหรับผูຌสูงอายุ ป็นตຌน  
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ใ. การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ  
 มีนวนຌมทีไจะกิดขึๅนอยางรวดรใวละรุนรงขึๅน ดยคาดวาอุณหภูมิฉลีไยของลกอาจพิไม

สูงขึๅนจากระดับอุณหภูมิกอนยุคอุตสาหกรรมถึง แ.5 องศาซลซียส ภาย฿น พ.ศ. โ5็ใ – โ5้5 สงผล฿หຌ
หลายภูมิภาคตຌองผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศ฿นระดับความรุนรงทีไมากขึๅน ละบอยครัๅงขึๅน  อาทิ  
คลืไนความรຌอน ภาวะฝนทิๅงชวง ภัยลຌง พายุ ละนๅำทวม ซึไงผลกระทบทีไกิดขึๅนจะตกตางกันเปตามสภาพ  

ทางภูมิศาสตร์ของตละพืๅนทีไ ละสรຌางความสียหายทัๅงตอชีวิต ทรัพย์สิน รายเดຌ อีกทัๅงยังป็นปัจจัยสงสริม     
฿หຌกิดรคอุบัติ฿หม รคอุบัติซๅำ฿นหลายพืๅนทีไทัไวลก 

ไ. การลดปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจก 
 ตามความตกลงปารีสทีไประทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทำงานหงสหประชาชาติ 

ิUnited Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จำน วน  แ ้ ็  ป ระ ท ศ  
เดຌมีมติหในชอบรวมกันทีไจะจำกัดการพิไมขึๅนของอุณหภูมิลกเม฿หຌกิน โ องศาซลซียส มืไอทียบกับระดับ  

กอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดยการควบคุม฿หຌอุณหภูมิฉลีไยของลกพิไมขึๅนเมกิน โ ละ แ.5 องศาซลซียส
ภาย฿นป พ.ศ. โ5็โ เดຌนัๅน จะตຌองลดการปลอยกຍาซรือนกระจกทัไวลกลงรຌอยละ โ5 ละ 55 มืไอทียบกับ  

ป พ.ศ. โ5ๆแ ละหากจะควบคุมการพิไมขึๅนของอุณหภูมิเม฿หຌกิน แ.5 องศาซลซียส ฿นป พ.ศ. โ5้ใ 
พบวาจะตຌองลดปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกสุทธิของลกลงป็นศูนย์  

 ทีไผานมา ปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกรวมของประทศสมาชิกองค์การพืไอความรวมมือ
ละพัฒนาทางศรษฐกิจมีนวนຌมลดลงลใกนຌอย ฿นขณะทีไปริมาณการปลอยกຍาซรือนกระจกทัไ วลก  
ละ฿นประทศกำลังพัฒนาสวน฿หญยังคงมีนวนຌมพิไมสูงขึๅน ดຌวยสถานการณ์ดังกลาว จึงมีความป็นเปเดຌ  
ทีไประทศกำลังพัฒนาจะถูกกดดันมากขึๅน฿นอนาคตพืไอ฿หຌมีการดำนินการพืไอลดปริมาณการปลอย  

กຍาซรือนกระจกอยางจริงจัง 
5. พลังงานหมุนวียนละยานยนต์เฟฟງา  
 กระสความตระหนัก฿นการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม กรอบความรวมมือระหวางประทศ฿นการ

ลดการปลอยกຍาซรือนกระจก ละความกຌาวหนຌาของทคนลยี บตตอรีไ เดຌสรຌางรงกดดัน฿หຌกิดการพัฒนา
นวัตกรรมทีไชวยลดการปลอยกຍาซรือนกระจกละ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด฿นสาขาการผลิต  

ทีไมีการปลอยกຍาซรือนกระจกสูงสุด โ อันดับรก เดຌก สาขาพลังงาน ละสาขาการคมนาคมขนสง ซึไงนำเปสู
การพัฒนาการผลิตเฟฟງาจากพลังงานหมุนวียน พลังงานทางลือก ซึไงประกอบดຌวย พลังงานชีวภาพ พลังงาน
ความรຌอน฿ตຌพิภพ พลังงานนๅำ พลังงานสงอาทิตย์ พลังงานลม รวมทัๅงมีการคิดคຌนการพัฒนายานยนต์สมัย฿หม
ทีไขับคลืไอนดຌวยเฟฟງาจากบตตอรีไหรือซลล์ชืๅอพลิงเฮดรจน พืไอตอบสนองความตຌองการผลิตเฟฟງาจากพลังงาน
ทางลือกละการ฿ชຌงานยานยนต์สมัย฿หมทีไมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนอยางรวดรใวทัไวลก ดย฿นป โ5ๆใ มีปริมาณ
การ฿ชຌงานยานยนต์เฟฟງาทัไวลกติบตสูงขึๅนถึงรຌอยละ ไเ ตอป ละคาดวายานยนต์เฟฟງาจะมีสวนบงการตลาด
พิไมขึๅนถึงประมาณ แ ฿น ใ ของลกภาย฿น แเ ปขຌางหนຌา ละมีอยางนຌอย แ่ ประทศ/ขตการปกครอง ทีไมีผน
฿นการระงับการจำหนายยานยนต์ทีไ฿ชຌชืๅอพลิงฟอสซิล ละสนับสนุน฿หຌประชาชนปลีไยนมา฿ชຌงานยานพาหนะ
ทางลือกอยางยานยนต์เฟฟງาภาย฿นป พ.ศ. โ5้ใ ชน นอร์วย์ ญีไปุຆน สวีดน เตຌหวัน ละอิสราอล ป็นตຌน  
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ๆ. ศรษฐกิจการมืองระหวางประทศ  
 การจริญติบตทางศรษฐกิจอยางกຌาวกระดดของประทศ฿นทวีปอชีย ดยฉพาะ

ประทศจีนทีไคาดวาจะมีขนาดศรษฐกิจทีไ฿หญทีไสุดของลกภาย฿นระยะวลา แเ ป จะมีบทบาท฿นการกำหนด
ระบียบศรษฐกิจ การมืองลกมากขึๅน จนนำมาสูสถานการณ์ทีไอยูภาย฿ตຌรงกดดันระหวางขัๅวอำนาจ฿หม  
ทางตะวันออกกับขัๅวอำนาจดัๅงดิมอยางสหรัฐอมริกา ซึไงยังคงมีนวนຌมทีไจะดำนินนยบายละมาตรการกีดกัน
ทางการคຌาละทคนลยีตอประทศจีนอยางตอนืไอง ดยคาดวาสถานการณ์ความขัดยຌงระหวางประทศ
มหาอำนาจทางศรษฐกิจจะยังคงดำนินเปอยางตอนืไอง ละจะสงผลกระทบตอการคຌาระหวางประทศทัไวลก
อยางหลีกลีไยงเมเดຌ นืไองจากหวงซมูลคาลกมีความสัมพันธ์ชืไอมยงกับมหาอำนาจทัๅงสองประทศดังกลาว 

฿นขณะดียวกันนวนຌมความตึงครียดระหวางจีนละอินดีย จากความพยายาม฿นการขยายขอบขตอิทธิพล
ทางศรษฐกิจของจีน฿นภูมิภาคผานกรอบความตกลงหุຌนสวนทางทางศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP  
อาจสงผลตอภาพรวมศรษฐกิจการคຌา การลงทุนทัๅง฿นระดับภูมิภาคละระดับลกดຌวยชนกัน ดยคาดวาอินดีย
จะป็นประทศทีไมีจำนวนประชากรมากทีไสุดภาย฿นป พ.ศ. โ5็เ ละมีการติบตทางศรษฐกิจสูงป็นลำดับตຌน โ 
ของลก ซึไงความตึงครียดระหวางจีนละอินดียดังกลาว อาจสงผลตอรูปบบความรวมมือละการสรຌางพันธมิตร
฿นระดับภูมิภาค รวมถึงธรรมนียมปฏิบัติ ละกติการะหวางประทศทีไครอบคลุมตัๅงตรืไองการคຌา ทคนลยี 
ความมัไนคงทางเซบอร์ จนถึงรืไองการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละการดำนินงานดຌานภูมิอากาศ  

ทีไอาจมีการปลีไยนปลงเปดຌวยชนกัน  
 ประดในความขัดยຌงระหวางประทศทัๅงทีไมีมูลหตุจากการขัดกันของผลประยชน์ทางศรษฐกิจ 

ละอิทธิพลทางการมือง นอกจากจะสงผลกระทบตอการขับคลืไอนกรอบความรวมมือระหวางประทศ  

บบพหุภาคีลຌว ยังสรຌางภาวะกดดันตอการสดงบทบาทขององค์กรระหวางประทศ฿นสถานการณ์ตาง  โ  
ดยมีนวนຌมองค์กรความรวมมือระหวางประทศจะมีบทบาทพิไมมากขึๅน฿นอนาคต ละจะมีขอบขตภารกิจ  

ทีไคบลง หรือมีพันธกิจทีไมุงนຌนฉพาะประดในยิไงขึๅน ฿นขณะทีไประทศมหาอำนาจอาจ฿ชຌอิทธิพลทรกซง 
การดำนินครงการความรวมมือละองค์กรระหวางประทศเดຌอยางสลับซับซຌอนมากขึๅนรืไอย โ  

 นอกจากนีๅยังพบนวนຌม฿นการขຌาทรกซงทางศรษฐกิจของรัฐบาลประทศตาง โ  
พิไมมากขึๅนพืไอพยุงสถานะทางศรษฐกิจของประทศ อันป็นผลนืไองมาจากการเดຌรับผลกระทบทางศรษฐกิจ
อยางมหาศาลจากสถานการณ์พรระบาดของรคควิด-แ้ ดยพบการ฿ชຌครืไองมือทัๅงทางการงินละการคลัง 
สงผล฿หຌกิดภาวะการกอหนีๅสาธารณะพิไมขึๅนทัไวลก ดยรัฐบาลจำนวนมากจะอยู฿นสถานะขาดดุลงบประมาณ
ละกิดรงผลักดัน฿หຌหลายประทศลือกดำนินนยบายพึไงพาตนอง จนกระทัไงการดำนินนยบายชาตินิยม
พิไมสูงขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง฿นดຌานทีไมีความสำคัญตอความมัไนคงภาย฿น อาทิ ทคนลยี อาหาร พลังงาน 
การพทย์ ละอุตสาหกรรมการผลิต  

็. อนาคตของงาน  
 ลกหงการทำงาน฿นอนาคต มีนวนຌมทีไจะปลีไยนปลงเปอยางมีนัยสำคัญ อันป็นผลจาก

การปลีไยนปลงครงสรຌางของประชากรลก นืไองจากสัดสวนประชากรวัยรงงานสวน฿หญ ซึไงจะมีบทบาท  

ดดดน฿นอนาคตจะป็นกลุมประชากรจนนอรชัไนวายทีไกิด฿นชวง พ.ศ. โ5โใ – โ5ไใ ทีไติบตมาพรຌอมกับ
ทคนลยีดิจิทัล จึงมีทัศนคติละพฤติกรรมการ฿ชຌชีวิตทีไปลีไยนปลงเปจากคนรุนก อน ดยมีคุณลักษณะ 

฿นการปรับตัว฿นสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใว นຌนความยืดหยุนละความสมดุลระหวางการทำงาน
ละการ฿ชຌชีวิตสวนตัว พืไอตอบสนองความตຌองการละความสน฿จของตนมากกวาปງาหมายดຌานความมัไนคง฿นอาชีพ 
มีคานิยมทีไตຌองการคຌนหาอกาสละความทຌาทาย฿หม โ สงผล฿หຌมีอัตราการปลีไยนงานละการยຌายถิไนฐานสูงขึๅน 
จึงคาดวาจะสงผล฿หຌการจຌางงาน฿นระยะตอเปมีรูปบบทีไหลากหลายมากขึๅน ดยมีนวนຌมวาจะมีการจຌางงาน  
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ทิศทางการพัฒนาประทศ฿นระยะ 5 ปี ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี 

ทีไมิ฿ชรูปบบมาตรฐานพิไมมากขึๅน อาทิ การจຌางงานชัไวคราว การจຌางงานบางชวงวลา การจຌางงานตามความตຌองการ 
ละอิสระ ควบคูเปกับรูปบบ฿หม฿นการทำงาน อาทิ การทำงานทางเกล การทำงานจากบຌานหรือทีไอืไน  โ  
ผานระบบออนเลน์ ดยอยูภาย฿ตຌชัไวมงการทำงานทีไยืดหยุน ซึไงจะชวยพิไมประสิทธิภาพการทำงาน ละความสมดุล
฿นชีวิต รวมเปถึงชวยลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติทีไกระทบตอความสามารถ฿นการดินทางเปทำงาน สอดคลຌองกับ
การขยายตัวของระบบศรษฐกิจบบ Gig Economy ละพฤติกรรมการดำนินชีวิต฿หม โ นำเปสูการขยายอกาส
การมีสวนรวม฿นกำลังรงงานละป็นหลงรายเดຌสริม อยางเรกใตามการปลีไยนปลงดังกลาวอาจสงผล฿หຌกิด
การขยายตัวของรงงานนอกระบบ ซึไงขาดความคุຌมครองละสิทธิประยชน์ทีไหมาะสม รวมถึงรงงานอาจผชิญ
ความสีไยงจากความมัไนคง฿นการจຌางงานทีไลดลง 

 นอกจากนีๅ ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทีไปลีไยนปลงอยางรวดรใวจะสงผล฿หຌงานบางประภท
ลือนหายเป ละกิดงานประภท฿หมขึๅนมาทดทน ดยระบบอัตนมัติละหุนยนต์มีนวนຌมจะขຌามาทดทน
งานทีไมีลักษณะของการทำซๅำหรือป็นบบผน สงผล฿หຌกิดความตຌองการรงงานทีไมีทักษะความสามารถฉพาะ 

ทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีมากขึๅน อาทิ วิศวกรหุนยนต์ หรือผูຌชีไยวชาญปัญญาประดิษฐ์ ละการขຌาสูสังคมสูงวัย 

ยังมีนวนຌมทำ฿หຌงาน฿นอุตสาหกรรมการพทย์ละสุขภาพมีจำนวนพิไมขึๅน  ตลอดจนกระสความ฿ส฿จ 

ดຌานสิไงวดลຌอมจะสงผล฿หຌงานสีขียวทวีความสำคัญ฿นตลาดรงงานมากยิไงขึๅน นำเปสูการกิดขึๅนของงาน  

฿นอาชีพ฿หมโ ซึไงการปลีไยนปลงดังกลาวขຌางตຌนนำเปสูความตຌองการทักษะของรงงาน฿นลักษณะ฿หม โ  
ดยนอกหนือจากทักษะทางปัญญาหรือทักษะชิงทคนิค อาทิ สะตใม ิSTEM) ลຌวยังป็นทีไคาดการณ์กันวา
ทักษะทางพฤติกรรม หรือทักษะดຌานมนุษย์ อาทิ ความคิดสรຌางสรรค์ การสืไอสารหรือการทำงานป็นทีม  

จะป็นทีไตຌองการละป็นงานสำหรับอนาคต นืไองจากป็นทักษะฉพาะทีไทคนลยีสมัย฿หมยังเมสามารถ
ทดทนรงงานมนุษย์เดຌ 
 

 
 

การพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม ฉบับทีไ 13 
เดຌกำหนดทิศทางการพัฒนาประทศพืไอวางรากฐาน ละตรียมความพรຌอมรับมือกับนวนຌมการปลีไยนปลง  

ทีไกิดขึๅนจาก฿นละนอกประทศ รวมทัๅงสวงหาอกาสทีไกิดขึๅนจากกระสการปลีไยนปลงดังกลาว฿หຌกิดประยชน์
กประทศบนพืๅนฐานความขຌมขใงของทุนภาย฿นประทศทีไมีอยู ฿หຌสามารถสริมสรຌางปรับปรุง฿หຌสอดรับกับกระส
การพัฒนาทีไปลีไยนปลงเปเดຌอยางหมาะสม รวมกับการกຌเขขຌอจำกัดทีไป็นปัจจัยลดทอนการติบตของประทศ
฿หຌหมดเป พืไอสนับสนุนการพิไมความสามารถ฿นการขงขันของภาคธุรกิจ การสรຌางความสมอภาคทางสังคม 
ละการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ดยจากการสังคราะห์บริบทสถานการณ์พัฒนา
ภาย฿นประทศ รวมกับการประมินผลกระทบจากสถานการณ์การพรระบาดของรคควิด-19 ละนวนຌม 

การปลีไยนปลงทีไสำคัญของลก นำมาซึไงประดในการพัฒนาประทศทีไควร฿หຌความสำคัญ฿นระยะของผนพัฒนาฯ 
ฉบับทีไ 13 ดยอาศัยกรอบมุมมองสถานะของประทศครอบคลุมมิติการพัฒนา฿น 6 ทุนหลัก ประกอบดຌวย  
ทุนทางการงิน ทุนทางกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ละทุนทางสถาบัน ดยสาระสำคัญ 
สรุปเดຌดังนีๅ 
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1. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนทางการงินของประทศ  
 ดยการปรับครงสรຌางภาคการผลิต ละบริการ สูศรษฐกิจฐานนวัตกรรม฿นการนำศรษฐกิจ

ของประทศ พืไอพลิกฟ้นสภาวะทางศรษฐกิจทีไบอบชๅำจากผลกระทบจากสถานการณ์การพรระบาดของรคควิด-19 
ละผลักดันการพัฒนาสาขาการผลิตทีไสำคัญ ซึไงมีศักยภาพ฿นการป็นครืไองยนต์ขับคลืไอนการจริญติบต  

ทางศรษฐกิจของประทศเทย฿นระยะตอเป ดยรงตอยอดอุตสาหกรรมทีไเทยมีศักยภาพละมีความเดຌปรียบ
ชิงปรียบทียบอยูดิม ประยุกต์ผสมผสานกับทคนลยีทีไรับการถายทอดจากตางชาติ ละการตอยอดการลงทุน
วิจัยละพัฒนา พืไอสรຌางนวัตกรรมละพัฒนาองค์ความรูຌทีไ ป็นของเทยดยนຌนทีไคุณคาละความยัไงยืน  
ซึไงจะทำ฿หຌประทศเทยสามารถสรຌางฐานรายเดຌ ละการจຌางงาน฿หม รวมทัๅงการขยายอกาสทางการคຌา  

ละการลงทุน฿นวทีลก การพัฒนา฿นระยะตอเป จึงตຌอง฿หຌความสำคัญกับการพิไมศักยภาพของการผลิตสินคຌา
สงออกหลักของเทย฿หຌมีมูลคาพิไมสูงขึๅน ละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาด ละการปลีไยนปลงหวงซ
มูลคาลก อาทิ การกษตรละอาหาร การพทย์ละสุขภาพ อุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกส์อัจฉริยะ ละยานยนต์เฟฟງา 
ควบคูเปกับการฟ้นฟูละยกระดับคุณภาพการทองทีไยว ดยฉพาะ฿นชวงหลังวิกฤตรคควิด-19 พืไอ฿หຌกลับมา
ป็นรงขับคลืไอนศรษฐกิจทีไสำคัญ  

 ฿นขณะดียวกัน ตຌองรงพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEs)  
฿หຌสามารถขงขันเดຌ ละมีการติบตทีไยัไงยืน ลดความหลืไอมลๅำของศักยภาพ฿นการขงขัน ดยปຂดอกาส  

฿หຌ SMEs สามารถขຌาถึงหลงทุน พัฒนาสภาพวดลຌอม฿หຌผูຌประกอบการสามารถขงขันละติบตรวมกันเดຌ
อยางป็นธรรมละยัไงยืน อาทิ การจัดหาละพัฒนาศักยภาพรงงาน การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ์฿หຌมีคุณภาพ
มาตรฐานตอบสนองความตຌองการของตลาด ตลอดจนการขຌาถึงบริการละการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

2. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนทางกายภาพของประทศ  
 ดยการกระจายศูนย์กลางการพัฒนา ละตอยอดการลงทุนครงสรຌางพืๅนฐานทางกายภาพ

เปสูครงสรຌางพืๅนฐานทางดิจิทัลละทคนลยีมากขึๅน ดยอาศัยการพัฒนาศรษฐกิจควบคูเปกับการกระจาย
การพัฒนามือง นืไองจากประทศเทยมีการกระจุกตัวของการพัฒนาชิงพืๅนทีไทีไสูงมาก อีกทัๅงหนวยงานระดับ
ทຌองถิไนสวน฿หญยังขาดศักยภาพ฿นการบริหารจัดการมืองอยางมีประสิทธิภาพ ทำ฿หຌมืองหลัก฿นหลายพืๅนทีไ  
ของเทยยังคงผชิญกับปัญหาดຌานการจัดการขยะมูลฝอยละนๅำสีย ความออัดขาดคลนทีไอยูอาศัย฿นราคา  

ทีไขຌาถึงเดຌ ละการขยายตัวของมืองอยางเรຌระบียบ ซึไงความทຌาทายสำคัญของเทยคือการพัฒนามือง฿หຌนาอยู
อยางยัไงยืนดยการมีสวนรวมของประชาชน฿นพืๅนทีไ รวมถึงการขยายความรวมมือ฿หຌกิดการรวมตัวของภาคอกชน 

ทีไมีศักยภาพ฿นพืๅนทีไเดຌขຌามามีบทบาท฿นการบริหารจัดการละชวยสนับสนุนการลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน 
ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ละรวมขับคลืไอนประดในการพัฒนาอืไน โ อยางป็นรูปธรรม พืไอ฿หຌมือง 

฿นภาคตาง โ ของประทศมีศักยภาพสูงขึๅน ละสามารถป็นครืไองมือ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน฿หม 
ละ฿ชຌประยชน์จากทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์ของประทศเทยทีไป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ 
฿หຌป็นศูนย์กลางการคຌา การลงทุน฿นภูมิภาค ละสรຌางอกาสของเทย฿นการป็นประตูการคຌา บริการ ละการลงทุน
ทีไสำคัญของภูมิภาคเดຌอยางป็นรูปธรรม   

3. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนทางธรรมชาติของประทศ  
 ดยปลีไยนผานจากการนຌนความจริญติบตทางศรษฐกิจทีไนำมาซึไงมูลคาละรายเดຌ   

ตละลยปัญหาดຌานทรัพยากรธรรมชาติเปสูความยัไงยืน ดยกำหนด฿หຌนวทางการพัฒนาอยูบนพืๅนฐานของ  

การ฿ชຌทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึไงการพัฒนาประทศ฿นอนาคตจะเมสามารถยกสิไงวดลຌ อม  
ออกจากการดำนินกิจกรรมทางศรษฐกิจละสังคมเดຌอีกตอเป จึงตຌองตัๅงปງาหมายอยางชัดจน฿นการมุงสู 



 

 

 

 

 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน 
 

8 

ศรษฐกิจหมุนวียน ละสังคมคาร์บอนตไำอยางป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม ควบคูกับการปรับปลีไยนพฤติกรรม  

การบริภค พืไอลดการ฿ชຌวัตถุดิบละของสียจากกระบวนการผลิต พืไอกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมทีไกำลังกอ฿หຌกิด 
อันตรายตอสุขภาพอนามัยละทำลายความยัไงยืนของทรัพยากรธรรมชาติละระบบนิวศ ซึไงนับป็นจุดริไมตຌน 
เปสูการป็นประทศทีไมีการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมกຌาวหนຌาควบคูเปกับการรักษาสิไงวดลຌอมอยางสมดุล  
฿นระยะยาว นอกจากนีๅ ยังควรมุงนຌนการพัฒนาพลังงานหมุนวียน พืไอลดการ฿ชຌพลังงานฟอสซิล ละพิไม 
สัดสวนของการ฿ชຌยานยนต์เฟฟງา ซึไงป็นนวทางสำคัญ฿นการบรรทาปัญหามลพิษทางอากาศทีไกีไยวขຌองกับ 
กิจกรรมการผลิตพลังงานละการคมนาคมขนสง ทัๅงนีๅ นืไองจากเทยป็นหนึไง฿นประทศทีไรับรองปງาหมาย 

การพัฒนาทีไยัไงยืน ิSDGs) ภาย฿ตຌกรอบความรวมมือ฿นการอนุรักษ์พลังงาน ละป็นภาคีกรอบอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดຌวยการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ ิUNFCCC) จึงมีความจำป็นทีไจะตຌอง฿หຌความสำคัญ 

กับการปรับครงสรຌางชืๅอพลิงละทคนลยีทีไ฿ชຌ฿นการผลิตเฟฟງาเปสู การ฿ชຌพลังงานทางลือก฿นสัดสวน 

ทีไพิไมสูงขึๅนพืไอ฿หຌสามารถบรรลุปງาหมายตามพันธะสัญญาระหวางประทศตามทีไกำหนดเวຌ 
4. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของประทศ  
 นຌนการสรຌางอกาส สรຌางความสมอภาค ละลดความหลืไอมลๅำทางสังคม ดยการสรຌาง

อกาสทางการศึกษา สาธารณสุข ละอกาส฿นการขຌาถึงบริการทางครงสรຌางพืๅนฐาน/บริการสาธารณะอืไน โ  

ทีไมีคุณภาพ รวมทัๅงรงกຌเขละปງองกันความยากจนรืๅอรังละ/หรือความยากจนขຌามรุน ละการ฿หຌความคุຌมครอง
ทางสังคมทีไพียงพอ หมาะสมกคน฿นประทศ ควบคูเปกับการพิไมขีดความสามารถของชุมชนทຌ องถิไน 

฿นการมีสวนรวมพัฒนาทຌองถิไนของตน พืไอ฿หຌกิดความสามารถ฿นการพึไงพาตัวอง ละขຌามาป็นกำลัง   
฿นการพัฒนาประทศ  

5. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประทศ  
 ดยพัฒนากำลังคน฿หຌมีสมรรถนะสูง สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน ควบคู

กับการสรຌางความตระหนัก฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ อยางมีจริยธรรม มีวิจารณญาณละทาทัน ดยมุง฿หຌ
ความสำคัญกับการยกระดับคนเทย฿หຌมีความรูຌ ทักษะ ละคุณลักษณะทีไจำป็น฿นลกยุค฿หม สอดคลຌองกับ
ความตຌองการของตลาดรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประทศ ซึไงกำลังคนทีไมีสมรรถนะสูง 

จะป็นหนึไง฿นปัจจัยงืไอนเขสำคัญของการยกระดับความสามารถ฿นการขงขันของสาขาการผลิตหลัก ละสาขา
การผลิต ฿หม โ ฿นอนาคตทีไจะกิดขึๅน ละจะยังคง฿หຌความสำคัญ฿นการดำนินการอยางตอนืไอง฿นระยะยาว 
พืไอ฿หຌกำลังคนของเทยมีความยืดหยุน พรຌอมรับการปลีไยนปลงละสามารถปรับตัวขຌากับตลาดรงงาน  

ละกระสการพัฒนาทีไปรับปลีไยนอยูตลอดวลาเดຌอยางทาทัน ดยภาคธุรกิจ฿นประทศเทยมีการปรับตัวของ
องค์กรละผนการดำนินธุรกิจมาอยางตอนืไอง ตความกຌาวหนຌาของทคนลยีอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอ
ตลาดรงงานจากความเมสอดคลຌองระหวางทักษะของรงงานกับทักษะทีไตຌอง฿ชຌ฿นการทำงาน ดยฉพาะทักษะ
ทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีระดับสูง อาจนำเปสูการขาดคลนรงงานทักษะ ฿นขณะทีไรงงานระดับลาง ซึไงสวน฿หญ
เมเดຌรับการพัฒนาละสรຌางทักษะทีไหมาะสมอยางพียงพอ จะถูกทดทนดຌวยหุนยนต์ละจักรกลมากขึๅน 
ประกอบกับประทศเทยกำลังมุงหนຌาสูการป็น สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ภาย฿นป 2577 มืไอมีสัดสวนของ
ประชากรสูงวัยสูงถึงรຌอยละ 28.1 ของประชากรทัๅงหมด ซึไงการทีไประทศเทยมีครงสรຌางประชากรป็นสังคมสูงวัย 
ละมีสัดสวนวัยรงงานลดลงนัๅน หากเมมีการปรับ฿ชຌทคนลยีอยางหมาะสมจะทำ฿หຌอัตราสวนพึไงพิงของ
ผูຌสูงอายุตอวัยรงงาน ละภาระคา฿ชຌจายดຌานสุขภาพของผูຌสูงอายุพิไมสูงขึๅน สงผล฿หຌภาครัฐจำป็นตຌองพิจารณา
การพัฒนาคนทุกชวงวัย฿หຌตใมตามศักยภาพ ดยฉพาะ฿นกลุมผูຌสูงวัยทีไมีสุขภาพดี ฿หຌสามารถพึไงพาตนอง 
ละชวยหลือสังคมเดຌอยางสมศักดิ์ศรี นอกจากนีๅ กำลังรงงานทีไลดลงอาจสงผล฿หຌกิดการพึไงพารงงานขຌามชาติ



 

 

 

 

 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน 
 

9 

หลักการละหตุผล฿นการจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

มากขึๅน จนนำเปสูการขยายตัวของการคลืไอนยຌายรงงานทัๅงภาย฿นละระหวาประทศ ซึไงจะทำ฿หຌรูปบบของ
สังคมเทยปรับปลีไยนเปสูการป็นสังคมพหุวัฒนธรรม฿นทีไสุด 

6. นวทางสงสริมการพัฒนาทุนทางสถาบันของประทศ  
 ดยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ฿หຌมีความทันสมัย ทาทันการปลีไยนปลง 

สามารถ฿หຌบริการทีไมีคุณภาพมาตรฐานกประชาชนทุกคนอยางทาทียม มีความยืดหยุน ละการปฏิบัติงาน  

มีความชืไอมยงจากสวนกลางลงสูภูมิภาค ละสูระดับทຌองถิไนเดຌอยางมีบูรณาการละมีประสิทธิภาพ ดยฉพาะ
อยางยิไง ฿นยุคทีไคน฿นสังคมสวน฿หญมีความตระหนักรูຌดຌานสิทธิมนุษยชนจากการติบตพรหลายของสืไอสังคม
ออนเลน์ นำเปสูความคลืไอนเหวทางสังคมทีไรียกรຌอง฿หຌรัฐพัฒนาการดำนินงานอยางปรง฿สละมีประสิทธิภาพ
ซึไงการขาดความชืไอมัไน฿นรัฐอาจสงผล฿หຌกิดความเมสงบ฿นสังคมขึๅนเดຌ ภาครัฐจึงตຌองรงปรับตัว  ดยนำ
ทคนลยีมา฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน รวมกับการ฿ชຌ
ทคนลยีดิจิทัล฿นการออกบบระบบการกำกับ ดูล ละนยบายทีไทาทันตอการปลีไยนปลงละสอดรับ  

กับสภาวการณ์ทีไปรับปลีไยนเปเดຌอยางฉับเว พืไอสริมสรຌางความรวมมือระหวางภาคสวน฿นการทีไ จะนำมาซึไง
ผลประยชน์ทีไพึงเดຌรับจากการปลีไยนปลงเดຌสูงสุด ละป็นเปอยางทัไวถึง รวมถึงรูຌทาทันความสีไยงจากภัยคุกคาม
ทางเซบอร์ทีไมีนวนຌมปรผันตามปริมาณการ฿ชຌงานทคนลยีดิจิทัลทีไพิไมขึๅนของประชากร จึงมีความจำป็น  

ทีไจะตຌองรง฿หຌความสำคัญกับการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จดຌานความปลอดภัย฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล        
กประชาชน฿นวงกวຌาง ตลอดจนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละทักษะของบุคลากรภาครัฐพืไอยกระดับการรักษา
ความมัไนคงทางเซบอร์ของประทศ฿หຌสูงขึๅน 
 
 
 

สืบนืไองจาก฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆ5 ผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางานระยะ ใ ป 
พ.ศ. โ5ๆใ-โ5ๆ5 จะสิๅนสุดลง จึงตຌองดำนินการจัดทำผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆๆ -โ5็เี 
ของกรมการจัดหางาน พืไอนำมา฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการกำหนดนวทางการปฏิบัติงาน ซึไงสอดคลຌองละป็นเป 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ หมวด ใ การบริหาร
ราชการพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มาตรา ้ ิแี กอนจะดำนินการตามภารกิจ฿ด สวนราชการ 

ตຌองจัดทำผนปฏิบัติราชการเวຌป็นการลวงหนຌา ละ ิโี การกำหนดผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตຌองมี
รายละอียดของขัๅนตอน ระยะวลา ละงบประมาณทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นการดำนินการของตละขัๅนตอน ปງาหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ละตัวชีๅวัดความสำรใจของภารกิจ ละพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ 
ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ5ๆโ มาตรา ไ กำหนด฿หຌสวนราชการจัดทำ
ผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนัๅน ดยจัดทำป็นผนหຌาป ซึไงตຌองสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท 
ผนการปฏิรูปประทศ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบายของคณะรัฐมนตรีทีไถลงตอรัฐสภา 
ละผนอืไนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงนีๅ คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติมืไอวันทีไ ไ ธันวาคม โ5ๆเ หในชอบ฿หຌมีการจำนกผน
ออกป็น ใ ระดับ ประกอบดຌวย  

ผนระดับทีไ แ ยุทธศาสตร์ชาติ ป็นปງาหมายการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
พืไอ฿ชຌป็นกรอบ฿นการจัดทำผนตาง โ ฿หຌสอดคลຌองละบูรณาการกันพืไอ฿หຌกิดป็นพลังผลักดันรวมกันเปสู
ปງาหมายดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ5ๆเ หมวด ๆ นวนยบายหงรัฐ มาตรา ๆ5 
ทีไเดຌกำหนดเวຌ 
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ผนระดับทีไ โ ป็นผนซึไ งป็นนวทางการขับคลืไอนประทศ฿นมิติตาง โ พืไอ฿หຌบรรลุ
ปງาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ละถายทอดเปสูนวทาง฿นการปฏิบัติ฿นผนระดับทีไ ใ ประกอบดຌวย ไ ผน คือ 

แี ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ป็นผนพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายตามทีไกำหนดเวຌ฿น
ยุทธศาสตร์ชาติ ดยมีการกำหนดคาปງาหมาย ซึไงบงชวงวลาออกป็น ไ ชวงโ ละ 5 ป ละกำหนดประดใน
การพัฒนา฿นลักษณะทีไมีการบูรณาการละชืไอมยงระหวางยุทธศาสตร์ชาติดຌานทีไกีไยวขຌอง ละประดในการพัฒนา
จะเมมีความซๅำซຌอนกันระหวางผนมบทฯ พืไอ฿หຌสวนราชการสามารถนำเป฿ชຌ฿นทางปฏิบัติเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

โี ผนการปฏิรูปประทศ คือ ผน ละขัๅนตอนการดำนินการปฏิรูปประทศทีไมุงนຌน฿หຌกิด
การปลีไยนปลง หรือกຌเขประดในปัญหาละอุปสรรครงดวนชิงครงสรຌาง วิธี ละกระบวนการห รือกลเก 
หรือกฎระบียบ พืไอ฿หຌรากฐานการพัฒนามีความมัไนคง หมาะสม ละสมควรกับบริบทของประทศ ละทุกภาคสวน
ทีไกีไยวขຌองมีความพรຌอมรวมขับคลืไอนประทศ฿หຌบรรลุปງาหมายละวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ใี ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ คือ ผนทีไ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาประทศ 

ดຌานศรษฐกิจละสังคมอยางตอนืไอง฿นตละชวงระยะวลา 5 ป ดยตຌองสอดคลຌองกับนวนยบายหงรัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์ทางศรษฐกิจละสังคมทัๅงของประทศละของลก พืไอ฿หຌมีทิศทางการพัฒนา
ประทศทีไหมาะสม ทัๅงนีๅ ผนพัฒนาฯ จะป็นผนชีๅนำ ิ Indicative Plan) รืไองของประดในยุทธศาสตร์ชาติ 
ทีไจะตຌอง฿หຌความสำคัญ฿นหຌวง 5 ปนัๅน โ  

ไี ผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ ป็นผนหลักของชาติทีไ ป็นกรอบทิศทาง 

การดำนินการปງองกัน จຌงตือน กຌเข หรือระงับยับยัๅงภัยคุกคามพืไอธำรงเวຌซึไงความมัไนคงหงชาติ  
ผนระดับทีไ ใ คือ ผนทีไจัดทำขึๅนดยหนวยงานของรัฐ พืไอถายทอดปງาหมายละประดใน

การพัฒนาของผนระดับทีไ แ ละผนระดับทีไ โ เปสูการปฏิบัติ หรือจัดทำขึๅนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประทศ ประกอบดຌวย  

แี ผนปฏิบัติการดຌาน... ป็นผนการพัฒนาชิงประดในทีไเม฿ชการดำนินการทีไมีลักษณะ  

ป็นภารกิจปกติ ละมีการบูรณาการระหวางหนวยงานทีไ กีไยวขຌองมากกวา แ กระทรวงหรือทียบทา  
หรือหนวยงานขึๅนตรงตอ/฿นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีขึๅนเป ิเมนับรวมผนปฏิบัติการหรือผนอืไน โ  
ทีไมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นผนสำหรับการดำนินงานตางโ ภาย฿นหนวยงานี  

โี ผนปฏิบัติราชการราย 5 ป ละรายป ป็นผนของสวนราชการระดับกระทรวงหรือทียบทา
ละระดับอืไนโ  ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี  
พ.ศ. โ5ไๆ ละ ิฉบับทีไ โ ี พ.ศ. โ5ๆโ  

กรมการจัดหางาน จึงเดຌจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆๆ  - โ5็เี  
ของกรมการจัดหางานขึๅน พืไอ฿หຌการขับคลืไอนการดำนินงานของกรมการจัดหางาน กิดความตอนืไอง         
ป็นรูปธรรมละป็นสวนหนึไง฿นการขับคลืไอนประทศ฿หຌสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ประทศเทยมีความมัไนคง  
มัไงคัไง ยัไงยืนป็นประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตอเป 
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วัตถุประสงค์ 

กรอบนวคิด 

 
 

พืไอ฿หຌกรมการจัดหางานมีผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ทีไป็นผนระดับ ใ สำหรับ฿ชຌป็นกรอบ
นวทาง฿นการปฏิบัติราชการ฿หຌกิดความตอนืไอง กิดผลอยางป็นรูปธรรม บรรลุปງาหมายตามวิสัยทัศน์ภาย฿นป 
พ.ศ. โ5็เ ภาย฿ตຌภารกิจหนຌาทีไ฿นการสงสริมการมีงานทำ การนะนวอาชีพ การวิคราะห์นวนຌม
ตลาดรงงาน การคุຌมครองคนหางาน การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ละผลักดันผนเปสู  
การปฏิบัติ พืไอพัฒนาองค์กร฿หຌกຌาวทันตอสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป รวมทัๅงป็นกลเกสำคัญทีไจะขับคลืไอน 

฿หຌยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามปງาหมาย ละวิสัยทัศน์ทีไกำหนดเวຌ 
 
 

 

  ฿นการจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป นัๅน มีกระบวนการซึไงประกอบดຌวยการกำหนด
ปງาหมายขององค์กร นวทาง วิธีการ฿นการปฏิบัติงานพืไอนำเปสูการบรรลุปງาหมาย฿นระยะวลา 5 ป ถัดจากนีๅ  
ดຌวยการพิจารณาถึงความป็นเปเดຌ฿นความสามารถขององค์กร ความสามารถ฿นการระดมทรัพยากรมา฿ชຌ
ปฏิบัติงาน ละการพิจารณาถึงทางลือกตาง โ อยางรอบคอบละชัดจนวาจะสามารถนำองค์กรเปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน์ทีไวางเวຌ คือ กำลังรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถຌวนหนຌาทุกชวงวัย ภาย฿นปี โ5็เ  
ดยกระบวนการจัดทำผนประกอบดຌวย ขัๅนตอนการวิคราะห์สภาพวดลຌอม ปัจจัยทีไกีไยวขຌองตาง โ  
พืไอ฿หຌสอดรับกับสถานการณ์ สามารถกຌาวทันกับการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ดยมีกรอบนวคิด฿นการจัดทำ ดังนีๅ 

การวิคราะห์สภาพวดลຌอมทางยุทธศาสตร์ ดย฿ชຌทคนิคการวิคราะห์ SWOT ANALYSIS  
พืไอคຌนหาขຌอทใจจริง฿น ไ ประดใน คือ  

แี S = Strengths  หมายถึง จุดขใง คือปัจจัยภาย฿นองค์กรทีไป็นขຌอดน จุดเดຌปรียบภาย฿น 

ทีไองค์กรสามารถควบคุมเดຌ กลาวคือ ป็นศักยภาพขององค์กร ชน บุคลากร ครืไองมือ สถานทีไ งบประมาณ
ละทรัพยากรทีไจำป็น฿นการทำงานทีไทำ฿หຌองค์กรทำงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ป็นสิไงทีไตຌองสงวนเวຌ 
฿หຌยัไงยืนคียงคูกับองค์กร พราะจุดขใงจะทำ฿หຌองค์กรดินหนຌาเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ขณะดียวกันกใขงขัน
กับองค์กรอืไนเดຌ 

โี W = Weaknesses  หมายถึง จุดออน คือปัจจัยภาย฿นองค์กรทีไทำ฿หຌองค์กรเมสามารถ
ทำงานเดຌอยางตใมศักยภาพ ละปัจจัยนัๅนกอ฿หຌกิดปัญหาตาง โ ฿นองค์กร ป็นสิไงทีไตຌองกำจัด กຌเข หรือปรับปรุง
พืไอ฿หຌองค์กรอยูรอด 

ใี O = Opportunities หมายถึง อกาส คือปัจจัยภายนอกองค์กรทีไกิดขึๅนหรือปลีไยนปลงเป 
ซึไงองค์กรเมสามารถควบคุมเดຌ ตป็นผลกระทบทีไดี ฿หຌประยชน์หรือทางบวกตอองค์กร ชน นยบายตาง โ 
สถานการณ์ทางศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ป็นตຌน ซึไงมืไอกิดขึๅนองค์กรตຌองรีบ฿ชຌประยชน์จากสิไงหลานีๅ 

ไี T = Threats หมายถึง อุปสรรค คือปัจจัยภายนอกทีไปลีไยนปลงละมีผลกระทบทางลบ 
ดยองค์กรเมสามารถควบคุมเดຌ สงผล฿หຌเมสามารถปฏิบัติงานเดຌตามปງาประสงค์ ซึไงถือป็นภัยคุกคาม 

การติบตหรือความกຌาวหนຌาขององค์กร ถຌาพบตຌองรีบกຌเข 
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การวิคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอก หรือปัจจัยภายนอก  ดย฿ชຌ  C-Pest (C-PEST 
Analysis) ซึไงป็นครืไองมือ฿นการวิคราะห์ อกาส อุปสรรค ประกอบดຌวย ๑ ดຌาน ดังนีๅ 

ํ. ดຌานพฤติกรรมของผูຌรับบริการ  ิCustomer Behaviors : C) 

๎. ดຌานการมืองละกฎหมาย  ิPolitical and legal factors: P)  

๏. ดຌานศรษฐกิจ  ิEconomic factors: E) 

๐. ดຌานสังคม  ิSocial-cultural factors : S) 

๑. ดຌานทคนลยี  ิTechnological factors: T) 

การวิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿น หรือปัจจัยภาย฿น ดຌวยครืไองมือ ็s McKinsey พืไอวิคราะห์ 
จุดขใง จุดออน ขององค์กร ฿น ๓ ปัจจัย ดังนีๅ 

ํ. ครงสรຌางองค์กร  ิStructure)  

๎. ยุทธศาสตร์ขององค์กร ิStrategy)  

๏. ระบบ฿นการดำนินงานขององค์กร ิSystems) 

๐. ลักษณะบบผน/พฤติกรรมการบริหารงานของผูຌบริหารระดับสูง ิStyle) 

๑. บุคลากร฿นองค์กร ิStaff) 

๒. ความรูຌความสามารถขององค์กร ิSkills) 

๓. คานิยมรวมกัน ิShared Values) 

การประมินตำหนงทางยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน ฿ชຌวิธีการวิคราะห์ดຌวยครืไองมือ 
TOWS MATRIX พืไอนำเปสูการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเดຌอยางหมาะสม สอดคลຌองตามลักษณะหนึไง
ลักษณะ฿ด ฿น ๐ กลยุทธ์ ดังนีๅ 

แี กลยุทธ์จุดขใง – อกาส (S-O Strategy) ป็นการกำหนด กลยุทธ์ชิงรุก คือการ฿ชຌ
ศักยภาพซึไงป็นจุดขใงทีไมีอยู ละ฿ชຌประยชน์หรือสวงหาอกาสซึไงป็นปัจจัยภายนอกทีไจะชวยสนับสนุน 

การดำนินงานดຌานรงงาน฿หຌบรรลุปງาประสงค์ชิงกลยุทธ์฿นอนาคตเดຌ 
โี กลยุทธ์จุดขใง – อุปสรรค (S-T Strategy) ป็นการกำหนด กลยุทธ์ชิงป้องกัน ดย฿ชຌ 

จุดขใง คือศักยภาพละความพรຌอมทีไมีอยูจัดการกับอุปสรรค ซึไงป็นปัจจัยภายนอกทีไผชิญ 
ใี กลยุทธ์จุดออน – อกาส  (W-O Strategy) ป็นการกำหนด กลยุทธ์ชิงกຌเข พืไอลดจุดออน 

ดย฿ชຌประยชน์จากอกาสซึไงป็นปัจจัยภายนอกทีไอืๅอประยชน์หรือสนับสนุนตอการดำนินงานขององค์กร  
ไี กลยุทธ์จุดออน – อุปสรรค  (W-T Strategyี ป็นการกำหนด กลยุทธ์ชิงรับ ซึไงป็นกลยุทธ์ 

ทีไตຌองการกຌเขจุดออน ละลดอุปสรรค ประคองเม฿หຌจุดออนขยายตัว ละลดอุปสรรคทีไสงผลกระทบตอองค์กร
฿หຌสามารถดำรงอยูทามกลางสถานการณ์ทีไทຌาทายเดຌ พืไอสนับสนุนการดำนินงาน฿หຌบรรลุปງาประสงค์ 

การจัดทำผนทีไ ยุทธศาสตร์  ิStrategy Map) นำหลัก Balanced Scorecard (BSC)  
฿น ไ มุมมอง คือ มุมมองดຌานการงิน ิFinancial Perspective) มุมมองดຌานลูกคຌา ิCustomer Perspective) 
มุมมองดຌานกระบวนการภาย฿น ิInternal Process Perspective) ละมุมมองดຌานการรียนรูຌละการพัฒนา 
ิLearning and Growth Perspective) มา฿ชຌประยุกต์กับภารกิจ ิMission) ทีไกีไยวขຌอง พืไอปลงออกมาป็น 
ผนทีไยุทธศาสตร์ ิStrategy Map) ซึไ งป็นภาพความสัมพันธ์ ชิงหตุละผลชืไอมยงกันอยางสมดุล  
ป็นการประมินผลขององค์กร ฿น ไ มิติ คือ แี มิติดຌานประสิทธิผล โี มิติดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ  
ใี มิติดຌานประสิทธิภาพ ละ ไี มิติดຌานการพัฒนาองค์กร 
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กระบวนการ฿นการจัดทำผน  

ํ. สำรวจความคิดหใน 
 กรมการจัดหางานเดຌสำรวจความคิดหในละรับฟังขຌอสนอนะผางทางออนเลน์ จากบุคลากร 

฿นสังกัด ผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กีไยวกับบทบาท ภารกิจ ละการดำนินงานของกรม฿นปัจจุบัน 
รวมทัๅงผนปฏิบัติราชการฉบับดิม ละนำมาศึกษา วิคราะห์ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทำผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน ซึไงมีผลการวิคราะห์  ดังนีๅ 

ิํี มีผูຌตอบบบสอบถามจำนวนทัๅงหมด 1,052 คน ประกอบดຌวย พศหญิง 749 คน คิดป็น
รຌอยละ 71.9 พศชาย 303 คน คิดป็นรຌอยละ 28.8 ป็นบุคลากรของกรมการจัดหางาน รวมจำนวน 980 คน 
ิรຌอยละ 93.15) ผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิStakeholder) จำนวน 72 คน (รຌอยละ 6.84) 

 (ํ.ํี จำนกตามประภทของบุคลากร  
  ขຌาราชการ  จำนวน โ้แ คน  คิดป็นรຌอยละ โๆ.ๆ้  
  พนักงานราชการ จำนวน โไไ คน คิดป็นรຌอยละ โไ.่้  
  ลูกจຌางชัไวคราว จำนวน โแ่ คน คิดป็นรຌอยละ โโ.โไ  
  ลูกจຌางประจำ จำนวน 5เ คน คิดป็นรຌอยละ 5.แเ  
  พนักงานจຌางหมาบริการ จำนวน แ5้ คน คิดป็นรຌอยละ แๆ.โโ  
  พนักงานราชการฉพาะกิจ จำนวน แ่ คน คิดป็นรຌอยละ แ.่ใ 
 ิํ.๎ี จำนกตามสังกัดของหนวยงาน  
  สำนักงานจัดหางานจังหวัด จำนวน ็่เ คน  คิดป็นรຌอยละ ็้.5้  
  สำนัก/กอง จำนวน แแ5 คน คิดป็นรຌอยละ แแ.็ใ  
  สำนักจัดหางาน จำนวน ็ๆ คน  คิดป็นรຌอยละ ็.็5 
  กรุงทพมหานครขตพืๅนทีไ  
  ศูนย์ขຌอมูลตลาดรงงาน จำนวน ้ คน คิดป็นรຌอยละ เ.้แ 
  ละดานตรวจฯ 
 ิํ.๏ี จำนกตามประภทของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิStakeholder) 
  คนหางาน/คนวางงาน จำนวน ใใ คน  คิดป็นรຌอยละ ไ5.่ใ  
  ประชาชนทัไวเป จำนวน แ็ คน คิดป็นรຌอยละ โใ.ๆแ  
  นายจຌาง/สถานประกอบการ จำนวน แใ คน คิดป็นรຌอยละ แ่.เ5  
  ผูຌรับอนุญาตนำคนตางดຌาว จำนวน ๆ คน คิดป็นรຌอยละ ่.ใใ 
  ขຌามาทำงานกับนายจຌาง฿นประทศ   
  ผูຌรับอนุญาตจัดหางาน จำนวน โ คน คิดป็นรຌอยละ โ.็็  
  ฿นประทศ 
  นักรียน/นักศึกษา จำนวน แ คน คิดป็นรຌอยละ แ.ใ่ 
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ิ๎ี สรุปความตຌองการละความคาดหวังจากผูຌตอบบบสอบถามความคิดหในละขຌอสนอนะ 

พืไอ฿ชຌประกอบการจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๒ - ๎๑๓์ี กรมการจัดหางาน 

 ิ๎.แี ดຌานการจัดหางาน฿นประทศ 
• ตຌองการ฿หຌกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ฿หຌบริการจัดหางานทีไมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย ขຌาถึงเดຌงาย ครอบคลุมทุกกลุมปງาหมาย มีชองทาง฿หຌนายจຌาง/สถานประกอบการจຌงตำหนงงานวาง
พืไอ฿หຌสามารถจับคูตำหนงงานระหวางนายจຌาง/สถานประกอบการกับคนหางานเดຌดยสะดวก มีการติดตามผล
การบรรจุงาน ละชืไอมยงขຌอมูลกับหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองเดຌ 

• ตຌองการ฿หຌมีตำหนงงานวางทีไหลากหลายละตรงตามความตຌองการของคนหางาน 
ละมีกฎหมาย฿ชຌบังคับ฿หຌผูຌประกอบการทุกรายทีไจะรับสมัครงาน ตຌองจຌงตำหนงงานผานกรมการจัดหางาน 
พืไอรวบรวมป็นศูนย์กลางขຌอมูลกำลังรงงาน ละตำหนงงานวางของประทศ  

• มีการดำนินงานทีไชวยสนับสนุนสถานประกอบการ฿หຌสามารถฟ้นตัวจากสถานการณ์
การพรระบาดรคควิด-ํ๕ เดຌดยรใว พืไอ฿หຌกิดการจຌางงาน ละการปຂดอกาส฿หຌกับผูຌจบการศึกษา฿หม  
มีงานทำมากกวากลุมอืไน 

• ตຌองการ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารชิงรุกพิไมมากขึๅน ดยฉพาะพืๅนทีไ  
ทีไเมสามารถขຌาถึงขຌอมูลขาวสารเดຌ  

• ควรมีการบูรณาการการจัดหางาน฿นประทศ ดยการชืไอมยงครือขายกับหนวยงาน
ทัๅงภาครัฐละภาคอกชนมากขึๅน พืไอ฿หຌการจัดหางานมีประสิทธิภาพ 

• ตຌองการ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไ฿หຌบริการเดຌรับการพัฒนาอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมีความรูຌ  
ความชีไยวชาญทีไหลากหลายทัๅงงาน฿นภารกิจของกรมการจัดหางานละงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง สามารถ฿หຌบริการ
เดຌอยางรวดรใวละตรงกับความตຌองการของผูຌรับบริการ 

 ิ๎.๎ี ดຌานการจัดหางานตางประทศ 
• ตຌองการ฿หຌมีระบบการ฿หຌบริการทีไทันสมัย สามารถชืไอมยงการติดตอระหวาง 

สถานประกอบการละลูกจຌางเดຌอยางสะดวก 
• ตຌองการ฿หຌขยายตลาดรงงานเทย฿นตางประทศ ละมีตำหนงงานทีไหลากหลาย 

฿นทุกสายอาชีพ ดยฉพาะรงงานประภทฝมือ พืไอพิไมอกาส฿หຌรงงานเทยเปทำงานมากขึๅน 
• ตຌองการ฿หຌดูลคนเทยทีไจะเปทำงาน฿นตางประทศทุกขัๅนตอน ดยลดคา฿ชຌจาย 

การเปทำงานตางประทศกับบริษัทจัดหางาน฿หຌถูกลง ละคุຌมครอง ปງองกันรงงานเทยทีไจะเปทำงานตางประทศ
เม฿หຌถูกหลอกลวง ดยฉพาะบนสืไอออนเลน์ ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ทีไขຌา฿จงาย ละขຌาถึงกลุมปງาหมาย 

อยางทຌจริง 
• ตຌองการ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์สรຌางการรับรูຌรืไองกระบวนการ ขัๅนตอน การเปทำงาน

ตางประทศ ผานระบบสืไอสังคมออนเลน์฿หຌมากขึๅน 

 ิ๎.๏ี ดຌานการนะนวอาชีพละสงสริมการประกอบอาชีพ 
• ตຌองการ฿หຌมีการนะนว สาธิตอาชีพอิสระ฿หม โ ทีไทันสมัย หมาะกับการนำเป

ประกอบอาชีพ฿นปัจจุบัน รวมถึงการ฿หຌความรูຌกีไยวกับกฎหมายตาง โ ทีไกีไยวขຌอง ผานชองทางทีไหลากหลาย   
ทัๅงบบออฟเลน์ละออนเลน์ สามารถขຌาถึงเดຌงาย อาทิ ขายสินคຌาออนเลน์ นอกจากนีๅ ควรมีชองทาง฿หຌ
ผูຌรับบริการสนอนะหรือจຌงความตຌองการ฿นการขຌารวมกิจกรรมเดຌอยางสะดวก 



 

 

 

 

 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน 
 

15 

• ควรมีการศึกษาละวิคราะห์การประกอบอาชีพ ละความตຌองการทีไทຌจริง฿นตละ
พืๅนทีไ พืไอ฿หຌสามารถนำเปสงสริมประกอบอาชีพเดຌจริง อยางยัไงยืน 

• ฿หຌมีการประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการตาง โ กีไยวกับการสงสริมการมีงานทำ 

ของกรมการจัดหางานพิไมขึๅน ชน การทดสอบความพรຌอมทางอาชีพ฿หຌกนักรียน นักศึกษา ฿นระดับชัๅน
ประถมศึกษาขีๅนเป การคຌนหาตนอง คຌนหาอาชีพ ทีไหมาะสม ผานครืไองมือทีไสามารถ฿ชຌงานเดຌงาย รวดรใว  
การพัฒนาทักษะละความรูຌกีไยวกับการรับงานเปทำทีไบຌาน การบริหารจัดการกลุมอยางตอนืไอง ละหลงงินทุน 

• ควรสรຌางทักษะการป็นนักนะนวมืออาชีพ฿หຌกับบุคลากรทุกคน  

 ิ๎.๐ี ดຌานการบริหารขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน 
• คาดหวัง฿หຌกรมการจัดหางานป็นหลงขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานทีไมีความนาสน฿จ 

ทันสมัย มนยำ นาชืไอถือ สามารถนำเป฿ชຌประยชน์฿หຌกผูຌวางงาน ผูຌหางาน ละประชาชนทัไวเปทีไสน฿จ 
• ควรมีการประชาสัมพันธ์ผานชองทางตาง โ ฿หຌครอบคลุม สะดวก ละขຌาถึงงาย 

ดยฉพาะการผยพรผานสืไอสังคมออนเลน์  
• ควรมีการจัดกใบสถิติขຌอมูลดຌานรงงาน฿หຌป็นปัจจุบันอยูสมอ 

 ิ๎.๑ี  ดຌานการคุຌมครองคนหางาน 
• พัฒนาชองทาง฿นการรับขຌอรຌองรียนผานพลตฟอร์มออนเลน์฿หຌทัไวถึง สะดวก 

ละครอบคลุมทุกภารกิจ อาทิ  อปพลิคชัน  
• ควรมีการพัฒนาทักษะของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นดຌานการสืบคຌน การหาขຌอมูล 

การ฿ชຌทคนลยีพืไอปງองกันการหลอกลวง฿นรูปบบออนเลน์ซึไงสอดคลຌองกับสถานการณ์฿นปัจจุบัน  
• ควรพิไมจำนวนจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการคุຌมครองคนหางาน฿หຌมีจำนวน 

ทีไหมาะสมกับปริมาณงาน ขนาดของพืๅนทีไ฿นการดำนินงาน พืไอ฿หຌการคุຌมครองคนหางานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ิ๎.๒ี ดຌานการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 
• กำหนดนยบาย฿นการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว฿หຌมีความชัดจน  

มีมาตรฐาน ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน พืไอปງองกันความผิดพลาดจากการ฿ชຌดุลยพินิจของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน 
• พัฒนาระบบการจัดกใบฐานขຌอมูลรงงานตางดຌาว฿หຌมีความสมบูรณ์ ป็นหนึไงดียวกัน 

พืไอลดความซๅำซຌอน ปງองกันความสับสน ซึไงจะชวยพิไมความสะดวกละรวดรใว฿นการ฿หຌบริการของจຌาหนຌาทีไ
ผูຌปฏิบัติงาน  

• ปรับปลีไยนนวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานรงงานตางดຌาวทัๅงกระบวนการ฿หຌงายขึๅน 
มุงนຌน฿หຌผูຌมารับบริการเดຌรับความสะดวก รวดรใว เมซับซຌอน ชน การลดขัๅนตอนทีไเมจำป็น การลดอกสาร  
฿นการดำนินงานซึไงมีจำนวนมาก 

• ฝຄกอบรมความรูຌดຌานภาษาตางประทศ฿หຌกจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานรงงานตางดຌาว
ทีไกีไยวขຌอง ดยฉพาะภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประทศทีไจำป็นตอการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌการปฏิบัติงาน
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองผูຌรับบริการเดຌมากขึๅน 

• ควรมีการสับปลีไยน หมุนวียนการทำงานของจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานรงงานตางดຌาว 
ดยฉพาะพืไอความปรง฿ส฿นการดำนินงาน ปງองกันเม฿หຌกิดการสรຌางอิทธิพลของจຌาหนຌาทีไ฿นตละทຌองถิไน 

• ปรับปรุงกฎหมายดຌานการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว฿หຌตอบสนองตอสถานการณ์
฿นปัจจุบัน 
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 ิ๎.๓ี ดຌานอืไน โ 
• ฿นการกำหนดนยบาย กรมการจัดหางานควรมุงนຌนเปทีไการ฿หຌบริการจัดหางาน

฿หຌกคน฿นประทศป็นสำคัญ ดยฉพาะการจัดหางานตຌองดำนินการ฿หຌสอดคลຌองเปกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ละบริบทของตลาดรงงานทีไปลีไยนเปอยางมาก พืไอ฿หຌคนเทยมีงานทำมากขึๅน 
• พัฒนาบุคลากรของกรมการจัดหางาน฿หຌมีศักยภาพสูง มีความรูຌละทักษะทีไจำป็น

ตอการปฏิบัติงาน ละสอดคลຌองเปกับการปลีไยนปลง฿นปัจจุบัน เดຌก พัฒนาทักษะดຌานภาษาตางประทศ 
ิภาษาอังกฤษี ทักษะดຌานดิจิทัลละการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ ป็นตຌน 

• บริหารจัดการอัตรากำลัง฿หຌสอดคลຌองกับภารกิจของกรมการจัดหางาน ดยควรมี
การสำรวจปริมาณงานละปริมาณคน฿หຌมีความหมาะสมอยูสมอ  
 

๎. จัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของกรมการจัดหางาน 

 กรมการจัดหางานเดຌมีการจัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป  
ิพ.ศ. โ5ๆๆ - โ5็เี ของกรมการจัดหางาน มืไอวันทีไ โ่ – โ้ ตุลาคม ละ แ พฤศจิกายน โ5ๆไ ผานระบบ
วีดิทัศน์ทางเกล ิVDO Conferences) ละหຌองประชุมทียน อัชกุล ชัๅน ํ์ กรมการจัดหางาน ดยมีผูຌขຌารวม
ประชุมฯ ประกอบดຌวยผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌอง รวมทัๅงสิๅน โเเ คน ซึไงจากการประชุมดังกลาวเดຌมีการ
วิคราะห์สภาพวดลຌอมทางยุทธศาสตร์ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละประมินตำหนงทางยุทธศาสตร์ 
รวมทัๅงจัดทำผนทีไยุทธศาสตร์ ิStrategy Map) รายละอียด ดังนีๅ 

 ๎.ํ  ผลการวิคราะห์สภาพวดลຌอมทางยุทธศาสตร์ ดยวิธีการวิคราะห์ดຌวยครืไองมือ SWOT 
Analysis ดังนีๅ 

จุดขใง ิStrength) 

Sแ มีหนวยงานบริการครอบคลุมทัๅงสวนกลาง ละสวนภูมิภาค สามารถขับคลืไอนงานตามภารกิจละ฿หຌบริการ
เดຌครอบคลุมทุกพืๅนทีไ ิคาฉลีไย ไ.้ใี 

Sโ ผูຌบริหารระดับสูงเดຌกำหนดนยบาย ทิศทางองค์กรทีไชัดจน ละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประทศ ทีไสำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รวมทัๅงนยบายรัฐบาล ละนยบายกระทรวงรงงาน  
ิคาฉลีไย 4.90) 

Sใ มีภารกิจทีไสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล ละมีความออนตัว สามารถปรับ /ตอบสนอง ตอนยบายของ
รัฐบาลเปสูการปฏิบัติเดຌอยางรวดรใว ิคาฉลีไย 4.70) 

Sไ มีผนปฏิบัติราชการทีไสอดคลຌอง ชืไอมยงกับปງาหมาย ละยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ละมี  
ผนกลยุทธ์ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล ละดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับ฿ชຌป็นกรอบ
นวทาง฿นการดำนินงาน ิคาฉลีไย 4.66) 

S5 มีกองทุน฿นความรับผิดชอบพืไอชวยหลือ สนับสนุน การดำนินงานตามภารกิจ ิคาฉลีไย 4.43) 
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จุดขใง ิStrength) 

Sๆ การบริหารจัดการมีลักษณะกระจายอำนาจ ทำ฿หຌสามารถตอบสนองตอความตຌองการของผูຌรับบริการ
เดຌอยางรวดรใว ิคาฉลีไย 4.30) 

S็ บุคลากรมีจิตบริการสาธารณะ เดຌรับการยอมรับจากประชาชนผูຌรับบริการ ิคาฉลีไย 4.23) 

S่ มีระบบการ฿หຌบริการพืไอสงสริมการมีงานทำกประชาชนทุกกลุม ซึไงมีความสำคัญตอศรษฐกิจ  
ละการพัฒนาประทศ ิคาฉลีไย 4.10) 

S้ มีระบบ DOE e-Service รองรับการ฿หຌบริการประชาชน฿นทุกภารกิจ ละมีการพัฒนาอยางตอนืไอง 
ิคาฉลีไย ใ.ใใี 

S10 ผูຌบริหารระดับสูง฿หຌความสำคัญกับการสริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทุกระดับ ละนำ
หลักการปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละการดำนินชีวิต ิคาฉลีไย 3.16) 

Sแแ มีการสรຌางนักนะนวตຌนบบ ละพัฒนาอยางตอนืไอง พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการนะนวอาชีพ 
ิคาฉลีไย ใ.เเี 

Sแโ มีหนวยงานซึไงทำหนຌาทีไ฿นการศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลตลาดรงงาน พืไอป็นฐานขຌอมูล฿หຌกับประชาชน 
ละหนวยงานตาง โ เดຌนำเป฿ชຌประยชน์ ิคาฉลีไย โ.่ใี 

Sแใ มีการวางผนพืไอพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอนืไอง รองรับภารกิจละปริมาณงานทีไปลีไยนปลง
฿นอนาคต ดยกำหนด฿หຌบุคลากรทุกคนมีผนพัฒนาตนอง ิคาฉลีไย โ.็ๆี 

Sแไ ฿หຌความรวมมือกับระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงาน ก.พ. ฿นการตรียมกำลังคนคุณภาพ
สูตำหนงสำคัญของกรม฿นอนาคต ิคาฉลีไย โ.ๆเี 

 

จุดออน ิWeaknesses) 

W1 ขัๅนตอน กระบวนงาน฿นหลายภารกิจมีความยุงยาก หลายขัๅนตอน ละ฿ชຌอกสารจำนวนมาก อีกทัๅง
การ฿หຌบริการเมป็นมาตรฐานดียวกัน ิคาฉลีไย 4.90) 

Wโ การวิคราะห์ละการวางผนอัตรากำลัง รวมทัๅงผนสืบทอดตำหนง เมสอดคลຌองกับตำหนงทีไจะ
ตงตัๅง ละมีสัดสวนของขຌาราชการทีไมีอายุกินกวา 50 ป ถึงรຌอยละ 43.94 (คาฉลีไย 4.76) 

Wใ ขาดบุคลากรฉพาะดຌานทีไมีความรูຌ ความชีไยวชาญ ชน ดຌานการวิจัยละพัฒนา ดຌานสถิติ ดຌานการวิคราะห์
ละพัฒนาระบบ ซึไงมีความจำป็น฿นการปฏิบัติงานตามภารกิจ ิคาฉลีไย 4.73) 

W4 ระบบทคนลยีสารสนทศเมสามารถสนับสนุนการดำนินงาน ละรองรับการ฿หຌบริการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
ชน ฐานขຌอมูลทุกระบบยังเมมีการชืไอมยงขຌาดຌวยกัน ดยฉพาะฐานขຌอมูลรงงานตางดຌาวทีไ มี 

ความซๅำซຌอนเมสามารถรียก฿ชຌขຌอมูลเดຌบบ Real time (คาฉลีไย 4.70) 
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จุดออน ิWeaknesses) 

W5 ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานทีไผยพรยังเมป็นทีไรูຌจัก ละยังเมเดຌรับการยอมรับ฿นวงกวຌาง ทำ฿หຌ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองเมเดຌนำเป฿ชຌประยชน์ ิคาฉลีไย 4.66) 

W6 บุคลากรสวน฿หญเมเดຌสับปลีไยน หมุนวียนงาน จึงเมมีความรูຌ ความชีไยวชาญทีไหลากหลาย  
ละสงผลกระทบตอการตงตัๅง฿หຌดำรงตำหนงทีไสูงขึๅน ิคาฉลีไย 4.56) 

W7 การรายงานผลการดำนินงานมีความซๅำซຌอน เมชัดจน เมตรงกับขຌอทใจจริง พราะการตัๅงคาปງาหมาย
ของตัวชีๅวัดเมอิงกับสถานการณ์จริง ขาดการประมวลผล฿นภาพรวมของกรม การจัดหางาน  
(คาฉลีไย 4.56) 

W8 อุปกรณ์ดຌานทคนลยี เมพียงพอตอการ฿ชຌงาน ิคาฉลีไย 4.46) 

W9 กฎหมาย กฎ ระบียบทีไบังคับ฿ชຌ ลຌาสมัย เมสอดคลຌองกับสถานการณ์฿นปัจจุบัน ิคาฉลีไย 4.43) 

W10 บุคลากรเมเดຌรับการพัฒนาทักษะดຌานการคิดวิคราะห์ ละดຌานทคนลยีดิจิทัล ซึไงป็นสิไงจำป็น  

฿นการปฏิบัติงาน฿นยุคปัจจุบัน ิคาฉลีไย 4.40) 

W11 การประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางานเมครอบคลุมทุกกลุมปງาหมาย เมทันสมัย เมนาสน฿จ เมมี
อกลักษณ์ อีกทัๅงมืไอมีขຌอมูลทีไคลาดคลืไอนผยพรตอสาธารณชน เมสามารถสรຌางการรับรูຌทีไถูกตຌอง 
เดຌอยางทันทวงที ิคาฉลีไย 4.33) 

W12 ครงการของกรมการจัดหางานมีจำนวนมาก มีกลุมปງาหมายซๅำซຌอน ละเมสอดคลຌองกับสถานการณ์
฿นปัจจุบัน ซึไงสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณละการดำนินงานขาดประสิทธิภาพ  
(คาฉลีไย 4.16) 

W13 มีการจຌางหมาพนักงานจำนวนมาก ทำ฿หຌมีสัดสวนงบประมาณดຌานบุคลากร สูงกวางบประมาณ  

฿นการดำนินงาน ิคาฉลีไย 4.06) 

W14 บุคลากรบางสวน ดยฉพาะบุคลากรรุน฿หมยังขาดความรักความผูกพันตอองค์กร มีการลาออก 
อนยຌาย ซึไงสงผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ิคาฉลีไย 3.50) 

W15 การนำผนตาง โ เปสูการปฏิบัติ อาทิ ผนปฏิบัติราชการ ผนบริหารทรัพยากรบุคคล ขาดประสิทธิภาพ 
ละขาดการประมินผล ิคาฉลีไย 3.33) 

W16 ขาดการกระตุຌน ละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิดวัฒนธรรม฿นการทำงานทีไมุงประยชน์฿หຌกับประชาชน 
ิคาฉลีไย 3.16) 
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อกาส ิOpportunity) 

O1 ยุทธศาสตร์ชาติ ละผนพัฒนาประทศ ฿หຌความสำคัญกับการสงสริมการจຌางงาน การปງองกันปัญหา
การคຌามนุษย์ ละการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ซึไงป็นภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน 
ิคาฉลีไย 4.80) 

O2 การพรระบาดของรคควิด – แ้ รัฐบาลมีนวนยบาย฿นการฟ้นฟูศรษฐกิจ ดยสงสริม฿หຌกิดการจຌาง
งานละการประกอบอาชีพ  จึงทำ฿หຌกรมการจัดหางานเดຌรับงบประมาณสนับสนุนการดำนินงาน 
ิคาฉลีไย ไ.ๆเี 

Oใ นยบายการสงสริมการลงทุน฿นขตศรษฐกิจพิศษ ชน EEC ละขตศรษฐกิจพิศษชายดน  
สรຌางอกาสการพัฒนางานตามภารกิจกรมการจัดหางาน ิคาฉลีไย ไ.ๆเี 

O4 การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุสงผล฿หຌหลายประทศกิดการขาดคลนรงงาน ละรัฐบาลมีนยบายสงสริม
฿หຌรงงานเทยเปทำงาน฿นตางประทศ ทำ฿หຌรงงานเทยเดຌรับอกาส฿นการเปทำงาน฿นตางประทศ
มากยิไงขึๅน ซึไงชวยลดปัญหาการวางงาน ละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับประทศ ิคาฉลีไย ไ.5ใี 

O5 รัฐบาลมีนยบาย฿นการปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ทำ฿หຌมีอกาส฿นการพัฒนา
ฐานขຌอมูลละชืไอมยงขຌอมูลกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงพัฒนาระบบ e-Service พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการ฿หຌบริการประชาชน ิคาฉลีไย ไ.ไใี 

O6 ผลกระทบจากการพรระบาดของรคควิด – แ้ ละความกຌาวหนຌาของทคนลยี ป็นอกาส฿หຌ
กรมการจัดหางานเดຌทบทวนบทบาท ละภารกิจ พืไอ฿หຌสอดรับกับความตຌองการของประชาชน  
ละสถานการณ์ทีไกิดขึๅน ิคาฉลีไย ไ.ใใี 

O7 ปัจจัยตาง โ ของประทศเทย อืๅอละจูง฿จ฿หຌรงงานจากประทศพืไอนบຌานคลืไอนยຌายขຌามาทำงาน 
ซึไงชวยบรรทาปัญหาการขาดคลนรงงาน ฿นตำหนงงานทีไคนเทยเมนิยมทำ ิคาฉลีไย ไ.ใใี 

O8 ความกຌาวหนຌาของทคนลยีสงผล฿หຌสามารถทำงานทุกทีไ ทุกวลาดยเมมีขຌอจำกัด ิwork from 
everywhere) ละครืไองมือ อุปกรณ์฿นการดำนินงาน มีการพัฒนาอยางรวดรใว ทำ฿หຌพิไมประสิทธิภาพ
฿นการดำนินงาน ิคาฉลีไย 4.10) 

O9 จากนยบายภาครัฐ ทีไตຌองการ฿หຌสวนราชการปรับปลีไยนบทบาทจากผูຌ฿หຌบริการ ป็นผูຌกำกับดูล 
สงผล฿หຌกรมเดຌปรับปลีไยนบทบาท ภารกิจ ละครงสรຌาง฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน ิคาฉลีไย ใ.ๆๆี 

Oแเ บริษัทจัดหางานอกชนมีรูปบบการ฿หຌบริการทีไรวดรใว ละมีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางานสามารถ
บูรณาการความรวมมือพืไอ฿หຌกิดประยชน์฿นการ฿หຌบริการประชาชนมากยิไงขึๅน ิคาฉลีไย ใ.ๆเี 
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อุปสรรค ิThreats) 

Tแ ประทศเทยยังเมมีฐานขຌอมูลของประชาชนบบ Big Data จึงยังเมสามารถวางผน ละกำหนด
นยบายพืไอบริหารจัดการกำลังรงงานของประทศเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ิคาฉลีไย 5.00) 

Tโ คานิยมทางการศึกษาทีไยังคงเมสอดคลຌองกับความตຌองการทีไทຌจริงของตลาดรงงาน ชน ผูຌจบการศึกษา
฿นระดับอุดมศึกษาทีไมีมากกินเป เมตรงกับความตຌองการของนายจຌาง ซึไงมีความตຌองการจຌางงาน  

ผูຌจบการศึกษา฿นสายอาชีพป็นหลัก ิคาฉลีไย 4.96) 

Tใ ขຌอจำกัดดຌานงบประมาณ สงผลกระทบตอปງาหมายการดำนินงาน ละการ฿หຌบริการ ชน การนะนว
ละ฿หຌบริการผูຌสูงอายุ นักรียน นักศึกษา รวมทัๅง การพัฒนาระบบ e-Service ฿นการ฿หຌบริการ 
ิคาฉลีไย 4.63) 

Tไ ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีกอ฿หຌกิดผลกระทบตอตลาดรงงาน จากความเมสอดคลຌองระหวาง
ทักษะรงงานกับทักษะทีไตຌอง฿ชຌการทำงาน ดยฉพาะทักษะทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีระดับสูง  
อาจนำเปสูการขาดคลนรงงานทักษะ ฿นขณะทีไรงงานระดับลางจะถูกทนทีไดຌวยหุนยนต์  
ละจักรกลมากขึๅน ิคาฉลีไย 4.56) 

T5 ปัจจัยจากประทศพืไอนบຌาน สงผล฿หຌกิดการคลืไอนยຌายรงงานผิดกฎหมาย ชน มียนมา รฮีนจา  
ละนำเปสูปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ิคาฉลีไย 4.56) 

Tๆ ครงสรຌางของประชากรปลีไยนเป อัตราการกิดของประชากรลดลง ทำ฿หຌขาดคลนกำลังรงงาน 
ิคาฉลีไย 4.56) 

T็ ความชืไอ คานิยม ประพณี ละวัฒนธรรมทีไตกตาง สงผลตอการคลืไอนยຌายรงงาน ละการบริหาร
ตลาดรงงานสูความสมดุล ิคาฉลีไย 3.73) 

T่ มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐยังคงเมพิไมบุคลากรภาครัฐ รวมทัๅงเมทดทนบุคลากร  

ทีไกษียณอายุ ฿นขณะทีไภารกิจขยายขอบขตพิไมมากขึๅน สงผล฿หຌปริมาณงาน ละอัตรากำลัง 

เมสมดุลกัน ิคาฉลีไย 3.73) 

T9 สถานการณ์การพรระบาดของรคควิด – 19 สงผลกระทบตอระบบศรษฐกิจ ละทำ฿หຌมีผูຌตกงาน 
วางงานป็นจำนวนมาก ิคาฉลีไย 3.66) 

T10 การพรระบาดของรคควิด – แ้ ทำ฿หຌสถานศึกษาตຌองปຂดการรียนการสอนระยะยาว สงผล฿หຌ
นักรียน/นักศึกษา ทีไขຌาสูตลาดรงงานมีคุณภาพลดลง ิคาฉลีไย ใ.ใใี 
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 ๎.๎ ผลการประมินตำหนงทางยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน  จากการวิคราะห์  
ดຌวย TOWS MATRIX พืไอหาคาคะนนถวงนๅำหนัก ละประมินตำหนงทางยุทธศาสตร์ ิStrategics 

Positioning) ของกรมการจัดหางานลຌว พบวา 

คะนนจุดขใง ิS)    นຌอยกวา   จุดออน ิW)     ทากับ    - ใ.้้ 

คะนนอกาส ิO)    นຌอยกวา   อุปสรรค ิT)     ทากับ    - เ.แไ 

  จากคาคะนนดังกลาว สามารถนำมาประมินสถานการณ์ของกรมการจัดหางานหรือตำหนง
ทางยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน อยูทีไ W T ซึไงป็นตำหนงทีไตຌอง฿ชຌ กลยุทธ์ชิงรับ  ดยกຌเขจุดออน ิW) 

ละมีอุปสรรค ิT) ป็นปัจจัยชิงลบ จึงป็นการกำหนดกลยุทธ์ทีไตຌองการลดจุดออน ละอุปสรรค พืไอสนับสนุน
การดำนินงาน฿หຌบรรลุป้าประสงค์ 

 

 
 

 ๎.๏ ผลการจัดทำผนทีไยุทธศาสตร์ ิStrategy Map) ประกอบดຌวย 

  ๎.๏.ํ ป้าหมาย ดยจำนกตามมิติของ Balanced Scorecard (BSC) ดังนีๅ 
    ิํี มิติดຌานประสิทธิผลตามผนปฏิบัติราชการ มี 3 ป้าหมาย เดຌก 

• คนหางานมีงานทำอยางมีศักยภาพ  
• คนหางานเดຌรับการคุຌมครองตามกฎหมาย  
• คนตางดຌาวทำงานถูกตຌองตามกฎหมาย 
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    ิ๎ี มิติดຌานคุณภาพการ฿หຌบริการ มี ๎ ป้าหมาย เดຌก 
• องค์กรทีไมีสมรรถนะสูง ละปรง฿ส 
• ผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จ 

    ิ๏ี มิติดຌานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มี 8 ป้าหมาย เดຌก 
• การสงสริมการมีงานทำ ละการคุຌมครองคนหางานมีประสิทธิภาพ  
• ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานมีประสิทธิภาพสอดคลຌองกับสถานการณ์  

ละนำเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
• การดำนินการตามกฎหมายชิงรุกมีประสิทธิภาพ  
• การบริหารผนงาน ครงการ งบประมาณ ละการติดตามประมินผล  

มีประสิทธิภาพ 
• ครืไองมืออุปกรณ์ทีไจำป็น พียงพอ พรຌอม฿ชຌงาน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ละทันสมัย 
• การผยพรประชาสัม พันธ์มีประสิทธิภ าพครอบคลุม  ละทัไ วถึ ง 

ทุกกลุมปງาหมาย 
• ภาคีครือขายทุกภาคสวนมีศักยภาพ ละมีสวนรวม฿นการดำนินงาน 

ตามภารกิจ 
• การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาวมีประสิทธิภาพ 

    ิ๐ี มิติดຌานพัฒนาองค์กร มี ๐ ป้าหมาย เดຌก 
• บุคลากรมีความสามารถสูง ละป็นมืออาชีพ 
• ระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูล สนับสนุนการบริหารละการบริการ 

ทุกภารกิจ 
• กฎหมาย ละกฎระบียบทันสมัย 
• บทบาท ละภารกิจสอดคลຌองกับบริบททีไปลีไยนปลง 

  ๎.๏.๎ ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน  
   จากการวิคราะห์ขຌอมูลดังกลาวขຌางตຌน เดຌนำมาสูการกำหนดป็นผนปฏิบัติราชการ 

๐ รืไอง ดังนีๅ 
       ิํี ผนปฏิบัติราชการรืไอง การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหาร

ตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

   (๎ี ผนปฏิบัติราชการรืไอง การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน  
ละยกระดับการ฿หຌบริการ 

   ิ๏ี ผนปฏิบัติราชการรืไอง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ิ๐ี ผนปฏิบัติราชการรืไอง การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 
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 ๎.๐ ความชืไอมยงของป้าหมายหลัก ผนปฏิบัติราชการ ป้าหมาย ละนวทางการพัฒนา 

ป้าหมายหลัก ผนปฏิบัติราชการรื่อง ป้าหมาย นวทางการพัฒนา 

ํ. ระบบบริหารจัดการ
สงสริมการมีงานทำ 
มีประสิทธิภาพ คนหางาน 

มีการประกอบอาชีพ 

อยางมัไนคง ยัไงยืน  
ตามความรูຌ ความสามารถ  
ตามระดับการศึกษา 
ละตรงกับความตຌองการ
ของนายจຌาง รวมทัๅง 
เดຌรับการคุຌมครองตามทีไ
กฎหมายกำหนด ดย
การมีสวนรวมของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน 

ํ. การสงสริม 

การมีงานทำ คุຌมครอง
คนหางาน ละบริหาร
ตลาดรงงาน  

สูความสมดุล  
ตลอดจนสงสริม 

การมีสวนรวมของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน 

ํ. คนหางานมีงานทำ 
อยางมีศักยภาพ (G1) 

 

ํ. สงสริม฿หຌคนหางาน  
มีงานทำอยางมีศักยภาพ 

๎. คนหางานเดຌรับการ
คุຌมครองตามกฎหมาย (G2) 

 

๎. คุຌมครองคนหางานตามทีไ
กฎหมายกำหนด 

๏. การสงสริมการมีงานทำ
ละการคุຌมครองคนหางาน
มีประสิทธิภาพ ิGๆี 
 

๏. พัฒนาระบบการสงสริม
การมีงานทำละคุຌมครอง
คนหางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ 

๐. ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน
มีประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ ละนำเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌ ิG7) 

 

๐. พัฒนาระบบขຌอมูล
ขาวสารตลาดรงงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ สอดคลຌองกับ
สถานการณ์ ละนำเป฿ชຌ
ประยชน์เดຌ 
 

๑. การดำนินการ 

ตามกฎหมายชิงรุก 

มีประสิทธิภาพ (G8) 

 

๑. รงรัดการดำนินการ 

ตามกฎหมาย฿นชิงรุก฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

๒. ภาคีครือขายทุกภาคสวน
มีศักยภาพ มีสวนรวม฿นการ
ดำนินงานตามภารกิจ (G12) 

๒. สงสริมละพัฒนา
ครือขายทุกภาคสวน฿หຌมี
ศักยภาพ ละมีสวนรวม 

฿นการดำนินงานตามภารกิจ 

 

๎. ระบบทคนลยี
ดิจิทัล ฿นการบริหารงาน
ละบริการประชาชน 

มีประสิทธิภาพ 

๎. การพัฒนาระบบ
ทคนลยีดิจิทัล฿นการ
บริหารงาน ละยกระดับ
การ฿หຌบริการ 

ํ. ครืไองมืออุปกรณ์ทีไจำป็น 
พียงพอ พรຌอม฿ชຌงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ  
ละทันสมัย (Gแเ) 

ํ. สนับสนุนครืไองมืออุปกรณ์
ทีไจำป็น฿หຌพียงพอ พรຌอม 

฿ชຌงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ละทันสมัย 

 



 

 

 

 

25 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน 

ป้าหมายหลัก ผนปฏิบัติราชการรื่อง ป้าหมาย นวทางการพัฒนา 

๎. ระบบทคนลยีดิจิทัล
ละฐานขຌอมูลสนับสนุน 

การบริหาร ละการบริการ
ทุกภารกิจ (G15) 

 

๎. พัฒนาระบบทคนลยี
ดิจิทัลละฐานขຌอมูล 

พืไอสนับสนุนภารกิจ 

๏. ป็นองค์กรทีไมี 

ขีดสมรรถนะสูง  
ละธรรมาภิบาล 

๏. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

฿หຌมีประสิทธิภาพ  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ํ. องค์กรทีไมีสมรรถนะสูง
ละปรง฿ส (G4) 

ํ. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ สูองค์กรทีไมี
สมรรถนะสูง 
๎. ยกระดับคุณธรรม 

ละความปรง฿ส฿นการ
ดำนินงาน฿หຌสูงขึๅน 

๎. ผูຌรับบริการ 
มีความพึงพอ฿จ (G5) 

๏. พัฒนาคุณภาพ 

การ฿หຌบริการทีไตอบจทย์ 
สะดวก ละประหยัด 

 

๏. การบริหารผนงาน 
ครงการ งบประมาณ  
ละการติดตามประมินผล 
มีประสิทธิภาพ (G9) 

๐. พัฒนาการบริหารผนงาน 
ครงการ งบประมาณ  
ละการติดตามประมินผล  
฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 

๐. การผยพรประชาสัมพันธ์  
มีประสิทธิภาพครอบคลุม 
ละทัไวถึงทุกกลุมป้าหมาย 
(G11) 

 

๑. พัฒนาระบบการผยพร
ประชาสัมพันธ์฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรมีความสามารถสูง 
ละป็นมืออาชีพ (G14) 

๒. พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร฿หຌมีความสามารถ
สูงละป็นมืออาชีพ 

๒. กฎหมาย ละกฎระบียบ
ทันสมัย (G16) 

 

๓. ปรับปรุงกฎหมาย  
ละกฎ ระบียบ ฿หຌทันสมัย 
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ป้าหมายหลัก ผนปฏิบัติราชการรื่อง ป้าหมาย นวทางการพัฒนา 

๓. บทบาท ละภารกิจ
สอดคลຌองกับบริบท 

ทีไปลีไยนปลง (G17) 

๔. ปรับบทบาท฿หຌสอดคลຌอง
กับบริบททีไปลีไยนปลง 

๐. การบริหารจัดการ 

การทำงานของ 
คนตางดຌาว  
มีประสิทธิภาพ 

๐. การบริหารจัดการ
การทำงานของ 
คนตางดຌาว 

ํ. คนตางดຌาวทำงาน
ถูกตຌองตามกฎหมาย (Gใ) 

 

ํ. จัดระบบการทำงานของ
คนตางดຌาว 

๎. การดำนินการ 

ตามกฎหมายชิงรุก 

มีประสิทธิภาพ (G8) 

 

๎.  รงรัดการดำนินการ
ตามกฎหมาย฿นชิงรุก฿หຌมี
ประสิทธิภาพ 

๏. ภาคีครือขายทุกภาคสวน
มีศักยภาพ ละมีสวนรวม 

฿นการดำนินงานตามภารกิจ 
(G12) 

 

๏. สงสริมละพัฒนา
ครือขายทุกภาคสวน฿หຌมี
ศักยภาพ ละมีสวนรวม 

฿นการดำนินงานตามภารกิจ 

๐. การบริหารจัดการ 

การทำงานของคนตางดຌาว 

มีประสิทธิภาพ (Gแใ) 

๐. พัฒนาการบริหารจัดการ
การทำงานของคนตางดຌาว
฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 
๏. จัดประชุมพิจารณา ิรางี กรอบผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ิพ.ศ. 2566 – 2570)         

ของกรมการจัดหางาน  
 มืไอวันทีไ โแ มษายน ๎๑ๆ5 กรมการจัดหางานเดຌมีการจัดประชุม พืไอพิจารณา ิรางี กรอบ

ผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปฯ ทีไเดຌจากการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำผนปฏิบัติราชการกรมการ          
จัดหางาน ระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2566 – 2570) ณ หຌองประชุม ทียน อัชกุล ชัๅน ํเ กรมการจัดหางาน ดยมี
ผูຌบริหาร ผูຌอำนวยการสำนัก/กอง ละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองขຌารวมประชุมรวมประมาณ ไ5 คน ซึไงทีไประชุมเดຌ
หในชอบิรางี กรอบผนปฏิบัติราชการดังกลาวรียบรຌอยลຌว ละกองยุทธศาสตร์ละผนงาน เดຌนำขຌอมูล 

เปจัดทำผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปฯ สนอตอผูຌบริหารกรม ละรัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงานพืไอ฿หຌความ
หในชอบ 
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สวนทีไ ๎  ความสอดคลຌองกับผน ๏ ระดบั ตามนยัของมติคณะรัฐมนตรี มืไอวนัทีไ ๐ ธันวาคม ๎๑๒์ 

๎.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ิผนระดับทีไ ํี 
 

 
 

 
 

ํ) ยุทธศาสตร์ชาติ ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ิหลักี 
(ํ) ป้าหมายทีไ 1 คนเทยป็นคนดี คนกง มีคุณภาพ พรຌอมสำหรับวิถีชีวิต฿นศตวรรษทีไ 21 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ 

   ประดในทีไ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงนຌนการพัฒนาคนชิงคุณภาพ 

฿นทุกชวงวัย ตัๅงตชวงการตัๅงครรภ์ ปฐมวัย วัยดใก วัยรุน วัยรียน วัยผูຌ฿หญ วัยรงงาน ละวัยผูຌสูงอายุ พืไอสรຌาง
ทรัพยากรมนุษย์ทีไมีศักยภาพ มีทักษะความรูຌ ป็นคนดี มีวินัย รียนรูຌเดຌดຌวยตนอง฿นทุกชวงวัย มีความรอบรูຌ
ทางการงิน มีความสามารถ฿นการวางผนชีวิตละการวางผนทางการงินทีไหมาะสม฿นตละชวงวัย  
ละความสามารถ฿นการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาละปรับทัศนคติ฿หຌคนทุกชวงวัยทีไคยกระทำผิด
เดຌกลับมา฿ชຌชีวิต฿นสังคมเดຌอยางสงบสุขละป็นกำลังสำคัญ฿นการพัฒนาประทศ 
   ประดในยอย 4.2.3 ชวงวัยรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ ละสมรรถนะรงงานอยางตอนืไอง
สอดคลຌองกับความสามารถฉพาะบุคคล ละความตຌองการของตลาดรงงาน มีการทำงานตามหลักการทำงาน  

ทีไมีคุณคาพืไอสรຌางผลิตภาพพิไม฿หຌกับประทศ มีวัฒนธรรมการทำงานทีไพึงประสงค์ มีความรูຌความขຌ า฿จ 

ละมีทักษะทางการงินพืไอ฿หຌสามารถบริหารจัดการการงินของตนองละครอบครัว มีการวางผนทางการงิน
ละมีการออม การรับผิดชอบของพอมตอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการรียนรูຌ ละการอำนวยความสะดวก
ดຌานความรูຌ พืไอพัฒนาความรูຌ รงงานฝมือ ความชำนาญพิศษ การป็นผูຌ ประกอบการ฿หม ละการพัฒนา 

ตอยอดความรูຌ฿นการสรຌางสรรค์งาน฿หม โ รวมทัๅงมาตรการขยายอายุการทำงาน 
   ประดในทีไ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ทีไหลากหลาย  อาทิ ภาษา ตรรกะ 

ละคณิตศาสตร์ ดຌานทัศนะละมิติ ดนตรี กีฬาละการคลืไอนเหวของรางกาย การจัดการตนอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผูຌมีความสามารถอันดดดนดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือหลายดຌาน ดยการพัฒนาละรักษากลุมผูຌมีความสามารถพิศษ
ของพหุปัญญาตละประภท การสรຌางสภาพวดลຌอมละระบบสนับสนุนประชากรเทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา 
การสรຌางสริมศักยภาพผูຌมีความสามารถพิศษ฿หຌสามารถตอยอดการประกอบอาชีพเดຌอยางมัไนคง 
   ประดในยอย 4.4.3 การดึ งดูดกลุมผูຌ ชีไ ยวชาญตางชาติละคนเทยทีไมีความสามารถ 

฿นตางประทศ฿หຌมาสรຌางละพัฒนาทคนลยีละนวัตกรรม฿หຌกับประทศ ทัๅง฿นรูปบบการทำงานชัไวคราว
ละถาวรตามความหมาะสมของปງาหมายการพัฒนาประทศ฿นชวงระยะวลาตาง โ รวมถึงผูຌมีความสามารถทีไมี
ศักยภาพสูงดຌานตาง โ ลูกหลานชาวตางชาติทีไกำนิด฿นประทศเทยทีไมีความสามารถพิศษ ละการรับดใก 

ละยาวชนทีไมีความสามารถพิศษจากทัไวลก ละผูຌชีไยวชาญทีไมีศักยภาพหรือทักษะสูง฿นสาขาตาง โ ทีไป็น
ประยชน์ตอการพัฒนาประทศ ควบคูกับการรักษาละสงสริมผูຌมีความสามารถพิศษทัๅงคนเทยหรือคนตางชาติ
ทีไกำนิด฿นประทศเทยเดຌสดงศักยภาพละ฿ชຌความสามารถ฿นการทำประยชน์ละสรຌางชืไอสียง฿หຌกประทศ 

(๏) การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีปງาหมาย฿นการพัฒนา
คนเทย฿หຌป็นคนดี คนกง มีคุณภาพ พรຌอมสำหรับวิถีชีวิต฿นศตวรรษทีไ โแ ทัๅงนีๅ ผนปฏิบัติราชการของ 
กรมการจัดหางาน รืไองทีไ แ การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล 
ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน รืไองทีไ โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล   
฿นการบริหารงานละยกระดับการ฿หຌบริการ รืไองทีไ ใ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ  
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ตามหลักธรรมาภิบาล ละรืไองทีไ 4 การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ซึไงป็นการดำนินงาน 

พืไอตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสูตลาดรงงาน ละสงสริมการมีงานทำ฿หຌกับรงงานเทยพืไอ฿หຌมีอาชีพ มีงานทำ 
ละมีรายเดຌทีไยัไงยืน รวมถึงสนับสนุนกลุมผูຌชีไยวชาญตางประทศทีไมีศักยภาพสูง  หรือทักษะสูง฿นสาขาตาง โ  
ทีไป็นประยชน์ตอการพัฒนาประทศ ขຌามาทำงานละถายทอดความรูຌดຌานทคนลยีละนวัตกรรม฿หຌกับ
รงงานเทย ซึไงจะสงสริมละสนับสนุน฿หຌปງาหมายของยุทธศาสตร์ดຌานนีๅบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๎) ยุทธศาสตร์ชาติ ดຌานความมัไนคง ิรองี 
(ํ) ป้าหมายทีไ 2 บຌานมืองมีความมัไนคง฿นทุกมิติละทุกระดับ 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ 

   ประดในทีไ 4.2 การป้องกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง พืไอกຌเขปัญหาดิม
ทีไมีอยูอยางตรงประดในจนหมดเปอยางรวดรใว ละปງองกันเม฿หຌปัญหา฿หมกิดขึๅนอันจะสงผล฿หຌการบริหารจัดการ
ละการพัฒนาประทศ฿นทุก โ ดຌาน ดำนินการเปเดຌอยางตอนืไองละราบรืไนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ซึไงป็นกุญจสำคัญทีไจะนำเปสูการบรรลุปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน 
   ประดในยอย 4.2.1 การกຌเขปัญหาความมัไนคง฿นปัจจุบัน พืไอ฿หຌปัญหาดิมทีไมีอยูเดຌรับ 

การกຌเขอยางจริงจัง จนยุติลง หรือเมสงผลกระทบตอประทศชาติ รวมทัๅง฿หຌการบริหารละการพัฒนา
บຌานมืองดินหนຌาเปเดຌอยางตอนืไองละมีประสิทธิภาพ ดยผลักดันการวิคราะห์หาสาหตุทีไทຌจริงของปัญหา
ของทุกภาคสวน฿นทุกประดในอยางป็นระบบ สงสริมการหารือ วางผน ละยกระดับวิธีการกຌเขปัญหาทีไอาศัย
การผนึกกำลังคนละทรัพยากร฿หຌมีสวนรวมบบบูรณาการอยางทຌจริง สริมสรຌางความรวมมือกันระหวาง
หนวยงานหลักละรอง฿นการปງองกัน กຌเขปัญหา ละชวยหลือประชาชน ทัๅงจากภัยคุกคามละปัญหาทีไสงผล
ตอความมัไนคงตาง โ ชน การกอการรຌาย อาชญากรรมทางเซบอร์ การฟอกงิน การคຌามนุษย์ การหลบหนีขຌามือง
ดยผิดกฎหมาย การลักลอบคຌาสินคຌาถืไอน การคຌาละการพรระบาดของยาสพติด การขยายอำนาจหรือขงขันกัน
ทางศรษฐกิจอยางรุนรง รวมเปถึงปัญหาการรุกขຌามาอยางรวดรใวของทุนขนาด฿หญ ทคนลยียุค฿หม  
การยຌายถิไนของทุนละรงงานขຌามชาติ ทีไจะสงผลกระทบตอความมัไนคงของชาติละความมัไนคงของมนุษย์ 
ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ ทีไทำ฿หຌจำป็นตຌองมีการบริหารจัดการความมัไนคง รวมเปถึงการสงสริมผลักดันหลักการ 
นยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงครงการสำคัญของประทศ฿หຌบรรลุผลสำรใจตามปງาหมายทีไกำหนด 

(๏) การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง มีปງาหมาย฿นการทำ฿หຌบຌานมืองมีความมัไนคง฿นทุกมิติ  
ละทุกระดับ ซึไงกรมการจัดหางานกีไยวขຌองกับการบรรลุปງาหมายความมัไนคง฿นดຌานการปງองกันปัญหา  

การคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ดยผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน รืไองทีไ 1 การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครอง
คนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 
รืไองทีไ ๎ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล ฿นการบริหารงานละยกระดับการ฿หຌบริการ ละรืไองทีไ 4 การบริหาร
จัดการการทำงานของคนตางดຌาว ป็นการดำนินงานพืไอบริหารจัดการรงงานตางดຌาว฿หຌขຌาสูระบบการจຌางงาน 

ทีไถูกตຌอง ละป็นการดำนินงานพืไอสรຌางความตระหนักรูຌ กีไยวกับขຌอมูลการคຌามนุษย์฿หຌกับรงงานเทย  
รงงานตางดຌาว รวมถึงภาคีครือขาย รวมทัๅงตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ  
ละตรวจสอบ ควบคุมการดำนินงานของบริษัทจัดหางาน สาย/นายหนຌาจัดหางาน บริษัททีไเดຌรับ฿บอนุญาต 

฿หຌประกอบธุรกิจการนำคนตางดຌาวมาทำงานกับนายจຌาง฿นประทศ ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครองปງองกันเม฿หຌรงงานเทย 
ละรงงานตางดຌาวตกป็นหยืไอของการคຌามนุษย์ ซึไงการดำนินงานดังกลาวมีสวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌปัญหา 

การคຌามนุษย์ดຌานรงงานเดຌรับการกຌเขละบรรลุตามปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง 
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๏) ยุทธศาสตร์ชาติ ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน ิรองี 
(ํ) ป้าหมายทีไ 2 ประทศเทยมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ 

   ประดในทีไ 4.4 ครงสรຌางพืๅนฐาน ชืไอมเทย ชืไอมลก ครงสรຌางพืๅนฐานป็นสิไงจำป็น
สำหรับประทศเทย฿นการกຌาวสูการป็นศูนย์กลางศรษฐกิจอาซียน ละป็นจุดชืไอมตอทีไสำคัญของภูมิภาคอชีย 
฿นยุคของการปลีไยนปลงทางดຌานทคนลยีอยางรวดรใวละรุนรง ครงสรຌางพืๅนฐานจะครอบคลุมถึง
ครงสรຌางพืๅนฐานทางกายภาพ฿นดຌานครงขายคมนาคม พืๅนทีไละมือง รวมถึงทคนลยี ตลอดจนครงสรຌาง
พืๅนฐานทางศรษฐกิจ พืไออำนวยความสะดวกละลดตຌนทุน฿นการคลืไอนยຌายสินคຌา บริการ งินทุน บุคลากร 
ละชืไอมยงประทศเทยกับประชาคมลก 
   ประดในยอย 4.4.2 สรຌางละพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ ฿หຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ
ละกระจายความจริญสูภูมิภาค  ยกระดับรายเดຌละคุณภาพชีวิตของประชาชน ละกຌปัญหาความมัไนคง
บริวณชายดน ดยการพัฒนาขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก฿หຌมีความพรຌอมทางครงสรຌางพืๅนฐานทีไจะทำ฿หຌ
เทยป็นศูนย์กลางทัๅงทางบก ทางนๅำ ละทางอากาศ รวมทัๅงป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมละนวัตกรรม พัฒนามือง
ละสงสริมการทองทีไยว รวมถึงการพัฒนาขตศรษฐกิจตะวันตก พืไอชืไอมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออก 
ละภาคอืไน โ ตลอดจนขตศรษฐกิจพิศษชายดน ทัๅงทางดຌานการคຌา การลงทุน ละการทองทีไยว  
ดยคำนึงถึงจุดดนของตละพืๅนทีไละการสริมซึไงกันละกันกับการพัฒนาขตศรษฐกิจของประทศพืไอนบຌาน 
พรຌอมทัๅงการจัดผังมือง ระบบสาธารณูปภคสาธารณูปการ การอำนวยความสะดวกทางการคຌาการลงทุน  
ทัๅง฿นดຌานขຌอมูล รงงาน ละกฎระบียบตาง โ รวมทัๅงมีมาตรการสนับสนุน฿หຌกิดการลงทุน฿นอุตสาหกรรม 

ละบริการปງาหมายทีไมีการ฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรม ละมีมูลคาพิไมสูง ดยตระหนักถึงความยัไงยืน 
(๏) การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

   ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน มีปງาหมายพืไอพัฒนาประทศเทย
฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน ดังนัๅน ผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางานรืไองทีไ ๐ การบริหาร
จัดการการทำงานของคนตางดຌาว จึงกำหนด฿หຌมีการอำนวยความสะดวก฿หຌกับรงงานตางดຌาวทีไจะขຌามาทำงาน
฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษชายดน ซึไงป็นสวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌนายจຌาง สถานประกอบการ มีกำลังรงงาน
พียงพอ฿นการประกอบธุรกิจ สงสริม฿หຌกิดการคຌาละการลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ ละสนับสนุน฿หຌ
ปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติดຌานนีๅบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

๐) ยุทธศาสตร์ชาติ ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ิรองี 
(ํ) ป้าหมายทีไ 1 การสรຌางความป็นธรรม ละลดความหลืไอมลๅำ฿นทุกมิติ 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ 

   ประดในทีไ 4.3 การสริมสรຌางพลังทางสังคม  
   ประดในยอย 4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ ดยตรียมความพรຌอม฿นทุกมิติ  
ทัๅงมิติศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ละสภาพวดลຌอม ดยฉพาะการออมละการลงทุนระยะยาวของคนตัๅงตกอน
กษียณอายุ พัฒนาระบบละกลเกพืไอสนับสนุนการปรับตัวของประชากร฿หຌสามารถปรับปลีไยนอาชีพ  

฿หຌหมาะสมตามตละชวงอายุ พืไอยืดชวงวลาละพิไมอกาส฿นการทำงาน฿นยามสูงอายุละสรຌางหลักประกัน
ทางรายเดຌ฿หຌกตนองเดຌนานขึๅน สรຌางรงจูง฿จ฿หຌภาคอกชนหรือสถานประกอบการ฿นการตรียมความพรຌอม
ของรงงานกอนวัยกษียณ การจຌางงานผูຌสูงอายุ฿หຌหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ละสมรรถนะ ตลอดจน
สงสริมการสรຌางสรรค์ทคนลยีละนวัตกรรมสำหรับการสงสริมละฟ้นฟูศักยภาพผูຌสูงอายุ สงสริม฿หຌผูຌสูงอายุ
มีกิจกรรมทำตอนืไองทัๅง฿นชิงศรษฐกิจ สังคม ละสุขภาพ รวมทัๅงคงเวຌซึไงบทบาท฿นการขับคลืไอนการพัฒนาสังคม 
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ดยสงสริมละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌทุกภาคสวนมีการจຌางงานผูຌสูงอายุ฿หຌหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ ละสมรรถนะ 
สงสริมการถายทอดภูมิปัญญาละประสบการณ์ ละรวมสรຌางสังคมทีไเมทอดทิๅงกัน พืไอพิไมคุณคาของผูຌสูงอายุ 

(๏) การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม มีปງาหมายพืไอสรຌาง 

ความป็นธรรมละลดความหลืไอมลๅำ฿นทุกมิติ กรมการจัดหางานจึงเดຌขับคลืไอนผนปฏิบัติราชการ  

รืไองทีไ 1 การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริม
การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำมีอาชีพ ละรายเดຌ 
สามารถลีๅยงดูตนองเมป็นภาระของครอบครัว สังคม อีกทัๅงยังสงผล฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌลดลง  
ซึไงป็นเปตามปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติดຌานนีๅ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ิรองี 
(ํ) ป้าหมายทีไ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานทีไมุงผลสัมฤทธิ์ละผลประยชน์สวนรวม 

ตอบสนองความตຌองการของประชาชนเดຌอยางสะดวก รวดรใว ปรง฿ส  
 ป้าหมายทีไ 2 ภาครัฐมีขนาดทีไลใกลง พรຌอมปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลง 
(๎) ประดในยุทธศาสตร์ 

   ประดในทีไ 4.1 ภาครัฐทีไยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความตຌองการ ละ฿หຌบริการ
อยางสะดวกรวดรใว ปรง฿ส หนวยงานของรัฐตຌองรวมมือละชวยหลือกัน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ มีระบบการบริหาร
จัดการทีไทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปรง฿ส ฿หຌการบริหารราชการผนดินทัๅงราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทຌองถิไน ละงานของรัฐอยางอืไน฿หຌป็นเปตามหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี สรຌางประยชน์สุข 

กประชาชน 
   ประดในยอย 4.1.2 ภาครัฐมีความชืไอมยง฿นการ฿หຌบริการสาธารณะตาง โ ผานการนำ
ทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌ มีระบบการบริหารจัดการขຌอมูลทีไมีความชืไอมยงระหวางหนวยงานละหลงขຌอมูล
ตาง โ นำเปสูการวิคราะห์การจัดการขຌอมูลขนาด฿หญ พืไอการพัฒนานยบายละการ฿หຌบริการภาครัฐ  
มีการนำทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการสาธารณะตัๅงตตຌนจนจบกระบวนการ พืไอ฿หຌสามารถ
ติดตอราชการเดຌดยงาย สะดวก รวดรใว ปรง฿ส สียคา฿ชຌจายนຌอย ละตรวจสอบเดຌ 
   ประดในทีไ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการปลีไยนปลง ละมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุຌมคา ทียบเดຌกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพวดลຌอม  

฿นการปฏิบัติงานทีไมีความหลากหลายซับซຌอนมากขึๅน ละทันการปลีไยนปลง฿นอนาคต 
   ประดในยอย 4.4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุนหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประทศ  
ปรับครงสรຌางละระบบบริหารงานราชการ฿หม฿นรูปบบทีไมีความหลากหลาย มีการดำนินงานทีไมีความยืดหยุน 
สามารถปรับตัวขຌาสูการป็นสำนักงานสมัย฿หม นำเปสูการป็นองค์กรทีไมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
ทียบเดຌกับมาตรฐานสากล มีความคลองตัว เมยึดติดกับการจัดครงสรຌางองค์กรบบราชการ สามารถยุบ ลิก 
ปรับปลีไยนครงสรຌางองค์กร กฎ ระบียบ เดຌตามสถานการณ์ 

(๏) การบรรลุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ชาติดຌานปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีปງาหมาย 

พืไอภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานทีไมุงผลสัมฤทธิ์ละผลประยชน์สวนรวม ตอบสนองความตຌองการของประชาชน
เดຌอยางสะดวก รวดรใว ปรง฿ส กรมการจัดหางาน จึงเดຌขับคลืไอนผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน รืไองทีไ 2 
การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละยกระดับการ฿หຌบริการ ละรืไองทีไ 3 การพัฒนาระบบ
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๎.๎ ผนระดับทีไ ๎ ิฉพาะทีไกีไยวขຌองี 
 

บริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พืไอ฿หຌการบริหารจัดการ ละการดำนินงานมีประสิทธิภาพ 
สอดรับกับสถานการณ์ละบริบททีไปลีไยนปลงเป ซึไงป็นเปตามปງาหมายของยุทธศาสตร์ชาติดຌานนีๅ 
 

 
 

๎.๎.แ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
 ิํี  ประดในทีไ แแ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ิหลักี 
  ิํ.ํี  ปງาหมายระดับประดในของผนมบทฯ 
   ปງาหมายทีไ 1 คนเทยทุกชวงวัยมีคุณภาพพิไมขึๅน เดຌรับการพัฒนาอยางสมดุล 

ทัๅงทางดຌานรางกาย สติปัญญา ละคุณธรรมจริยธรรม ป็นผูຌทีไมีความรูຌละทักษะ฿นศตวรรษทีไ 21 รักการรียนรูຌ
อยางตอนืไองตลอดชีวิต 

   การบรรลุปງาหมายตามผนมบทฯ กรมการจัดหางานเดຌสงสริม฿หຌคนเทย 

มีงานทำ มีอาชีพ มีรายเดຌ อยางหมาะสมตามศักยภาพของตนอง สามารถลีๅยงดูตนองละครอบครัว฿หຌมี 

ความป็นอยูทีไดี ดยขับคลืไอนผานครงการตาง โ อาทิ ครงการสงสริมการจຌางงานละการประกอบอาชีพ 
ครงการตรียมความพรຌอมละขยายอกาสการมีงานทำกคนเทยทุกชวงวัย ครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
฿นประทศ ซึไงการดำนินงานดังกลาว สอดคลຌองละสนับสนุนตัวชีๅวัดผนมบทระดับประดใน คือ คะนน 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ิHuman Development Index) ทากับ 0.82 ภาย฿นป ๎๑๓์ บรรลุตามปງาหมาย 

   ิํ.๎ี ผนยอยของผนมบทฯ 
    ผนยอยทีไ ๐ การพัฒนาละยกระดับศักยภาพวัยรงงาน 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ ิํี ยกระดับศักยภาพ ทักษะ ละสมรรถนะของคน฿นชวงวัย
ทำงาน฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลຌองกับความสามารถฉพาะบุคคล ละความตຌองการของตลาดงาน รวมทัๅง
ทคนลยีสมัย฿หม พืไอสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจ ละพิไมผลิตภาพ฿หຌกับประทศ 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ 110401 รงงานมีศักยภาพ฿นการพิไมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนัก฿นความสำคัญทีไจะพัฒนาตนอง฿หຌตใมศักยภาพ สามารถปรับตัวละรียนรูຌสิไง฿หมตามพลวัต  

ของครงสรຌางอาชีพละความตຌองการของตลาดรงงานพิไมขึๅน 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการ/กิจกรรม พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌกับ
รงงานเทยพืไอ฿หຌลือกศึกษา ลือกอาชีพ ละพัฒนาศักยภาพ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน 
ละสงสริมการมีงานทำของรงงานทุกกลุมปງาหมาย ชน ิ1) ครงการสงสริมการจຌางงานละการประกอบอาชีพ 
ิ2) ครงการกຌาวสูงานทีไดีคนมีคุณภาพ ิ3) ครงการตรียมความพรຌอม ละขยายอกาสการมีงานทำกคนเทย
ทุกชวงวัย ิ4) ครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน฿นประทศ ิ5) ครงการพัฒนาศักยภาพคนหางาน 

พืไอการขงขันเปทำงาน฿นตางประทศ ิ6) ครงการสำรวจขຌอมูลตลาดรงงาน ิ7) ครงการผลิตละผยพร
ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน ิ8) ครงการศึกษาการปลีไยนปลงดຌานรงงาน ิ9) ครงการพัฒนาขຌอมูลขาวสาร
ตลาดรงงาน฿นรูปบบดิจิทัล ทัๅงนีๅ  พืไอสนับสนุนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ ผลิตภาพรงงานพิไมขึๅน 

เมนຌอยกวารຌอยละ ๐ ตอป ฿หຌป็นเปตามปງาหมายทีไกำหนดเวຌ 
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• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ ิ๐ี สงสริมกลุมผูຌชีไยวชาญตางชาติละคนเทยทีไมีความสามารถ
พิศษ฿นตางประทศ ทัๅง฿นรูปบบการทำงานชัไวคราวละถาวร พืไอสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับ
ประทศ รวมทัๅงสงสริมสนับสนุนผูຌมีความสามารถพิศษทัๅงคนเทยหรือคนตางชาติทีไกำนิด฿นประทศเทย  
฿หຌสามารถสดงศักยภาพละ฿ชຌความสามารถ฿นการทำประยชน์ละสรຌางชืไอสียง฿หຌกประทศ ตลอดจน
อำนวยความสะดวก฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาจำป็นหรือขาดคลนจากตางประทศขຌามาทำงาน฿นประทศเทย 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ แแเไเโ มีคนเทยทีไมีความสามารถละผูຌชีไยวชาญตางประทศ
ขຌามาทำวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรมปງาหมายพิไมขึๅน 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชีไยวชาญ  
ซึไงนอกจากจะป็นการอำนวยความสะดวกพืไอดึงดูดการคຌาการลงทุนลຌว รงงานเทยยังจะเดຌรับการถายทอด
องค์ความรูຌละทักษะ฿หม โ จากการขຌามาทำงานของผูຌชีไยวชาญกลุมนีๅ ซึไงป็นจะสงสริม฿หຌสัดสวนการทำงาน
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี฿นประทศเทยพิไมมากขึๅน สนับสนุนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ สัดสวน 

กำลังรงงานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี เมนຌอยกวารຌอยละ 1๑ ตอป ฿หຌบรรลุปງาหมาย 

 ิ๎ี  ประดในทีไ แ ความมัไนคง ิรองี 
  ิํ.ํี  ปງาหมายระดับประดในของผนมบทฯ 

ปງาหมายทีไ 1 ประทศชาติมีความมัไนคง฿นทุกมิติละทุกระดับพิไมขึๅน 
การบรรลุปງาหมายตามผนมบทฯ กรมการจัดหางานเดຌดำนินงานพืไอสรຌาง

ความตระหนักรูຌ฿หຌกับรงงานเทย รงงานตางดຌาว ละครือขายทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงตรวจสอบ ควบคุม การดำนินงาน
ของบริษัทจัดหางาน สาย/นายหนຌาจัดหางาน ละตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ 
พืไอ฿หຌความคุຌมครองรงงานเทย ละรงงานตางดຌาวเม฿หຌตกป็นหยืไอของการคຌามนุษย์ ซึไงป็นสวนสำคัญทีไจะ
ทำ฿หຌปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงานเดຌรับการกຌเข ละสงผลตอการจัดอันดับ TIP Report ละตัวชีๅวัด 

ผนมบทระดับประดใน คือ คะนนดัชนีสันติภาพลก ทากับ ํ.๔๕ ภาย฿นป ๎๑๓์ ฿หຌป็นเปตามปງาหมาย 

   ิํ.๎ี ผนยอยของผนมบทฯ 
    ผนยอยทีไ ๎ การปງองกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ ิ๏ี ปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ มุงนຌนการวางผน 

ละยกระดับวิธีการกຌเข รวมทัๅง฿หຌมีการบูรณาการการดำนินงานระหวางภาคสวนตาง โ อยางทຌจริง ดยมี
นวคิดการดำนินการทีไสำคัญ เดຌก ิํี การพัฒนากฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองกับการดำนินคดีคຌามนุษย์  
ิ๎ี การบริหารจัดการคดีคຌามนุษย์ ิ๏ี การพิไมขีดความสามารถของจຌาหนຌาทีไ฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพละทันตอการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมละบริบทตาง โ ิ๐ี การปງองกันละปราบปราม
การทุจริต/คอร์รัปชัน ของจຌาหนຌาทีไรัฐทีไขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการคຌามนุษย์ ิ๑ี การบริหารจัดการรงงาน
กลุมปราะบาง฿หຌมีประสิทธิภาพ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ิ๒ี การสรຌางความรูຌ 
ความขຌา฿จ ละความตระหนักถึงปัญหาการคຌามนุษย์กผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิ๓ี การบูรณาการความรวมมือ 

ของภาคีครือขายทัๅง฿นละระหวางประทศอยางมีประสิทธิภาพ ิ๔ี การพัฒนากลเกละพิไมประสิทธิภาพ  

การคุຌมครองชวยหลือผูຌสียหายจากการคຌามนุษย์ละกลุมสีไยงอยางป็นระบบ ละ ิ๕ี การพัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูล฿หຌมีประสิทธิภาพละครอบคลุมมากยิไงขึๅน ดยการบูรณาการระบบฐานขຌอมูล฿นทุกมิติ 
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• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ 010201 ปัญหาความมัไนคงทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ิชน ปัญหายาสพติด 
ความมัไนคงทางเซบอร์ การคຌามนุษย์ ฯลฯี เดຌรับการกຌเขจนเมสงผลกระทบตอการบริหารละพัฒนาประทศ 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌดำนินงานพืไอบริหารจัดการรงงานตางดຌาว ฿หຌขຌาสู
ระบบการทำงานทีไถูกตຌอง ละปງองกันการลักลอบหรือหลอกลวงรงงานเทยเปทำงาน฿นตางประทศ ซึไงป็น 

สวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงานเดຌรับการกຌเข ละสงผลตอการยกระดับ TIP Report  
ของประทศเทย฿หຌดีขึๅน ดยดำนินการผานครงการ ชน ิ1) ครงการคุຌมครองปງองกันการหลอกลวงละลักลอบ
เปทำงานตางประทศ ิ2) ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌคนหางานพืไอปງองกันการตกป็นหยืไอการคຌามนุษย์  
ดຌานรงงาน฿นการเปทำงานตางประทศ ิ3) ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว ิ4) ครงการศูนย์รกรับ 
ขຌาทำงาน ละสิๅนสุดการจຌาง ิ5) ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง ิ6) ครงการตรวจสอบการทำงาน 

ของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ ิ7) ครงการตรวจสอบบริษัททีไเดຌรับ฿บอนุญาตนำคนตางดຌาวมาทำงาน
กับนายจຌาง฿นประทศ ิ8) ครงการศูนย์ปฏิบัติการปງองกันการกระทำผิดกฎหมายวาดຌวยการบริหารจัดการ 

การทำงานของคนตางดຌาว พืไอขับคลืไอนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ คะนนดัชนีความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
เมนຌอยกวา ๓ คะนน ภาย฿นป ๎๑๓์ ฿หຌป็นเปตามปງาหมาย 

 ิ๏ี  ประดในทีไ ้ ขตศรษฐกิจพิศษ ิรองี 
  ิํ.ํี  ปງาหมายระดับประดในของผนมบทฯ 

ปງาหมายทีไ ๎ การลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษทัๅงหมดพิไมขึๅน 
การบรรลุปງาหมายตามผนมบทฯ กรมการจัดหางานเดຌดำนินงานพืไอ 

อำนวยความสะดวก฿นการขอรับ฿บอนุญาตทำงาน฿หຌกับรงงานตางดຌาว฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษชายดน  
ซึไงการดำนินงานดังกลาวจะสงสริม สนับสนุน฿หຌมีกำลังรงงานพียงพอตอการดำนินธุรกิจละการขຌามา
ประกอบธุรกิจเดຌรับความสะดวก จูง฿จ฿หຌกิดการคຌาละการลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ ละสนับสนุน
ตัวชีๅวัดผนมบทระดับประดใน  คือ มูลคาการสงสริมการลงทุน฿นพืๅนทีไ ขตศรษฐกิจพิศษทัๅงหมด  
ๆ๑เุเเเ ลຌานบาท ภาย฿นป ๎๑๓์ ฿หຌป็นเปตามปງาหมาย 

   ิํ.2ี ผนยอยของผนมบทฯ  
    ผนยอยทีไ 3 การพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ  ิแี สงสริมละอำนวยความสะดวก฿นการลงทุน พืไอดึงดูด 

การลงทุนทัๅง฿นประทศละตางประทศ ดย฿หຌสิทธิประยชน์ทัๅงทางดຌานภาษีละมิ฿ชภาษีพืไอจูง฿จ฿หຌกิด  

การลงทุน พิไมประสิทธิภาพของศูนย์บริการบใดสรใจดยฉพาะการ฿หຌมีอำนาจ฿นการอนุมัติ อนุญาตบบบใดสรใจ
฿นพืๅนทีไ ละพัฒนาดานพืไอพิไมประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวก฿นการผานดน 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ เ้เใเโ การลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดนพิไมขึๅน 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการศูนย์บริการบใดสรใจ ิOne Stop Service) 
ดຌานรงงานตางดຌาวพืไอสนับสนุนขตศรษฐกิจพิศษ พืไออำนวยความสะดวก฿นการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌกับ
รงงานตางดຌาวทีไจะขຌามาทำงาน ทำ฿หຌนายจຌาง สถานประกอบการมีกำลังรงงานพียงพอ฿นการประกอบธุรกิจ 
ซึไงจะป็นสวนหนึไงทีไชวยดึงดูด฿หຌนักลงทุนขຌามาลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ สนับสนุนการบรรลุปງาหมาย
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ของตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ มูลคาการลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน แเ ,เเเ ลຌานบาท  
ภาย฿นป ๎๑๓์ 

 ิ๐ี  ประดในทีไ แ5 พลังทางสังคม ิรองี 
  ิํ.ํี  ปງาหมายระดับประดในของผนมบทฯ 

ปງาหมายทีไ ํ ทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนาสังคมพิไมขึๅน 
การบรรลุปງาหมายตามผนมบทฯ กรมการจัดหางาน เดຌดำนินงานพืไอสงสริม

ละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ ละรายเดຌ สามารถลีๅยงดูตนองเมป็นภาระของครอบครัว สังคม  
ซึไงจะสงผลตอ฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌลดลงตามปງาหมายตัวชีๅวัดผนมบทระดับประดใน คือ ดัชนี
ความกຌาวหนຌาของคน฿นมิติการมีสวนรวมพิไมขึๅน รຌอยละ ๐ ตอป 
   ิํ.๎ี ผนยอยของผนมบทฯ  
    ผนยอยทีไ โ การรองรับสังคมสูงวัยชิงรุก 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ ิ๎ี พิไมบทบาททางศรษฐกิจละสังคมของผูຌสูงอายุ สงสริมการนำ
ความรูຌ ประสบการณ์ ละภูมิปัญญาทีไสัไงสมมาตลอดชวงชีวิตของผูຌสูงอายุมาถายทอดสูคนรุนหลัง พืไอ฿หຌกิด
การสืบสานละตอยอดการพัฒนาสังคม รวมทัๅงสงสริมการรวมกลุมของผูຌสูงอายุพืไอทำกิจกรรมทีไป็นประยชน์
ละสามารถชวยหลือชุมชนละสังคม พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมีสุขภาพกายทีไขใงรง สุขภาพจิตทีไดี มีคุณภาพชีวิตทีไดี 
มีศักดิ์ศรี ละมีความสุข฿นการดำนินชีวิต฿นสังคม ละสามารถคงเวຌซึไงศักยภาพละบทบาท฿นการสรຌางสรรค์
สังคม ป็นอีกหนึไงรงพลัง฿นการชวยขับคลืไอนละพัฒนาประทศเดຌชนดียวกับชวงวัยอืไน โ 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ แ5เโเโ ผูຌสูงอายุมีความป็นอยูทีไดีขึๅนอยางตอนืไอง 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌมีการดำนินครงการ ชน ิแี ครงการสงสริมการจຌางงาน 
ละการประกอบอาชีพ ิโี ครงการตรียมความพรຌอม ละขยายอกาสการมีงานทำกคนเทยทุกชวงวัย  
พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ ละรายเดຌ สามารถลีๅยงดูตนองเมป็นภาระของ
ครอบครัว สังคม อีกทัๅงยังสงผล฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌลดลง ซึไงตอบสนองละขับคลืไอนตัวชีๅวัด  

ผนมบทยอย คือ ผูຌสูงอายุปງาหมาย฿นระบบบริหารจัดการขຌอมูลการพัฒนาคนบบชีๅปງา ิTPMAP) เดຌรับ 

การดูล รຌอยละ ํ์์ ตอป 
 ิ๑ี  ประดในทีไ โเ การบริการประชาชนละประสิทธิภาพภาครัฐ ิรองี 
  ิํ.ํี  ปງาหมายระดับประดในของผนมบทฯ 

ปງาหมายทีไ ๎ ภาครัฐมีการดำนินการทีไมีประสิทธิภาพ ดຌวยการนำนวัตกรรม 
ทคนลยีมาประยุกต์฿ชຌ 

การบรรลุปງาหมายตามผนมบทฯ กรมการจัดหางาน เดຌปรับปรุงกระบวนการ
฿นการทำงานละนำนวัตกรรม ทคนลยี มา฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการประชาชน฿นทุกกระบวนงาน พืไอ฿หຌกิด 

ความสะดวก รวดรใว ละประหยัด ซึไงจะสงผล฿หຌการดำนินงานมีประสิทธิภาพละป็นเปตามปງาหมายตัวชีๅวัด
ผนมบทระดับประดใน  คือ ดัชนีรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ฿นการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ  
อยู฿นกลุมประทศทีไมีการพัฒนาสูงสุด ๑เ อันดับรก 

 
 



 

 

 

 

35 

ผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป ิพ.ศ. โ5ๆ๒ – โ5๓์ี ของกรมการจัดหางาน 

   ิํ.๎ี ผนยอยของผนมบทฯ  
    ผนยอยทีไ แ การพัฒนาบริการประชาชน 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ  ิ๎ี พัฒนาการ฿หຌบริการภาครัฐผานการนำทคนลยีดิจิทัล 

มาประยุกต์฿ชຌ ตัๅงตตຌนจนจบกระบวนการละปฏิบัติงานทียบเดຌกับมาตรฐานสากลอยางคุຌมคา มีความรวดรใว 
ปรง฿ส สียคา฿ชຌจายนຌอย ลดขຌอจำกัดทางกายภาพ วลา พืๅนทีไ ละตรวจสอบเดຌ ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล 
พืไอ฿หຌบริการภาครัฐป็นเปอยางปลอดภัย สรຌางสรรค์ ปรง฿ส มีธรรมาภิบาล กิดประยชน์สูงสุด 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ โเเแเแ งานบริการภาครัฐทีไปรับปลีไยนป็นดิจิทัลพิไมขึๅน 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการตาง โ ชน ิแี ครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอรองรับการ฿หຌบริการทุกภารกิจ ิโี ครงการบูรณาการชืไอมยงฐานขຌอมูล  

กับหนวยงานภาครัฐละอกชน฿นทุกภารกิจ ิใี ครงการพัฒนาระบบตรวจสอบฐานขຌอมูลรงงานตางดຌาว  
ิไี ครงการพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลของคนตางดຌาว฿หຌอยู฿นฐานดียวกัน ป็นตຌน ซึไงการดำนินการ
ดังกลาวสามารถตอบสนองละขับคลืไอนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ รຌอยละความสำรใจของกระบวนงานทีไเดຌรับ
การปรับปลีไยน฿หຌป็นดิจิทัล เมนຌอยกวา รຌอยละ ๒์ ภาย฿นป ๎๑๓์  
   ิํ.๏ี ผนยอยของผนมบทฯ  
    ผนยอยทีไ ไ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• นวทางการพัฒนา 
     นวทางทีไ ิใี ปรับปลีไยนรูปบบการจัดครงสรຌางองค์กรละออกบบระบบ
การบริหารงาน฿หม฿หຌมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการปลีไยนปลงเดຌ
ทุกมิติ เมยึดติดกับการจัดครงสรຌางองค์การบบราชการละวางกฎกณฑ์มาตรฐานอยางตายตัว มีขนาดทีไ
หมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซๅำซຌอนของการดำนินภารกิจ สามารถปรับปลีไยนบทบาท ภารกิจ 
ครงสรຌางองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทัๅงวางกฎระบียบเดຌองอยางหมาะสมตามสถานการณ์ทีไ
ปลีไยนปลงเป นຌนการทำงานบบบูรณาการเรຌรอยตอละชืไอมยงป็นครือขายกับทุกภาคสวน ทัๅงนีๅ พืไอมุง
เปสูความป็นองค์การทีไมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานละมีผลสัมฤทธิ์ทียบเดຌกับมาตรฐานสากล 
นอกจากนีๅ ยังมีความป็นสำนักงานสมัย฿หม ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลขนาด฿หญพืไอวิคราะห์คาดการณ์ลวงหนຌา
ละทำงาน฿นชิงรุก สามารถนำทคนลยีอันทันสมัยขຌามาประยุกต์฿ชຌพืไ อพิไมประสิทธิภาพละสรຌางคุณคา 

฿นการทำงาน 

• ปງาหมายของผนยอย 
     ปງาหมายทีไ โเเไเแ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงทียบทามาตรฐานสากล 

ละมีความคลองตัว 

• การบรรลุปງาหมายตามผนยอยของผนมบทฯ 
     กรมการจัดหางานเดຌจัดทำ ิแี ครงการศึกษาการพัฒนาองค์กรพืไอยกระดับ
ละขับคลืไอนสูระบบราชการ ไ.เ  ิโี ครงการประมินสมรรถนะหนวยงานสูระบบราชการ ไ.เ ิใี ครงการ
ตรียมความพรຌอมละยกระดับการ฿หຌบริการศูนย์ราชการสะดวก/ขอรับรางวัลลิศรัฐ  ิไี ครงการสำรวจ 

ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ ิ5ี ครงการ DOE Zero tolerance กรมการจัดหางานเมทนตอการทุจริต 

ซึไงการดำนินการดังกลาวสามารถตอบสนองละขับคลืไอนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ รຌอยละหนวยงานทีไมี
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กณฑ์การประมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ฿นการป็นระบบราชการ ๐.์ ทีไอยู฿นระดับกຌาวหนຌาขึๅนเป  
เมนຌอยกวา รຌอยละ ๎์ ภาย฿นป ๎๑๓์ 

 
๎.๎.๎ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๏ 

 หมุดหมายทีไ แโ เทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงรียนรูຌอยางตอนืไอง ตอบจทย์การพัฒนา
หงอนาคต ิหลักี 

 ิํี  ปງาหมายหลัก 
  ปງาหมายทีไ ิ1) คนเทยเดຌรับการพัฒนาอยางตใมศักยภาพ฿นทุกชวงวัย มีสมรรถนะ 

ทีไจำป็นสำหรับลกยุค฿หม มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานทีไดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ละมีภูมิคุຌมกัน  

ตอการปลีไยนปลงอยางพลิกฉมฉับพลันของลก สามารถดำรงชีวิตรวมกัน฿นสังคมเดຌอยางสงบสุข 
  ตัวชีๅวัดทีไ 1.๑ ผลิตภาพรงงานพิไมขึๅนเมตไำกวารຌอยละ ไ ตอป 
  ตัวชีๅวัดทีไ 1.๒ จำนวนผูຌสูงอายุทีไประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง รຌอยละ โเ 

ของจำนวนผูຌสูงอายุทีไยากจนตอป 
  หมุดหมายทีไ 8 เทยมีพืๅนทีไมืองอัจฉริยะทีไนาอยู ปลอดภัย ติบตเดຌอยางยัไงยืน ิรองี 

 ิํี  ปງาหมายหลัก 
  ปງาหมายทีไ ิ1) การจริญติบตทางศรษฐกิจของภาคละการลงทุน฿นขตศรษฐกิจพิศษ

ขยายตัวพิไมขึๅน 
  ตัวชีๅวัดทีไ 1.2 มูลคาการลงทุน฿นขตศรษฐกิจพิศษพิไมขึๅนตามปງาหมาย฿นผนมบท

ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประดใน 9 ขตศรษฐกิจพิศษ ดยขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก
มีมูลคาการลงทุน 500,000 ลຌานบาท พืๅนทีไระบียงศรษฐกิจภาค฿ตຌมีมูลคาการลงทุน 100,000 ลຌานบาท 
ละขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดนมีมูลคา 10,000 ลຌานบาท 

 ิ๎ี ปງาหมายรอง  
  ปງาหมายทีไ ิ2) ความเมสมอภาค฿นการกระจายรายเดຌของภาคลดลง 
  ตัวชีๅวัดทีไ 2.2 สัดสวนผูຌมีงานทำ฿นตละภาคพิไมสูงขึๅนกวาสัดสวนผูຌมีงานทำของภาค 

฿นป 2563 ยกวຌนกรุงทพมหานครมีสัดสวนผูຌมีงานทำเมกิดรຌอยละ 13 ของจำนวนผูຌมีงานทำทัๅงหมด 

 หมุดหมายทีไ ้ เทยมีความยากจนขຌามรุนลดลง ละคนเทยทุกคนมีความคุຌมครองทางสังคม
ทีไพียงพอ หมาะสม ิรองี 

 ิํี  ปງาหมายหลัก 
  ปງาหมายทีไ  ิ1) ครัวรือนทีไมีนวนຌมกลายป็นครัวรือนยากจนขຌามรุนมีอกาส 

฿นการลืไอนสถานะทางศรษฐกิจละสังคม จนสามารถหลุดพຌนความยากจนเดຌอยางยัไงยืน 
  ตัวชีๅวัดทีไ 1.๏ ดใกจากครัวรือนยากจนขຌามรุนตเปป็นรงงานทีไมีทักษะ หรือสำรใจ

การศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาหรือทียบทา พิไมขึๅนเมนຌอยกวารຌอยละ 5เ 
 ิ๎ี ปງาหมายรอง  
  ปງาหมายทีไ ิ2) คนเทยทุกชวงวัยเดຌรับความคุຌมครองทางสังคมทีไพียงพอตอการดำรงชีวิต 
  ตัวชีๅวัดทีไ 2.ํ  ดัชนีรวมของความคุຌมครองทางสังคมมีคาเมตไำกวา แเเ  
    มิติทีไ ใ ความคุຌมครองทางสังคมสำหรับผูຌสูงวัย 
    - สัดสวนผูຌสูงอายุทีไยากจนลดลงหลือเมกินรຌอยละ ไ 
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 ๎.๎.๏ นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒๒ - ๎๑๓์ 

 นยบายความมัไนคงหงชาติทีไ ๒ การบริหารจัดการผูຌหลบหนีขຌามืองละผูຌยกยຌายถิไนฐาน
บบเมปกต ิ

 ิํี ป้าหมายทีไ ๎ รงงานตางดຌาวสัญชาติกัมพูชา ลาว มียนมา ละวียดนาม มีจำนวน
การลักลอบหลบหนีขຌามืองลดลง 

  ผลสัมฤทธิ์ รงงานตางดຌาวสัญชาติกัมพูชา ลาว มียนมา ละวียดนาม มีการจดทะบียน
ถูกตຌองตามกฎหมายพิไมขึๅน 

 ิ๎ี กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์หลักทีไ โ การปງองกันละการกຌเขปัญหาผูຌหลบหนีขຌามืองกลุมรงงานตางดຌาว

ผิดกฎหมาย 
  กลยุทธ์ยอยทีไ โ.แ บังคับ฿ชຌกฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿นการตรวจสอบละจับกุมรงงานตางดຌาว

ผิดกฎหมาย ผูຌประกอบการ รวมถึงผูຌจัดหารงงานตางดຌาวผิดกฎหมายอยางตอนืไอง 
  กลยุทธ์ยอยทีไ ๎.๎ ทบทวนหรือปรับปรุงบันทึกความขຌา฿จวาดຌวยการจຌางงานระหวาง

รัฐบาลเทย – กัมพูชา ลาว มียนมา ละวียดนาม รวมทัๅงบันทึกขຌอตกลงวาดຌวยการจຌางงานพืไอสงสริม 

การจຌางงานอยางถูกกฎหมาย    

 นยบายความมัไนคงหงชาติทีไ ๓ การปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ 
 ิํี ป้าหมายทีไ ํ การยกระดับสถานะของประทศเทย฿นการปງองกันละกຌเขปัญหา

การคຌามนุษย ์
  ผลสัมฤทธิ์ ประทศเทยกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดีขึๅนอยางตอนืไองจนเมสงผลกระทบ

ตอภาพลักษณ์ ศรษฐกิจ การบริหาร ละการพัฒนาประทศ 
  ป้าหมายทีไ ๎ ประทศเทยสามารถปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์เดຌอยางมี

ประสิทธิภาพละป็นรูปธรรม 
  ผลสัมฤทธิ์  หนวยงานทีไกีไยวขຌองละบุคลากรทีไปฏิบัติงานมีศักยภาพ฿นการปງองกัน 

ละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดีขึๅน รวมทัๅงสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคสวนพืไอตอตຌานการคຌามนุษย์
รวมกัน 

 ิ๎ี กลยุทธ์ 
  ิ๎.ํี กลยุทธ์หลักทีไ แ การยกระดับความชืไอมัไนการปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์

฿นระดับสากล 

   กลยุทธ์ยอยทีไ แ.ไ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรงงานกลุมปราะบาง 

ทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการนำขຌาละอนุญาตทำงานของคนตางดຌาวบบถูกกฎหมาย ดย฿ชຌกลเกการขับคลืไอน
ละบูรณาการการทำงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการปງองกันละกຌเขปัญหารงงานบังคับละการคຌามนุษย์
ของรงงานเทยละรงงานตางดຌาว 

   กลยุทธ์ยอยทีไ แ.5 ปງองกัน คุຌมครอง ละกຌเขปัญหารงงานประมงผิดกฎหมาย 
รวมทัๅงสงสริมการตรวจติดตามฝງาระวังรือประมง 

  (๎.๎ี กลยุทธ์หลักทีไ 2 การพัฒนาขีดความสามารถละสมรรถนะ฿นการปງองกันละกຌเข
ปัญหาการคຌามนุษย ์
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๎.๏ ผนระดับทีไ ๏ ทีไกีไยวขຌอง  
 

   กลยุทธ์ยอยทีไ 2.5 สงสริมความรวมมือการสรຌางภาคีครือขายนอกภาครัฐพืไอ฿หຌ
ป็นหุຌนสวนชิงยุทธศาสตร์กับภาครัฐ฿หຌตระหนักถึงปัญหาการคຌามนุษย์ละนำเปสูการฝງาระวังละจຌงตือน
สถานการณท์ีไกีไยวขຌองกับการคຌามนุษย์ 
 

 
 

๎.๏.แ ผนพัฒนาประชากรพืไอการพัฒนาประทศระยะยาว ิพ.ศ. ๎๑๒๑ – ๎๑๔์ี ของสำนักงาน
สภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

๎.๏.๎ ผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ ๏ ิพ.ศ. ๎๑๒๒ - ๎๑๔์ี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย์ 

๎.๏.๏ ผนปฏิบัติการดຌานการปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๔์ ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 

๎.๏.ไ ผนสิทธิมนุษยชนหงชาติ ฉบับทีไ 5 ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี ของกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ 

๎.๏.๑ ผนปฏิบัติการระดับชาติวาดຌวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะทีไ โ ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี             
ของกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ 

๎.๏.ๆ ผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เี ของกระทรวงรงงาน 
2.3.7  ผนปฏิบัติการดຌานการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ พ.ศ. โ5ๆๆ – โ5็เ ของกระทรวงรงงาน 

โ.ใ.่  ผนปฏิบัติการดຌานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ิพ.ศ. โ5ๆ  ๆ- โ5็เ  ีของกรมการจัดหางาน 
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ป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน Sustainable Development Goals – SDGs 

สวนทีไ ๏ ความสอดคลຌองกับป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน ิSDGs) หงสหประชาชาติ  
 

 
 

 

   

(ํ) SDGs ที่สอดคลຌองกับหนวยงานดยตรง 
  ป้าหมายที่ ิGoal) ๔ สงสริมการติบตทางศรษฐกิจทีไตอนืไอง ครอบคลุม ละยัไงยืน การจຌางงาน
ตใมทีไ มีผลิตภาพ ละการมีงานทีไหมาะสมสำหรับทุกคน 

  ป้าหมายยอย ิTarget)  

• SDG0805 บรรลุการจຌางงานตใมทีไละมีผลิตภาพ ละการมีงานทีไมีคุณคาสำหรับหญิง 

ละชายทุกคน รวมถึงยาวชนละผูຌมีภาวะทุพพลภาพ ละ฿หຌมีการจายคาจຌางทีไทาทียมสำหรับงานทีไมีคุณคา
ทาทียมกัน ภาย฿นปี พ.ศ. ๎๑๓๏  

  กรมการจัดหางานมีการดำนินงานพืไอสนับสนุนขับคลืไอนป้าหมายผานผนปฏิบัติราชการ
รืไองทีไ ํ การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริม
การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน ชน ครงการสงสริมการจຌางงาน ละการประกอบอาชีพ ครงการ
ตรียมความพรຌอมละขยายอกาสการมีงานทำกคนเทยทุกชวงวัย ครงการกຌาวสูงานทีไดีคนมีคุณภาพ 

(๎) SDGs ที่สอดคลຌองกับหนวยงานพิ่มติม 

  ป้าหมายที่ ิGoal) ๔ สงสริมการติบตทางศรษฐกิจทีไตอนืไอง ครอบคลุม ละยัไงยืน การจຌางงาน
ตใมทีไ มีผลิตภาพ ละการมีงานทีไหมาะสมสำหรับทุกคน 

  ป้าหมายยอย ิTarget)  

• SDG0801 ทำ฿หຌการติบตทางศรษฐกิจตอหัวประชากรมีความยัไงยืนตามบริบทของประทศ 
ดยฉพาะ฿นประทศพัฒนานຌอยทีไสุด฿หຌมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศอยางนຌอยรຌอยละ ๓ ตอปี  

  ฿นการดำนินงานพืไอสนับสนุน฿หຌป้าหมาย SDGs นีๅบรรลุผลสำรใจ เดຌดำนินการตามผน 
ปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐ การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ดยดำนินครงการศูนย์บริการบใดสรใจ  
ิOne Stop Service) ดຌานรงงานตางดຌาวพืไอสนับสนุนขตศรษฐกิจพิศษ 

  ป้าหมายที่ ิGoal) ๕ สรຌางครงสรຌางพืๅนฐานทีไมีความยืดหยุนตอการปลีไยนปลง สงสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ทีไครอบคลุมละยัไงยืน ละสงสริมนวัตกรรม 

  ป้าหมายยอย ิTarget)  

• SDG0905 พิไมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางทคนลยี  
ของภาคอุตสาหกรรม฿นทุกประทศ ดยฉพาะ฿นประทศกำลังพัฒนา ละ฿หຌภาย฿นปี พ.ศ. ๎๑๓๏ มีการสงสริม
นวัตกรรมละ฿หຌพิไมจำนวนผูຌทำงานวิจัยละพัฒนา ตอประชากร ํ ลຌานคน ละพิไมคา฿ชຌจาย฿นการวิจัย 

ละพัฒนา฿นภาครัฐละอกชน  
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  ภาย฿ตຌ SDGs ป้าหมายนีๅ กรมการจัดหางานเดຌขับคลืไอนผานผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐  
การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว คือ ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชีไยวชาญ 

  ป้าหมายที่ ิGoal) ํ๖ สงสริมสังคมทีไสงบสุขละครอบคลุมพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน ฿หຌทุกคน
ขຌาถึงความยุติธรรม ละสรຌางสถาบันทีไมีประสิทธิผล รับผิดชอบ ละครอบคลุม฿นทุกระดับ 

  ป้าหมายยอย ิTarget)  

• SDG1602 ยุติการขมหง การสวงหาประยชน์อยางเมถูกตຌอง การคຌามนุษย์ ละความรุนรง
ละการทรมานทุกรูปบบทีไมีตอดใก  

  ดยกรมการจัดหางานขับคลืไอนผานผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ํ การสงสริมการมีงานทำ 
คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขาย 

ทุกภาคสวน ชน ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌคนหางานพืไอป้องกันการตกป็นหยืไอการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
฿นการเปทำงานตางประทศ ละผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐ การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ชน 
ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง ครงการคุຌมครองป้องกันการหลอกลวงละลักลอบเปทำงานตางประทศ 
ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌคนหางานพืไอป้องกันการตกป็นหยืไอการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน฿นการเปทำงาน
ตางประทศ ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว ครงการศูนย์รกรับขຌาทำงาน ละสิๅนสุดการจຌาง ครงการ
ตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ 
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สวนทีไ ๐ สาระสำคัญผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี ิพ.ศ. โ5ๆ๒ - ๎๑๓์ี ของกรมการจัดหางาน 

๐.1 ภาพรวม 

 

 

 

 

 
  

๐.แ.แ วิสัยทัศน์ 
กำลังรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถຌวนหนຌาทกุชวงวัย ภาย฿นปี 2570  

นิยาม    กำลังรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถຌวนหนຌาทุกชวงวัย หมายถึง คนหางานทีไประสงค์จะทำงาน  
อายุตัๅงต 15 ปขึๅนเป เดຌรับการนะนวอาชีพ ละบริการจัดหางาน พืไอ฿หຌมีความพรຌอม฿นการทำงาน สามารถ
ทำงานเดຌตรงกับระดับการศึกษา ตามความถนัดของตนอง สอดคลຌองกับความตຌองการของนายจຌาง นำเปสู  
ความมัไนคงละยัไงยืน฿นการทำงาน 
  ศักยภาพ  หมายถึง  มีความพรຌอม฿นการทำงาน สามารถทำงานเดຌตรงกับความตຌองการของนายจຌาง 
ตรงตามระดับการศึกษา มีความมัไนคง฿นการทำงาน มຌบริบทดຌานรงงานจะปลีไยนเป 

 ไ.แ.โ พันธกิจ 
   แ. สงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจน
สงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 
   ๎. พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอสนับสนุนการดำนินงานตามภารกิจ 
   ๏. พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๐. บริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 

 ๐.ํ.๏ คานิยม 

 STRONG : บุคลากรของกรมการจัดหางาน ป็นผูຌมีจิต฿หຌบริการ ตอบสนองตอภารกิจทีไเดຌรับ
อยางทุมท ดยการทำงานป็นทีม ละสรຌางครือขายการทำงานบบบูรณาการพืไอปງาหมายคือประชาชน 

S = Service Mind : มีจิตบริการ มุงนຌน฿หຌบริการประชาชนทุกชวงวัยทีไมารับบริการ 

T = Teamwork    : การทำงานรวมกันป็นทีมพืไอ฿หຌบรรลุผลสำรใจป็นเปตามปງาหมายขององค์กร 
R = Response : ตอบสนองตอทุกภารกิจทีไเดຌรับอยางรวดรใวฉับเว 

O = Owner : มีจิตสำนึก฿นความป็นจຌาขององค์กร ละภาคภูมิ฿จทีไป็นสวนหนึไงขององค์กร 
N = Network      : สานสรຌางครือขายพืไอการบูรณาการทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร 

G = Goal          : พืไอปງาหมายคือประชาชน 

 ไ.แ.๐ ป้าหมายหลัก 
   ํ. ระบบบริหารจัดการสงสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชีพ
อยางมัไนคง ยัไงยืน ตามความรูຌ ความสามารถ ตามระดับการศึกษา ละตรงกับความตຌองการของนายจຌาง รวมทัๅง
เดຌรับการคุຌมครองตามทีไกฎหมายกำหนด ดยการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 
   ๎. ระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
   ๏. ป็นองค์กรทีไมีขีดสมรรถนะสูง ละธรรมาภิบาล  
   ๐. การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว มีประสิทธิภาพ 
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 ไ.แ.๑ ป้าหมายละตัวชีๅวัดรวม 

ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆ๒ โ5ๆ๓ โ5ๆ๔ โ5ๆ๕ โ5๓์ 

รຌอยละฉลีไยของรงงานทุกกลุมป้าหมาย 

มีงานทำ ิกบ., กรต.ี 
เมนຌอยกวา

รຌอยละ 

 ๒์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒ํ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๎ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๏ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๐ 

รຌอยละของกลุมป้าหมายทีไมีงานทำตรงตาม
ระดับการศึกษา ิกบ., กรต.ี 

รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๑์ รຌอยละ ๑์ 

รຌอยละฉลีไยของรงงานนอกระบบทีไเดຌรับ
การสงสริมการประกอบอาชีพ  
มีอาชีพ/มีรายเดຌ ิกส.ี 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๑์ 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ แ 

การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล  
ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

๐.2 ผนยอยภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
 

 

 

 

  
 
 
 
  

แี ป้าหมาย 
   ิแี คนหางานมีงานทำอยางมีศักยภาพ ิG1ี 
   ิ2) คนหางานเดຌรับการคุຌมครองตามกฎหมาย ิG2ี 
   ิ3) การสงสริมการมีงานทำละการคุຌมครองคนหางานมีประสิทธิภาพ  ิG6ี 
   ิ4) ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานมีประสิทธิภาพสอดคลຌองกับสถานการณ์ ละนำเป฿ชຌประยชน์เดຌ  ิG7ี 
   ิ5) การดำนินการตามกฎหมายชิงรุกมีประสิทธิภาพ  ิG8ี 
   ิ6) ภาคีครือขายทุกภาคสวนมีศักยภาพ มีสวนรวม฿นการดำนินงานตามภารกิจ ิG12ี 

โี ตัวชีๅวัด ละคาป้าหมาย 

ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

แ. รຌอยละฉลีไยของรงงานทุกกลุมปງาหมาย
มีงานทำ ิกบ., กรต.ี 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

 ๒์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒ํ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๎ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๏ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ 

๒๐ 

โ. รຌอยละของกลุมปງาหมายทีไมีงานทำ 

ตรงตามระดับการศึกษา ิกบ., กรต.ี 
รຌอยละ 5เ รຌอยละ 5เ รຌอยละ 5เ รຌอยละ 5เ รຌอยละ 5เ 

๏. รຌอยละฉลีไยของรงงานนอกระบบทีไเดຌรับ
การสงสริมการประกอบอาชีพ  
มีอาชีพ/มีรายเดຌ ิกส.ี 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ ๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ ๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ ๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ ๑์ 

เมนຌอยกวา
รຌอยละ ๑์ 

๐. รຌอยละของผูຌรับบริการนำขຌอมูลขาวสาร
ตลาดรงงานเป฿ชຌประยชน์ ิกบต.ี  

เมนຌอยกวา 
รຌอยละ  

็ๆ 

เมนຌอยกวา 
รຌอยละ  

็ๆ 

เมนຌอยกวา 
รຌอยละ  

่เ 

เมนຌอยกวา 
รຌอยละ  

่เ 

เมนຌอยกวา 
รຌอยละ  

่เ 

5. จำนวนรงงานทีไเดຌรับการสงสริม 

การมีงานทำ ิกบ., กส., กรต.ี 
จำนวน

้5เ,เเเ 
คน 

จำนวน
้5เ,เเเ 

คน 

จำนวน
้5เ,เเเ 

คน 

จำนวน
้5เ,เเเ 

คน 

จำนวน
้5เ,เเเ 

คน 

๒. รຌอยละคนหางานทีไถูกหลอกลวง 
เดຌรับการชวยหลือตามกฎหมาย ิกทค.ี 

รຌอยละ ่โ รຌอยละ ่โ รຌอยละ ่โ รຌอยละ ่5 รຌอยละ ่5 
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ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

๓. รຌอยละของบริษัททีไเดຌรับอนุญาตจัดหางาน 
เดຌรับการตรวจสอบ ิกทค.ี 

รຌอยละ ็5 รຌอยละ ็5 รຌอยละ ็5 รຌอยละ ่เ รຌอยละ ่เ 

๔. จำนวนคนหางานทีไเดຌรับการคุຌมครอง 
ิกทค.ี 

จำนวน
ไ่เ,เเเ 

คน 

จำนวน
ไ่เ,เเเ 

คน 

จำนวน
ไ่เ,เเเ 

คน 

จำนวน
5เเ,เเเ 

คน 

จำนวน
5เเ,เเเ 

คน 

้. จำนวนครัๅง฿นการสงสริมการพัฒนา
ครือขายทุกภาคสวน฿หຌมีศักยภาพ 

ละมีสวนรวม฿นการดำนินงาน 

ตามภารกิจ ิกส., กรต., กทค.ี 

จำนวน 

ใ 
ครัๅง 

จำนวน 

ใ 
ครัๅง 

จำนวน 

ใ 
ครัๅง 

จำนวน 

ใ 
ครัๅง 

จำนวน 

ใ 
ครัๅง 

 

ใี นวทางการพัฒนาละครงการ 

    นวทางการพัฒนาทีไ แ  สงสริม฿หຌคนหางานมีงานทำอยางมีศักยภาพ 

 

 
    นวทางการพัฒนาทีไ โ คุຌมครองคนหางานตามทีไกฎหมายกำหนด 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการคุຌมครองปງองกันการหลอกลวงละลักลอบเปทำงานตางประทศ กทค. 
โ. ครงการตรวจละคุຌมครองรงงานเทย฿นตางประทศ กทค. 
ใ. ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌคนหางานพืไอปງองกันการตกป็นหยืไอ 

การคຌามนุษย์ดຌานรงงาน฿นการเปทำงานตางประทศ  
กรต. 

  

    นวทางการพัฒนาทีไ ใ พัฒนาระบบการสงสริมการมีงานทำละคุຌมครองคนหางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

ครงการ  หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรป็นนักจัดหางานมืออาชีพ กบ. 
2.  ครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน฿นประทศ กบ. 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
1. ครงการสงสริมการจຌางงาน ละการประกอบอาชีพ  กบ., กส., กรต. 
โ. ครงการกຌาวสูงานทีไดีคนมีคุณภาพ  กบ. 
3. ครงการตรียมความพรຌอม ละขยายอกาสการมีงานทำกคนเทยทุกชวงวัย  กส. 
๐. ครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานพืไอการขงขันเปทำงาน฿นตางประทศ กรต. 
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ครงการ  หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
ไ.  ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดຌานการนะนวอาชีพอยางยัไงยืนละป็นระบบ กส. 
5. ครงการสัมมนาพืไอพิไมประสิทธิภาพดຌานการปງองกันละปราบปรามผูຌป็นภัย

ตอคนหางาน 

กทค. 

 
    นวทางการพัฒนาทีไ ไ  พัฒนาระบบขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพสอดคลຌองกับ               

สถานการณ์ละนำเป฿ชຌประยชน์เดຌ 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการสำรวจขຌอมูลตลาดรงงาน กบต. 
โ. ครงการผลิตละผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน กบต. 
ใ. ครงการศึกษาการปลีไยนปลงดຌานรงงาน กบต. 
ไ. ครงการพัฒนาขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน฿นรูปบบดิจิทัล กบต. 
5. ครงการสัมมนาวิชาการประจำป กบต. 
     
    นวทางการพัฒนาทีไ 5 รงรัดการดำนินการตามกฎหมาย฿นชิงรุก฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการตรวจสอบสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน ฿หຌคนหางานทำงาน 

฿นประทศ ละบริษัทจัดหางาน฿หຌคนหางานเปทำงานตางประทศ 

กทค. 

โ. ครงการสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿หຌสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน 

฿หຌคนหางานทำงาน฿นประทศ ละบริษัทจัดหางาน฿หຌคนหางานเปทำงาน
ตางประทศ 

กทค. 

ใ. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดຌานกฎหมายของกรมการจัดหางาน กน. 
 
    นวทางการพัฒนาทีไ ๆ สงสริมละพัฒนาครือขายทุกภาคสวน฿หຌมีศักยภาพละมีสวนรวม฿นการ    

    ดำนินงานตามภารกิจ 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการขยายละพัฒนาภาคีครือขายพืไอสงสริมการมีงานทำ กส., กรต. 
โ. ครงการขยายครือขายขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานสูตำบล ละหมูบຌาน กบต. 
ใ. ครงการขยายละพัฒนาภาคีครือขายพืไอคุຌมครองคนหางาน  กทค. 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 2 

การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงานละยกระดับการ฿หຌบริการ 

 

 

 

 

แี ป้าหมาย 

   ิแี ครืไองมืออุปกรณ์ทีไจำป็น พียงพอ พรຌอม฿ชຌงานอยางมีประสิทธิภาพ ละทันสมัย ิG10ี 
    ิโี ระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูลสนับสนุนการบริหารละการบริการทุกภารกิจ ิG15ี 

โี ตัวชีๅวัด ละคาป้าหมาย 

ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

แ. ระดับความสำรใจของการจัดหาครืไองมือ  
ละอุปกรณ์ทีไพรຌอม฿ชຌงาน ิศทส.ี 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

โ. ระดับความสำรใจของการบริหารจัดการ 

ระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูล 
ิศทส.ี 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ระดับ 

ความสำรใจ 

5 

ใี นวทางการพัฒนาละครงการ 

     นวทางการพัฒนาทีไ แ  สนับสนุนครืไองมืออุปกรณ์ทีไจำป็น฿หຌพียงพอ พรຌอม฿ชຌงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
ละทันสมัย 

     นวทางการพัฒนาทีไ โ  พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูลพืไอสนับสนุนภารกิจ 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบทคนลยีดิจิทัล พืไอรองรับการ฿หຌบริการทุกภารกิจ ศทส. 
โ. ครงการคลังขຌอมูลดຌานการ฿หຌบริการของกรมการจัดหางาน ศทส. 
ใ. ครงการบูรณาการชืไอมยงฐานขຌอมูลกับหนวยงานภาครัฐละอกชนทุกภารกิจ ศทส. 
ไ. ครงการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿นการ฿ชຌงานดຌานระบบทคนลยีดิจิทัลของ

กรมการจัดหางาน 

ศทส. 

5. ครงการกำหนดรูปบบมาตรฐานกลางดຌานทคนลยีของกรมการจัดหางาน ศทส. 
ๆ. ครงการพัฒนาละบูรณาการฐานขຌอมูลดຌานกฎหมาย ิศทส.ี ศทส. 
7. ครงการพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลของคนตางดຌาว฿หຌอยู฿นฐานขຌอมูลดียวกัน ศทส. 
่. ครงการพัฒนาระบบตรวจสอบฐานขຌอมูลรงงานตางดຌาว ศทส. 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
1. ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร ศทส. 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 
 

 

แี ป้าหมาย 
    ิแี องค์กรทีไมีสมรรถนะสูงละปรง฿ส ิG4ี 
    ิโี ผูຌรับบริการมีความพึงพอ฿จ ิG5ี 
    ิใี การบริหารผนงาน ครงการ งบประมาณ ละการติดตามประมินผล มีประสิทธิภาพ ิG9ี 
    ิไี การผยพรประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพครอบคลุม ละทัไวถึงทุกกลุมปງาหมาย ิG11ี 
    ิ5ี บุคลากรมีความสามารถสูง ละป็นมืออาชีพ ิG14ี 
    ิๆี กฎหมาย ละกฎระบียบทันสมัย ิG16ี 
    ิ็ี บทบาท ละภารกิจสอดคลຌองกับบริบททีไปลีไยนปลง ิG7ี 

โี ตัวชีๅวัด ละคาป้าหมาย 

ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

แ.  รຌอยละของคาคะนนการประมินคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐสูงขึๅน มืไอทียบ
กับคาคะนนระดับความกຌาวหนຌา  
ิไเเ คะนนี ิกพร.ี 

รຌอยละ โ 

(408 คะนน) 
รຌอยละ ใ 

(412 คะนน) 
รຌอยละ ไ 

(416 คะนน) 
รຌอยละ 5 

(420 คะนน) 
รຌอยละ ๆ 

(424 คะนน) 

โ.  รຌอยละทีไพิไมขึๅนของหนวยงาน 

฿นสังกัดกรมการจัดหางานทีไเดຌรับ 

การรับรองมาตรฐานการ฿หຌบริการ 

ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หรือ
เดຌรับรางวัลลิศรัฐมืไอทียบกับปทีไผานมา 
ิกพร.ี 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ 
10 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ 
10 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ 
10 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ 
10 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ 
10 

ใ.  คะนนการประมินคุณธรรม 

ละความปรง฿ส฿นการดำนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐสูงขึๅน ิกบค.ี 

88 
คะนน 

88 
คะนน 

88 
คะนน 

88 
คะนน 

88 
คะนน 

ไ.  รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 
ิกพร.ี 

รຌอยละ  
่5 

รຌอยละ  
่5 

รຌอยละ 
่5 

รຌอยละ 
่5 

รຌอยละ 
่5 

5.  รຌอยละความสำรใจของการปฏิบัติงาน 

ตามผนงานครงการประจำป ิกยผ.ี 
รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

ๆ.  รຌอยละการ฿ชຌจายงินงบประมาณ ิสลก.ี รຌอยละ  
๕๑ 

รຌอยละ  
๕๒ 

รຌอยละ  
๕๓ 

รຌอยละ  
๕๔ 

รຌอยละ  
๕๕ 
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ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

็.  รຌอยละของความสำรใจ฿นการดำนินงาน
ตามผนสรຌางการรับรูຌความขຌา฿จก
ประชาชน ิสลก.ี 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

รຌอยละ 
100 

่.  รຌอยละของบุคลากรเดຌรับการพัฒนา
สมรรถนะทีไจำป็น฿นการปฏิบัติงาน 
ิกบค.ี 

รຌอยละ  
้เ 

รຌอยละ  
้แ 

รຌอยละ  
้โ 

รຌอยละ  
้ใ 

รຌอยละ  
้ไ 

้.  รຌอยละของกฎหมายหรือกฎระบียบ 

ทีไเดຌรับการปรับปรุงหรือกຌเขพิไมติม 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ิกน.ี 

รຌอยละ  
โเ 

รຌอยละ  
โเ 

รຌอยละ 
โเ 

รຌอยละ  
โเ 

รຌอยละ  
โเ 

แเ. ระดับความสำรใจของการทบทวน 

การปรับปรุงครงสรຌางกรมการจัดหางาน 
ิกพร.ี  

ระดับ
ความสำรใจ 

5 

ระดับ
ความสำรใจ 

5 

ระดับ
ความสำรใจ 

5 

ระดับ
ความสำรใจ 

5 

ระดับ
ความสำรใจ 

5 

ใี นวทางการพัฒนาละครงการ 

    นวทางการพัฒนาทีไ แ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูองค์กรทีไมีสมรรถนะสูง 

นวทางการพัฒนาทีไ โ ยกระดับคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินงาน฿หຌสูงขึๅน 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการ DOE Zero tolerance กรมการจัดหางานเมทนตอการทุจริต กบค. 

นวทางการพัฒนาทีไ ใ พัฒนาคุณภาพการ฿หຌบริการทีไตอบจทย์ สะดวก ละประหยัด 

ครงการ  หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
1.  ครงการตรียมความพรຌอมละยกระดับการ฿หຌบริการศูนย์ราชการสะดวก/ขอรับ

รางวัลลิศรัฐ 

กพร. 

โ.  ครงการสำรวจความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ กพร. 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
1. ครงการศึกษาการพัฒนาองค์กรพืไอยกระดับละขับคลืไอนสูระบบราชการ ไ.เ  กพร. 
โ. ครงการประมินสมรรถนะหนวยงานสูระบบราชการ ไ.เ กพร. 
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นวทางการพัฒนาทีไ ไ พัฒนาการบริหารผนงาน ครงการ งบประมาณ ละการติดตามประมินผล   
  ฿หຌมีประสิทธิภาพ 

 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำผนงาน/ครงการ ฿หຌมีประสิทธิภาพ กยผ. 
โ.  ครงการติดตามผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณของกรมการจัดหางาน  

ิรายดือน รายเตรมาสี 
สลก. 

ใ.  ครงการสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง  
ละการบิกจายงินตามระบียบกระทรวงการคลัง 

สลก. 

ไ.  ครงการพัฒนาระบบติดตามประมินผล฿หຌมีประสิทธิภาพ กยผ. 
5.  ครงการบริหารความสีไยงของกรมการจัดหางาน กยผ. 
๒. ครงการบริหารจัดการองค์กร สลก. 

นวทางการพัฒนาทีไ 5  พัฒนาระบบการผยพรประชาสัมพันธ์฿หຌมีประสิทธิภาพ 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการผยพรประชาสัมพันธ์ละสริมสรຌางการรับรูຌขຌอมูลขาวสาร 

ของกรมการจัดหางาน  
สลก. 

โ. ครงการผลิตสืไอทันสมัย ขຌาถึงงาย ทุกหลงขຌอมูล สลก. 

นวทางการพัฒนาทีไ ๆ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร฿หຌมีความสามารถสูงละป็นมืออาชีพ 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการวางผนละบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอรองรับการปลีไยนปลง 

฿นอนาคต 

กบค. 

โ.  ครงการพัฒนาบุคลากรดຌานองค์ความรูຌ฿นการปฏิบัติงาน กบค. 
ใ.  ครงการสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จดຌานการ฿ชຌงานฐานขຌอมูลคลังความรูຌ 

ิKnowledge Management) ของกรมการจัดหางาน 

กบค. 

ไ.  ครงการการจัดทำผนพัฒนารายบุคคล ิIndividual Development Plan: 
IDP) 

กบค. 

5.  ครงการพัฒนาทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital literacy) ศทส. 

นวทางการพัฒนาทีไ ็   ปรับปรุงกฎหมาย ละกฎ ระบียบ ฿หຌทันสมัย 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการปรับปรุงกฎหมาย ละกฎ ระบียบ ฿หຌทันสมัย  กน. 
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นวทางการพัฒนาทีไ ่  ปรับบทบาท฿หຌสอดคลຌองกับบริบททีไปลีไยนปลง 
 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการทบทวนการปรับปรุงครงสรຌางกรมการจัดหางาน ฿หຌสอดคลຌองกับบริบท

ทีไปลีไยนปลงเป 

กพร. 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐ 

การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว 

 

 

 

แี ป้าหมาย 
    ิแี คนตางดຌาวทำงานถูกตຌองตามกฎหมาย ิG3ี 
    ิ๎ี การดำนินการตามกฎหมายชิงรุกมีประสิทธิภาพ ิG8ี 
    ิใี ภาคีครือขายทุกภาคสวนมีศักยภาพ ละมีสวนรวม฿นการดำนินงานตามภารกิจ ิG12ี 
    ิไี การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาวมีประสิทธิภาพ ิG13ี 

โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย 

ตัวชีๅวัด KPIs 
คาป้าหมาย / ปีงบประมาณ 

โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ 

แ.  รຌอยละคนตางดຌาวทุกกลุมทีไยืไนขออนุญาต
ทำงานเดຌรับ฿บอนุญาตทำงาน ิสบต.ี 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

โ.  รຌอยละคนตางดຌาวทีไเดຌรับอนุญาตทำงาน 
ทำงานถูกตຌองตามกฎหมาย ิกทค.ี 

- รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

รຌอยละ   
่เ 

ใ.  รຌอยละของบริษัททีไเดຌรับ฿บอนุญาต฿หຌ
ประกอบธุรกิจการนำคนตางดຌาวมาทำงาน
กับนายจຌาง฿นประทศเดຌรับการตรวจสอบ 
ิกทค.ี  

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

ไ.  รຌอยละรงงานตางดຌาวละสถาน-

ประกอบการ ตามปງาหมายเดຌรับ 

การตรวจสอบ ิกทค.ี 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

รຌอยละ 
แเเ 

5.  รຌอยละของภาคีครือขายทุกภาคสวน  
มีสวนรวม฿นการดำนินงานตามภารกิจ 
ิกทค.ี 

รຌอยละ  
ๆเ 

รຌอยละ  
ๆเ 

รຌอยละ  
ๆเ 

รຌอยละ  
ๆเ 

รຌอยละ  
ๆเ 

ๆ.  จำนวน มาตรการ/กิจกรรม/ครงการ  
฿นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การทำงานของคนตางดຌาว ิสบต.ี 

จำนวน  
โ 

มาตรการ/
กิจกรรม/
ครงการ 

จำนวน  
โ 

มาตรการ/
กิจกรรม/
ครงการ 

จำนวน  
โ 

มาตรการ/
กิจกรรม/
ครงการ 

จำนวน  
โ 

มาตรการ/
กิจกรรม/
ครงการ 

จำนวน  
โ 

มาตรการ/
กิจกรรม/
ครงการ 
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ใี นวทางการพัฒนาละครงการ 

    นวทางการพัฒนาทีไ แ จัดระบบการทำงานของคนตางดຌาว 

   นวทางการพัฒนาทีไ โ รงรัดการดำนินการตามกฎหมาย฿นชิงรุก฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ กทค. 
โ.  ครงการตรวจสอบบริษัททีไเดຌรับ฿บอนุญาตนำคนตางดຌาวมาทำงานกับนายจຌาง 

฿นประทศ 

กทค. 

ใ.  ครงการสัมมนาสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จสำหรับจຌาหนຌาทีไ/ผูຌรับอนุญาต  
นำคนตางดຌาวมาทำงานกับนายจຌาง฿นประทศ 

กทค. 

ไ.  ครงการอบรมจຌาหนຌาทีไดຌานการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมละดำนินคดี
นายจຌาง /สถานประกอบการ ละคนตางดຌาวผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนด 

การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว พ.ศ. โ5ๆเ ละทีไกຌเขพิไมติม 

กทค. 

5.  ครงการศูนย์ปฏิบัติการปງองกันการกระทำผิดกฎหมายวาดຌวยการบริหารจัดการ
การทำงานของคนตางดຌาว 

กทค. 

นวทางการพัฒนาทีไ ใ สงสริมละพัฒนาครือขายทุกภาคสวน฿หຌมีศักยภาพละมีสวนรวม฿นการดำนินงาน
ตามภารกิจ 

ครงการ  หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการศูนย์รวมบริการชวยหลือรงงานตางดຌาว กทค. 
 

 

 

 

 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ.  ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว สบต. 
โ.  ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง สบต. 
3.  ครงการศูนย์บริการบใดสรใจ ิOne Stop Serviceี ดຌานรงงานตางดຌาว 

พืไอสนับสนุนขตศรษฐกิจพิศษ 

สบต. 

ไ.  ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน ฿หຌผูຌชีไยวชาญ สบต. 
5.  ครงการสนับสนุนศูนย์ประสานรงงานประมง โโ จังหวัด สบต. 
ๆ.  ครงการศูนย์รกรับขຌาทำงาน ละสิๅนสุดการจຌาง สบต. 
็.  ครงการปງองกันการคຌามนุษย์ดຌานรงงานตางดຌาว สบต. 
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นวทางการพัฒนาทีไ ไ พัฒนาการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว฿หຌมีประสิทธิภาพ 

ครงการ หนวยงาน 

ทีไรับผิดชอบ 
แ. ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ละคุณภาพการ฿หຌบริการดຌานการอนุญาตทำงาน

ของคนตางดຌาว 

สบต. 

โ. ครงการพัฒนากระบวนการขออนุญาตทำงานของคนตางดຌาวผานระบบออนเลน์  
ละอืไน โ 

สบต. 
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๐.3 ประมาณการวงงินงบประมาณรวม ิโ5ๆๆ - โ5็เี 
 

 

 

 ไ.ใ.แ ประมาณการวงงินงบประมาณทัๅงหมด  โ,้็โ,เแๆ,เเเ  บาท 

หลงงินึ 

งินงบประมาณผนดิน งินรายเดຌของ
หนวยงาน 

งินกูຌ อืไน โ 
ิงินนอกงบประมาณ) ฿นประทศ ตางประทศ 

โ,โ็่,ๆ็ใ,เเเ - - - ๆ้ใ,ใไใ,เเเ 

 ไ.ใ.โ  ประมาณการวงงินงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการ 

   ํี ประมาณการวงงินงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการ รืไอง การสงสริม 

การมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของ
ภาคีครือขายทุกภาคสวน 

ผนปฏิบัติ
ราชการ โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ วงงินรวม 

งิน
งบประมาณ

ผนดิน 
172,781,800 223,940,000 234,475,000 245,739,000 257,799,000 1,134,734,800 

    

   ๎ี ประมาณการวงงินงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการ รืไอง  การพัฒนาระบบ
ทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละยกระดับการ฿หຌบริการ 

ผนปฏิบัติ
ราชการ โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ วงงินรวม 

งิน
งบประมาณ

ผนดิน 
73,677,400 75,888,000 78,164,000 80,509,000 82,924,000 391,162,400 
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   ๏ี ประมาณการวงงินงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการ รืไอง  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ผนปฏิบัติ
ราชการ โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ วงงินรวม 

งิน
งบประมาณ

ผนดิน 
111,746,300 115,099,000 118,552,000 122,108,000 125,771,000 593,276,300 

 

   ๐ี ประมาณการวงงินงบประมาณตามผนปฏิบัติราชการ รืไอง การบริหารจัดการ 

การทำงานของคนตางดຌาว 

ผนปฏิบัติ
ราชการ โ5ๆๆ โ5ๆ็ โ5ๆ่ โ5ๆ้ โ5็เ วงงินรวม 

งิน
งบประมาณ

ผนดิน 
30,042,500 30,943,000 31,872,000 32,828,000 33,814,000 159,499,500 

งิน 

กองทุนพืไอ
การบริหาร
จัดการการ
ทำงานของ
คนตางดຌาว 

414,616,000 67,194,000 68,820,000 70,494,000 72,219,000 693,343,000 
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ประมาณการวงงินงบประมาณรวม ิโ5ๆๆ-โ5็เี 

ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

วงงินงบประมาณทัๅงหมด 802,864,000 513,064,000 531,883,000 551,678,000 572,527,000 2,972,016,000 

งินงบประมาณผนดิน 

วงงินรวม 388,248,000 445,870,000 463,063,000 481,184,000 500,308,000 2,278,673,000 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 1  การสงสริม
การมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหาร
ตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริม
การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

172,781,800 223,940,000 234,475,000 245,739,000 257,799,000 1,134,734,800 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 2  การพัฒนา
ระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน  
ละยกระดับการ฿หຌบริการ 

73,677,400 75,888,000 78,164,000 80,509,000 82,924,000 391,162,400 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

111,746,300 115,099,000 118,552,000 122,108,000 125,771,000 593,276,300 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 4 การบริหาร
จัดการการทำงานของคนตางดຌาว 

30,042,500 30,943,000 31,872,000 32,828,000 33,814,000 159,499,500 
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ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินนอกงบประมาณ (กองทุนพืไอการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาวี 

วงงินรวม 414,616,000 67,194,000 68,820,000 70,494,000 72,219,000 693,343,000 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 1  การสงสริม
การมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหาร
ตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริม
การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวน 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 2  การพัฒนา
ระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน  
ละยกระดับการ฿หຌบริการ 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                
-    

                   
-    

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 4 การบริหาร
จัดการการทำงานของคนตางดຌาว 

414,616,000 67,194,000 68,820,000 70,494,000 72,219,000 693,343,000 
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ประมาณการวงงินงบประมาณตามครงการทีไเดຌรับการจัดสรร฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๒ 

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 1 การสงสริมการมีงานทำ คุຌมครองคนหางาน ละบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงสริมการมีสวนรวมของภาคีครือขาย
ทุกภาคสวน   

ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินงบประมาณผนดิน 

วงงินรวม 172,781,800 223,940,000 234,475,000 245,739,000 257,799,000 1,134,734,800 

ครงการสงสริมการจຌางงาน  
ละการประกอบอาชีพ  

116,559,900 121,556,000 125,724,000 130,068,000 134,600,000 628,507,900 

ํ. ครงการบริการจัดหางานพืไอพิไมอกาส
การมีงานทำ 

 (เมรวม ครงการพัฒนาระบบ e-Service) 

107,956,100 111,195,000 114,531,000 117,967,000 121,506,000 573,155,100 

๎. ครงการมหกรรมอาชีพ 5,767,500 7,440,000 8,184,000 9,002,000 9,902,000 40,295,500 

๏. ผลผลิตสนับสนุนการสงสริมการมีงานทำ 
(ก.1 การ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานี 

2,836,300 2,921,000 3,009,000 3,099,000 3,192,000 15,057,300 

ครงการตรียมความพรຌอม ละขยายอกาส
การมีงานทำกคนเทยทุกชวงวัย 

46,008,600 91,864,000 97,916,000 104,511,000 111,704,000 452,003,600 

ํ. ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน 39,465,000 51,823,000 57,006,000 62,706,000 68,977,000 279,977,000 
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ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

๎. ครงการขยายอกาสการมีงานทำ฿หຌ
ผูຌสูงอายุ 

6,543,600 40,041,000 40,910,000 41,805,000 42,727,000 172,026,600 

ครงการป้องกันปัญหาการคຌามนุษย์ 
ดຌานรงงาน 

(เมรวม ครงการปງองกันการคຌามนุษย์ 
ดຌานรงงานตางดຌาวี 

10,213,300 10,520,000 10,835,000 11,160,000 11,495,000 54,223,300 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๎ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารงาน ละยกระดับการ฿หຌบริการ  

ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินงบประมาณผนดิน 

วงงินรวม 73,677,400 75,888,000 78,164,000 80,509,000 82,924,000 391,162,400 

ครงการพิไมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากร 

55,675,500 57,346,000 59,066,000 60,838,000 62,663,000 295,588,500 

1. ผลผลิตสนับสนุนการสงสริมการมีงานทำ 
     ิก.2 การพัฒนาทคนลยีสารสนทศ 

ละการสืไอสารี 

55,675,500 57,346,000 59,066,000 60,838,000 62,663,000 295,588,500 

ครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบทคนลยี
ดิจิทัล พืไอรองรับการ฿หຌบริการทุกภารกิจ 

18,001,900 18,542,000 19,098,000 19,671,000 20,261,000 95,573,900 

ํ. ครงการบริการจัดหางานพืไอพิไมอกาส
การมีงานทำ 

     (ครงการพัฒนาระบบ e-Service) 

18,001,900 18,542,000 19,098,000 19,671,000 20,261,000 95,573,900 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๏ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินงบประมาณผนดิน 

วงงินรวม 111,746,300 115,099,000 118,552,000 122,108,000 125,771,000 593,276,300 

ครงการบริหารจัดการองค์กร 111,746,300 115,099,000 118,552,000 122,108,000 125,771,000 593,276,300 

1. ผลผลิตสนับสนุนการสงสริมการมีงานทำ 

 ิก.3 การบริหารจัดการองค์กรี 111,746,300 115,099,000 118,552,000 122,108,000 125,771,000 593,276,300 
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ ๐ การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว   

ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินงบประมาณผนดิน 

วงงินรวม 30,042,500 30,943,000 31,872,000 32,828,000 33,814,000 159,499,500 

ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว 1,843,600 1,899,000 1,956,000 2,015,000 2,075,000 9,788,600 

ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌ
ผูຌชีไยวชาญ 

1,424,400 1,467,000 1,511,000 1,556,000 1,603,000 7,561,400 

ครงการศูนย์บริการบบบใดสรใจ ิOne 
Stop Service) ดຌานรงงานตางดຌาว 
พืไอสนับสนุนขตศรษฐกิจพิศษ 

15,671,700 16,142,000 16,626,000 17,125,000 17,639,000 83,203,700 

ครงการป้องกันปัญหาการคຌามนุษย์ 
ดຌานรงงาน 

(ครงการปງองกันการคຌามนุษย์ 
ดຌานรงงานตางดຌาวี 

1,080,000 1,112,000 1,146,000 1,180,000 1,216,000 5,734,000 

ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง 10,022,800 10,323,000 10,633,000 10,952,000 11,281,000 53,211,800 
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ผนปฏิบัติราชการ 2566 2567 2568 2569 2570 วงงินรวม 

งินนอกงบประมาณ ิกองทุนพืไอการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาวี 

วงงินรวม 414,616,000 67,194,000 68,820,000 70,494,000 72,219,000 693,343,000 

ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว 349,000,000 - - - - 349,000,000 

ครงการศูนย์รวมบริการชวยหลือ 

รงงานตางดຌาว 
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 40,000,000 

ครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำ
ผิดกฎหมายวาดຌวยการบริหารจัดการ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 

ครงการศูนย์รกรับขຌาทำงานละสิๅนสุด
การจຌาง 

32,827,000 33,812,000 34,826,000 35,871,000 36,947,000 174,283,000 

ครงการสนับสนุนศูนย์ประสานรงงาน
ประมง โโ จังหวัด  

17,966,000 18,504,000 19,060,000 19,631,000 20,220,000 95,381,000 

ครงการศูนย์บริหารรงงาน 

ขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก EEC  
(One Stop Service) 

1,823,000 1,878,000 1,934,000 1,992,000 2,052,000 9,679,000 
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สวนทีไ ๑ การนำผนเปสูการปฏิบัติ ละการติดตามประมินผล 
 
 

  ผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน จัดทำขึๅนพืไอ
กำหนดทิศทาง ละกรอบการดำนินงานของกรมการจัดหางาน฿หຌสามารถขับคลืไอนการดำนินภารกิจ฿หຌกຌาวทัน
ตอการปลีไยนปลง ละผลักดัน฿หຌภารกิจตางโ ฿นทุกดຌาน ดยฉพาะ฿นดຌานการสงสริม฿หຌรงงานทุกกลุม  
มีความพรຌอม฿นการขຌาสูตลาดรงงาน ละมีงานทำ มีอาชีพ มีรายเดຌทีไยัไงยืน รวมทัๅงเดຌรับการคุຌมครอง ปງองกัน
จากปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ซึไงจะสอดคลຌอง ชืไอมยง ละป็นสวนสำคัญ฿นการขับคลืไอนปງาหมาย
ของผนทุกระดับทีไกีไยวขຌอง อาทิ ยุทศาสตร์ชาติ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ รวมถึงนยบายสำคัญของรัฐบาล เปสูการปฏิบัติเดຌอยางหในผล  

ป็นรูปธรรมทีไชัดจน ดยการขับคลืไอนผนปฏิบัติราชการฯ เปสูการปฏิบัติ มีความสำคัญเมนຌอยเปกวา
กระบวนการจัดทำผน จึงควรกำหนดนวทางทีไจะตຌองดำนินการพืไอ฿หຌผนบรรลุตามปງาหมาย ดังนีๅ 
  1. การสืไอสาร พืไอสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ ละสรຌางความตระหนักรูຌ฿นผนปฏิบัติราชการ 
   พืไอ฿หຌทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง ดยฉพาะหนวยงาน฿นสังกัดกรมการจัดหางาน มีความรูຌ 
ความขຌา฿จ ละตระหนักถึงบทบาท หนຌาทีไ ความรับผิดชอบ฿นการขับคลืไอนผนปฏิบัติราชการฯ เปสูการปฏิบัติ 
ละ฿ชຌป็นกรอบ฿นการดำนินงาน รวมทัๅงจัดทำผนงาน ครงการหรือกิจกรรม พืไอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
นอกจากนีๅ ยังตຌองสืไอสาร ละสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกับหนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌองกับการดำนินภารกิจ 
อาทิ คนหางาน นายจຌาง สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา สภาหอการคຌา สภาอุตสาหกรรม สืไอมวลชน ฯลฯ 
เดຌทราบอยางตอนืไอง พืไอรวมขับคลืไอนละผลักดัน฿หຌผนปฏิบัติราชการบรรลุปງาหมาย 

  2. การกำกับ ติดตามของผูຌบริหาร  
   ผูຌบริหารของกรมการจัดหางานทุกระดับ ตຌอง฿หຌความสำคัญกับการปลงผนปฏิบัติราชการฯ           
เปสูการปฏิบัติ พรຌอมมีการกำกับ ติดตามอยางตอนืไอง สมไำสมอ  
  3. การติดตามประมินผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติราชการฯ  
   การติดตามประมินผลป็นกลเกหนึไงภาย฿ตຌวงจรหรือกระบวนการจัดทำผน/นยบาย 
พราะการประมินผลจึงจะทำ฿หຌทราบวาผนปฏิบัติราชการประสบความสำรใจตามปງาประสงค์หรือเม 
นอกจากนีๅ การประมินผลจะทำ฿หຌทราบวา การดำนินงานตามผนปฏิบัติราชการบรรลุปງาหมาย ละป็นเป
ตามทีไกำหนดเวຌหรือเม จำป็นตຌองมีการจัดทำผนบริหารความสีไยง ปรับปรุงผน หรือตຌองมีการพัฒนา  
ละกำหนดผนหรือยุทธศาสตร์฿หมหรือเม ทัๅงนีๅ ควรนำหลักการบริหารงานคุณภาพ ิPlan Do Check Act: 
PDCA) มา฿ชຌ฿นการดำนินงานพืไอ฿หຌกิดกระบวนการ ตัๅงปງา ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง คือ มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ ิPlan) หรือผนปฏิบัติราชการฯ ลຌวนำผนเปสูการปฏิบัติ ิDo) ผานกระบวนการถายทอด 

ปลงผนฯ ป็นผนงาน/ครงการ จากนัๅนดำนินการตรวจติดตามวาผลการดำนินงานป็นเปตามตัวชีๅวัดหรือเม 
ิCheck) ละหากพบวาเมป็นเปตามทีไคาดหวัง จำป็นตຌองทบทวนผนปฏิบัติราชการ/การดำนินงาน ิAction) 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน ละบรรลุตามปງาหมาย ดังวงจร PDCA ทีไปรากฏ 
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   นืไองจากการติดตามประมินผลป็นครืไองมือทีไสำคัญสำหรับการปลงนยบายสูการปฏิบัติ 
ซึไงผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ิพ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางานฉบับนีๅ จึงเดຌพัฒนาการติดตาม
ประมินผลออกป็น 2 นวทาง ดังนีๅ 
   1. การพัฒนากลเก฿นการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน 
    1) สนับสนุน฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกรมการจัดหางานดำนินการติดตาม ละประมินผล
ผนงาน/ครงการ ดยกำหนดตัวชีๅวัดทีไนຌนผลลัพธ์ของงานป็นหลัก 
    2) นำผลทีไเดຌจากการติดตามประมินผลมาปรับปรุงการจัดทำผนงาน/ครงการ พืไอ฿หຌ
บรรลุตามปງาประสงค์ทีไสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์อยางตอนืไอง ละสอดคลຌองกับบริบททีไปลีไยนปลงเป 
    3) สรຌางมาตรการรงรัดครงการทีไอาจมีการดำนินการเม ป็นเปตามทีไกำหนด  
ละตรวจสอบคุณภาพละการดำนินงานอยาง฿กลຌชิดละสมไำสมอ 
    4) พัฒนาองค์ความรูຌละสริมสรຌางความขຌา฿จรืไองการติดตามประมินผล  
ละการกำหนดตัวชีๅวัดกบุคลากรทีไกีไยวขຌอง฿นหนวยงาน พืไอสรຌางทักษะ฿นการติดตามประมินผล ฿หຌสามารถ
นำความรูຌเป฿ชຌประยชน์รวมกันเดຌอยางป็นรูปธรรม 
    5) พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอสนับสนุนการดำนินงานตามผนปฏิบัติราชการ 
พืไอ฿หຌกิดความตอนืไองละชืไอมยงป็นครือขาย฿นการ฿ชຌประยชน์รวมกัน อาทิ การพัฒนาระบบฐานขຌอมูล 
พัฒนาระบบการจัดทำรายงาน พืไอ฿หຌการติดตามประมินผลมีความถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละมีขຌอมูลสนับสนุน
฿หຌผูຌบริหารสามารถกำหนดนยบาย วางผนการดำนินงาน เดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

    ๒) ประชาสัมพันธ์ ผยพรผลการดำนินงาน฿หຌบุคลากร ผูຌทีไสน฿จ เดຌทราบอยางตอนืไอง 
ละนำขຌอสนอนะ ขຌอคิดหใน ทีไเดຌรับมาพัฒนาการดำนินงาน฿หຌตรงกับความตຌองการของผูຌรับบริการ 
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   2. การพัฒนากลเก฿นการประมินผล 
    การติดตามประมินผล พืไอ฿หຌมีการปรับปรุงผลการดำนินงานอยางสมไำสมอ ละพืไอ฿หຌ
ทราบความกຌาวหนຌา ปัญหาอุปสรรค ละผลสัมฤทธิ์ของการดำนินงาน มีกรอบการดำนินงาน ดังนีๅ 
    1) วางผน฿นการติดตาม กำกับ ละประมินผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติราชการฯ 
ดยสรຌางตัวชีๅวัดผลสำรใจทีไมคีวามชัดจนละป็นรูปธรรม 
    2) การติดตามผลการดำนินงาน พืไอรวบรวมขຌอมูลผลการดำนินงาน฿นตละชวงวลา 
ของครงการตาง โ ทีไสอดคลຌองตามตัวชีๅวัดผลสำรใจทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นผนปฏิบัติงานประจำป ละจัดทำรายงาน
สรุปสนอตอผูຌบริหาร฿หຌรับทราบความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัติงานป็นระยะ รวมทัๅงสงขຌอมูลยຌอนกลับ฿หຌก
ผูຌปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองพืไอชวย฿หຌผูຌรับผิดชอบ฿นตละระดับดำนินการปรับปรุงกຌเขการปฏิบัติงาน  ฿หຌป็นเป
ตามนวทางทีไหมาะสม 
    3) การประมินผล 
     (1) กำหนดวิธีการประมินผลซึไงประกอบดຌวย ประดในการประมินผล ตัวชีๅวัด  
ละกณฑ์การประมินผล วิธีการกใบรวบรวมขຌอมูล ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบขຌอมูล หลงขຌอมูล พรຌอมทัๅง
ระยะวลาการประมินผล ซึไ งตຌองชีๅจงทำความขຌา฿จกับหนวยงานผูຌรับผิดชอบผนงาน/ครงการ  
พืไอขอความรวมมือ฿นการจัดกใบขຌอมูลสำคัญทีไตຌองการ฿ชຌ฿นการประมิน รวมทัๅ งขຌอมูลปัญหา อุปสรรค  
ละขຌอสนอนะ฿นการปฏิบัติงาน 
     (2) จัดกใบขຌอมูลละนำมาประมวลผล วิคราะห์ปรียบทียบ ผลผลิต/กิจกรรม/
ครงการประจำป  วาประสบความสำรใจ มีประสิทธิภาพ มีความคุຌมคาหรือเม  ละปัจจัย฿ดทีไส งผล  

฿หຌประสบความสำรใจหรือลຌมหลว ตลอดจนวิคราะห์วาสอดคลຌองกับผนหรือเม ดย฿นการวิคราะห์  
อาจปรียบทียบกับตัวชีๅวัดละปງาหมายทีไกำหนดเวຌ 
     (3) สรุปผลการประมิน พรຌอมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงการดำนินงาน 

฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน รวมทัๅงสนอนวทาง฿นการปรับปรุงผน฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์ปั จจุบัน  
ละนำสนอผลการประมิน฿หຌทีไประชุมกรมการจัดหางานรับทราบ 

   3. หนวยงานผูຌรับผิดชอบ฿นการประมินผล 
    กองยุทธศาสตร์ละผนงาน ป็นหนวยงานผูຌรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผล 
รวมทัๅงผูຌประมินจากภายนอก ฯ ซึไงจะป็นกลเกสำคัญ฿นการประมินผล฿หຌผนปฏิบัติราชการฯ บรรลุปງาหมาย
ขององค์กรอยางมีประสิทธิภาพตอเป 
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บัญชีอักษรยอ 
 

 
 

อักษรยอ หนวยงาน 

สบต. สำนักบริหารรงงานตางดຌาว 

กบ. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

กส. กองสงสริมการมีงานทำ 

กบต. กองบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน 

กรต. กองบริหารรงงานเทยเปตางประทศ 

กยผ. กองยุทธศาสตร์ละผนงาน 

กน. กองนิติการ 

กทค. กองทะบียนจัดหางานกลางละคุຌมครองคนหางาน 

กบค. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศทส. ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

สลก. สำนักงานลขานุการกรม 

กพร. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ตส. กลุมตรวจสอบภาย฿น 

สจจ. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

สจก. สำนักงานจัดหางานกรุงทพมหานครพืๅนทีไ 
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