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ประกอบอำชีพ ตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของตนเอง รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของ
คนต่ำงด้ำวอย่ำงเป็นระบบ (กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นมำตรกำร เพ่ิมโอกำสให้แรงงำนไทยมีงำนท ำ 
แต่หำกไม่สำมำรถหำแรงงำนไทยได้ จึงจะให้แรงงำนต่ำงด้ำวท ำงำนเพ่ือทดแทนแรงงำนไทยในอำชีพที่ขำดแคลน)  



ค ำน ำ 

  กรมการจัดหางานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานท าทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองคนหางาน  
เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริหารจัดการการท างาน        
ของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 
จึงต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม         
ของบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการจัดท าค านึงถึง
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี รวมถึง     
น้อมน าศาสตร์พระราชา นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2555 – 2558 และขยายออกไปอีก 
2 ปี (ให้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานท า 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นข้อมูลประกอบ   
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis)       
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการส าคัญที่จะด าเนินการในระยะ ๕ ปี 

  แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
การบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการท างานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน          
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมการจัดหางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอ่ืนๆ รวมทั้งน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
มาตรการ 8 วาระปฏิรูป เพ่ือความส าเร็จของการเดินหน้าพัฒนาก าลังคนของประเทศตามแผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปีแรก หรือ Productive Manpower 
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานฉบับนี้ ได้ด าเนินการจัดท าโดยมุ่งเน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดกรมการจัดหางานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการน าเทคนิคและกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้  โดยด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และขยายระยะเวลา
แผนออกไปอีก 2 ปี (สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ของกรมการจัดหางาน การน้อมน าศาสตร์พระราชา 
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง  สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงาน ภายใต้บริบทด้านแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ า โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความท้าทายจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะวาระ 2030 เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมการจัดหางาน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560– 2564) จากนั้นได้น าผลมาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และน าเสนอผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) 
วิสัยทัศน์ (Vision) : “ก าลังแรงงานมีงานท าถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564”  

                    พันธกิจ  (Mission) : 
            1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ     

โดยสะดวก รวดเร็ว  ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อ   
     สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

            3. พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหาร  
    ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล 
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ค่านิยม (Core Values) 
 ISDOE 

             I   =   Integrity : ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
             S  =   Service Mind : มีจิตบริการ 
             D  =   Development : มุ่งเน้นการพัฒนา 
             O  =   Objective : มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย 
             E  =   Energetic : ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
          

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : 

  1.  การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพ่ือการจ้างงานทุกช่วงวัย 
  2.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารจัดการและการบริการ 

                      3.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                      4.   การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
                      5.   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

                      เป้าประสงค์  
๑. ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท ามีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบ

อาชีพอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง มี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารและการบริการ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ธรรมาภิบาล 
หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความ
คุ้มค่า) 

๔. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการจ้างงาน เพ่ือลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 

5. หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   

            แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ก าหนดดังนี้ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564) พร้อม

ก าหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มี            
การด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการ
จัดหางานจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ มีการจัดล าดับ 
ความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนการจัดท าแผน/โครงการในลักษณะ 
การบูรณาการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทั้งในระดับส านัก/กอง/ศูนย์/สจก. 1-10/สจจ. 
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3. พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การติดตามประเมินผลเป็นกลไกส าคัญหนึ่งภายใต้กระบวนการจัดท าแผน/นโยบายเพราะ
การประเมินผลท าให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่และ/หรือ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนหรือต้องมีการพัฒนาและก าหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการ PDCA คือ การก าหนดยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนงาน/โครงการ จากนั้นควรต้องมีการตรวจติดตามว่าผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จ าเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์ (Action) 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

การติดตามผลมีแนวทาง ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนการติดตาม ก ากับและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละช่วงของโครงการให้สอดคล้อง 

ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ 
 

การประเมินผลมีแนวทาง ดังนี้ 
                        ๑.  ก าหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑ์    
การติดตามผล วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล รวมทั้งระยะเวลาประเมินผล 
                      ๒.  จัดเก็บข้อมูลและน ามาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบและวินิจฉัยแผนยุทธศาสตร์ ในแต่ละปี
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  
                      3.  สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้  กองยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน และ          
ผู้ประเมินจากหน่ วยงานภายนอกมาประเมิน และติดตามผลแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน                      
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
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 บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ บริหาร
ประเทศโดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานของประเทศชาติ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
เป็นเข็มทิศในการท างาน กรมการจัดหางานได้ตระหนักเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์ภายนอกและภายในประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ    
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทอ่ืนๆ รวมทั้งน้อมน า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”         
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  เป็นแผนระยะ 
5 ปีแรก ของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 
2564) สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เช่น 
ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานท า (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 5 ปี ข้างหน้า คือ 
“ก ำลังแรงงำนมีงำนท ำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัยภำยในปี 2564”  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม
และให้ประเทศ มีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ  

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นการเตรียมความพร้อมก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเพ่ือเตรียมก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ในการส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุ้มครองคนหางาน สร้างนวัตกรรม 
ใหม่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและให้บริการ รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก  สามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านแรงงาน และการก้าวสู่ประเทศไทย 
4.0 ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมการมีงานท า การแนะแนว
อาชีพ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงาน การคุ้มครองคนหางาน การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว          
การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี และ
เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี ระยะ 5 ปีแรก Productive Manpower 
เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล 

 
 

เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน และก าหนดทิศทางการท างานที่ต้อง
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้บทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานท า แนะแนวอาชีพ 
วิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงาน คุ้มครองคนหางาน การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว และผลักดัน
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 

2. วัตถุประสงค ์
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แผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายขององค์กร การเลือกวิธีการในการปฏิบัติ 

เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายรวมขององค์กรส าหรับด าเนินการในอนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้
ความสามารถขององค์กร เพ่ีอระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบและ
ชัดเจนว่าจะสามารถน าองค์กรไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คือ วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต กระบวนการ
ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามประเมินผล การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารขององค์กรต้องให้ความส าคัญและ
สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน การใช้เทคนิคกระบวนการที่เหมาะสม และก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือการบรรลุผลสูงสุด คือการ
พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการส่งเสริมการมี
งานท าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้ 

  1) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์  
SWOT ANALYSIS เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงใน 4 ประเด็น คือ  
   (1)  S  = Strengths  หมายถึง จุดแข็ง คือสิ่งที่ เป็นข้อเด่น กล่าวคือเป็นศักยภาพ 
ขององค์กร เช่น บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ งบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นในการท างานที่ท าให้องค์กร
ท างานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องสงวนไว้ให้ยั่งยืนเคียงคู่กับองค์กร เพราะจุดแข็งจะท าให้องค์กร
เดินหน้าไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็แข่งขันกับองค์กรอื่นได้ 
   (2)  W = Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อน คือปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้องค์กร          
ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยตัวเดียวกับจุดแข็ง แต่พิจารณาแล้วว่าปัจจัยนั้น      
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในองค์กร เป็นสิ่งที่ต้องก าจัด แก้ไข หรือปรับปรุงเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรและการแข่งขัน 
   (3)  O  = Opportunities  หมายถึง โอกาส กล่าวคือปัจจัยภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงไปและมีผลกระทบที่ดี หรือทางบวกหรือเอ้ือต่อองค์กร เช่น นโยบายต่าง ๆ เครือข่าย 
การท างาน เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนองค์กรต้องรีบไขว่คว้า 
   (4)  T  =  Threats  หมายถึง อุปสรรค คือปัจจัยภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและ 
ที่มีผลกระทบทางลบท าให้องค์กรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้ าประสงค์  ซึ่ งถือเป็นภัยคุกคามการเติบโต 
หรือความก้าวหน้าขององค์กร ถ้าพบต้องรีบแก้ไข 
  2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หรือกรอบ PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็นต่อไปนี้ 
 P  (Political) ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง 
 E (Economic) ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 S  (Social) ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม 
 T (Technology) ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี     
            
  3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายในจะครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในของ
กรมการจัดหางานโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยกรอบ 7s Mckinsey ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ S (Shared 
Values) ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมองค์กร 

3. 3. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร ์
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 S  (Structure) ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร 
 S  (System) ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบงาน 
 S  (Strategy) ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร 
 S  (Style) ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน 
 S  (Staff) ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร 
 S  (Skills) ได้แก่ ปัจจัยด้านขีดความสามารถองค์กร 

  4) การก าหนดกลยุทธ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ TOWS MATRIX โดยการน า      
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดมาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ซึ่งจ าแนกกลยุทธ์ได้ 4 ลักษณะ คือ 
  (1) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกหรือขยายที่ต้อง
ใช้ศักยภาพซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกท่ีจะช่วยสนับสนุน   
การด าเนินงานด้านแรงงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได ้
  (2) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับ  
โดยใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ 
  (3) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส  (W-O Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในการลด
จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
ขององค์กร เพ่ือในระยะสั้นเปลี่ยนต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ต าแหน่ง  S-O และให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
ระยะยาว 
    (4) กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค  (W-T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ตั้งรับ          
ที่ต้องการลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  5) ส าหรับการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ได้น าหลัก Balanced Scorecard 
(BSC) ใน 4 มุมมอง คือ มุมมองด้ านการเงิน  (Financial Perspective) มุมมองด้ านลู กค้ า (Customer 
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) มาใช้ประยุกต์กับภารกิจ (Mission) ที่ เกี่ยวข้องกับ       
แรงงานโดยน าตรรกะของห่วงโซ่ทั้ง 4 มุมมองแปลงออกมาเป็นภาพลักษณ์หรือเป็นค านิยามที่รู้จักกัน  คือ  
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นภาพที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล  
เป็นการประเมินผลขององค์กร ในส่วนราชการ 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร  
 

 โดยต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้านอย่างระมัดระวังเพ่ือให้มีรูปแบบองค์กรที่เหมาะสม    
มีข้าราชการและพนักงานที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน  
โดยมีระบบสารสนเทศ งบประมาณ ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้การท างานบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 กล่าวโดยสรุป การก าหนดยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถแสดง
ให้เห็นเป็นขั้นตอนได้ในแผนภูมิ 1. 
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ก ำหนดควำมส ำคัญของสถำนกำรณ์และสถำนภำพ 
จำกกำรวิเครำะห์ SWOT 

 

 

แผนภูมิ : สรปุกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560 – 2564) 

 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
(Strength) 

 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส 
(Opportunity) 

 

ภัยคุกคาม 

(Threat) 

 

กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 

 

ประเมินสถำนกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกรมกำรจัดหำงำน 
 

     ข้อมูลปฐมภูมิ 
  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 

 ข้อมูลทุติยภูมิ 
  นโยบำย แผนงำน กฎหมำย และกฎระเบียบ   
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับด้ำนแรงงำน 
  สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนเศรษฐกิจ สังคม  
และกำรเมือง 

 ข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  
 
   

 

   T 

S 

O 

  W 

ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์ 
 

รุก / ขยำย 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 
 

      คงตัว / ตั้งรับ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 
 

คงตัว / ตั้งรับ 

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ 
 

ตั้งรับ / ถอย 

 

 
 
 

ก ำหนดโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของผู้บริหำรกรมกำรจัดหำงำน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)  
ทุกภำคส่วน 

 

วิสัยทัศน์ 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ 
 

โครงกำร / กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategies) 

 

พันธกิจ 

 
 

แผนที่ยุทธศำสตร์ Strategy Map 
 

 

มุมมอง 
เป้าหมาย 
องค์กร 

 

มุมมองด้าน 
ผู้รับบริการ 

 

มุมมองด้าน 
 กระบวนการ 

  ภายใน 

 

มุมมองด้าน 
การเรียนรู้ 
และเติบโต 

BSC 
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      แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน มีกรอบระยะเวลาของแผน 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2564 
 
       
 
 
 

 

การด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) มีผลการ
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายและทิศทาง 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development 
Goals (SDGs)  นโยบายรัฐบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการด าเนินงาน     ที่ผ่านมา และข้อมูล
สถานการณ์แรงงานในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ความต้องการแรงงานในระดับประเทศ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาที่จัดท าแผน รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้ศึกษา 
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร บุคลากรและระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าผลจากการศึกษาดังกล่าวมา
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่ง
กระบวนการนี้ด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2559 

2. วันที่ 2-3 กันยายน ๒๕59 การประชุมสัมมนาการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยมีอธิบดีเป็นประธาน ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกรมการ
จัดหางาน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  

3. กรมการจัดหางานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง ๐๓๐๘/๙๙๘๔ เรื่อง แจ้งการทบทวนและก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน 

4. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เพ่ือวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกรมการจัดหางาน กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน จ านวน ๖๐ คน ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ  

๕.  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) หน่วยในสังกัดพิจารณาน าเสนอค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และร่วมกันพิจารณา
ก าหนดค่านิยม และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการ
จัดหางาน จ านวน ๖๐ คน ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ  

 
  

   

4. ระยะเวลำของแผน 

5. กรอบแนวทำงด ำเนินกำรทบทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กรมกำรจัดหำงำน               
(พ.ศ.2560 – 2564) 
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๖.  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน จ านวน 
๔๐ คน ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน หน่วยในสังกัดทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ  

๗.  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
กรมการการจัดหางาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส านักงานประกันสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดหางานไทย
ไปท างานต่างประเทศ สมาคมการค้าผู้น าเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าว สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
ผู้เข้าร่วมประชุม คือผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน ๖๐ คน   
ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง กรุงเทพฯ  

8.  วันที่ 20 กันยายน 2560 ประชุมตัวชี้วัด โครงการ และค่าเป้าหมาย 5ปี ในการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของ
กรมการจัดหางาน จ านวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน   
                9.  วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖๐ น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 
2564) เพ่ือขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนฯ ผู้ เข้าร่วมประชุม คือ ผู้บริหารส่วนกลาง           
ส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จ านวน 120 คน ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ และน าข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ 

10. วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน น าเสนอขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้กับอธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจ
ราชการกรม และผู้บริหารของกรมการจัดหางาน 

11. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามข้อเสนอแนะของ
อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของกรมการจัดหางานให้มีความสมบูรณ์ น าเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดี และ
จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
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บทท่ี 2 
บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 

 

  แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564)  ฉบับนี้ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยรวบรวมกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กรอบแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  

 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีหลักส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ดังนี้ 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
 มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
   สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นมาใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
   บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 
   บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระท าความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   การก าจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
เพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน  
   การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา   
 มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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   บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคล     
ผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
  มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค 
ในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ  
  มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสม        
กับศักยภาพ และวัยเพ่ือให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี    
ในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ  
และพึงจัดให้มีและส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ  
  ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
    (1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้
ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  (2) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี    
ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
  (3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของ
รัฐด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล 
  (4) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน  
 
  
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน   
ให้ขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทาง 
การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูง    
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม            
ซ่ึงยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง     
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์ รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นจะต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่ งขันและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
ทั้งในอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ สติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น    
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยอมระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
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  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประโยชน์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ  
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ  
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักการส าคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง    
การพัฒนา” (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้“กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือว่าเป็น
แผนแม่บทหลักของประเทศที่มีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตของประเทศไทย ปี ๒๕๗๙”
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยๆ ลงมา (๕) ยึด “หลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต    
บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม
ของการพัฒนา ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
 ๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 ๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๕) เพ่ือให้การบริหาราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 ๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 ๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์     
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม 
 ๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 ๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 ๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 ๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 ๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ    
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาลในสังคมไทย 
 ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา 
 ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์นี้มียุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจ
กรมการจัดหางาน ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคน
ในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
การพัฒนาและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ประเด็นที่ ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะ  
ทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
   ตัวชี้วัดที่ ๕ ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเพ่ิมขึ้น 
     ประเด็นที่ ๒.๔ ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
   ตัวชี้วัดที่ ๗ การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของชาติเพ่ือสร้างความพร้อมและ
ผนึกก าลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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 เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
    ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
    ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาล ในสังคมไทย 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และโปร่งในตรวจสอบได้ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบและ
กระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็ นธรรมแก่ประชาชน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 ประเด็นที่ ๑.๒ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
   ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลกอยู่        
ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น พัฒนา
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้
ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 ประเด็นที่ ๔.๑ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
 
  
  รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 มีประเด็นนโยบายที่เก่ียวข้องกับภารกิจกรมการจัดหางาน จ านวน ๖ ด้าน ดังนี้  
 นโยบายที่  ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 นโยบายที่  ๒  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

4. นโยบายรัฐบาล 
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 นโยบายที่  ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้น (๑) 
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้าม
ชาติที่ถูกกฎหมาย (๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 นโยบายที่ ๔  การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ 
 นโยบายที่ ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาธิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น (๒) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม     
 
 
  
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ
ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติได้ก าหนดล าดับความส าคัญ โดยพิจารณา
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติ 
และส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” 
โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
และส่วนที่ ๒ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 ๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส่วนที่ ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 
 ๔. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
 ๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ๖. ปกครอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
 ๗. จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 ๙. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๑๐. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
 ๑๑. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๑๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
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 ๑๓. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 ๑๔. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 ๑๕. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๖. เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 โดยมนีโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมการจัดหางาน ดังนี้ 

 นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
   ๗.๒ แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ตกค้างและยังไม่สามารถส่งกลับประเทศ
ต้นทาง โดยเร่งรัดการก าหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การก าหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และหลักเกณฑ์ที่รัฐก าหนด 
   ๗.๓ จัดระเบียบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยค านึงถึง 
การรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และ
กระบวนการอนุญาตให้มีการจ้างงานและน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่รัฐก าหนดภายใต้ความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการให้ความเป็นธรรม ความคุ้มครอง ปกครอง สิทธิและผลประโยชน์ของแรงงาน
ต่างด้าว โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพ้ืนฐาน และกติการะหว่างประเทศ 
   ๗.๔ ปรับปรุงกลไกลและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบ 
การเข้าเมืองโดยส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมกลไก  
ความร่วมมือระหว่างกันในการตรวจสอบการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้ม งวดและพัฒนาความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รู้เท่าทันกับพัฒนาการของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพ่ิม
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจโดยมิชอบ 
   ๗.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้หลบหนีเข้าเมืองให้มีความ
ทันสมัย เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 นโยบายท่ี ๙ เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดการทุจริต
คอร์รัปชั่นและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง
และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบการขับเคลื่อน         
คือ การประสานความร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล      
รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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แผนภาพ 2-1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย  

 
(ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลงในปี   
ค.ศ. ๒๐๑๕ องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการ
พัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุและด าเนินการ
ให้ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ได้แก่ ๑) ยุติความยากจน ๒) ยุติความหิวโหย และบรรลุความมั่นคงทาง
อาหาร ๓) สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคน ๔) สร้างหลักประกันการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ๕) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้หญิงและเด็ก ๖) สุขาภิบาลและ 
น้ าสะอาด ๗) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ๘) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อม ๑๐) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศ ๑๑) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน  ๑๒) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่อง
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ๑๔) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕) ปกป้อง 
ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ๑๖) การสร้างสังคมที่สงบสุข เข้าถึงความยุติธรรม   
และสถาบันที่เข้มแข็ง และ ๑๗) ส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้ถึงเป้าหมาย 
  วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบด้วย 
๑๗ เป้าหมาย (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) ๑๖๙ เป้าประสงค์ และ ๒๔๑ ตัวชี้วัด ซึ่งมีส่วนส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ท าให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
รักษาฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนา
กลไกด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศให้เกิดการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนา ที่ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืนโดยกรมการจัดหางานเป็น
หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมและ
การจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคนในเป้าประสงค์ที่ ๘.๕ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนใน
เป้าหมายที่ 16  
 

6. วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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  ประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งของสมาชิก 42 ประเทศก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organizaion : ILO) เมื่อปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) โดยประเทศสมาชิกมีภารกิจ
ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ  การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานในรูปแบบตราสาร (Instruments) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ประจ าปี  (International Labour 
Conference : ILC)  โดย ILO มีภารกิจในเรื่องการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาที่ผ่าน 
การรับรอง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาต่อไป 
  ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ตราสาร (instruments) ของ ILO ประกอบด้วยอนุสัญญา 189 ฉบับ พิธีสาร 
6 ฉบับ และข้อแนะ 204 ฉบับ ทั้งนี้ตราสารที่มีความส าคัญและมีพันธกรณีเสมือนเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาและพิธีสาร ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันตราสารทั้ งสองประเภทดังกล่าว 
ก็หมายถึงการยอมรับที่จะน าตนเองเข้าไปผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว 
ส าหรับข้อเสนอแนะเป็นตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับและไม่เปิดให้สัตยาบัน หากแต่เป็นการก าหนดแนวทาง
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกพิจารณาน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ข้อแนะส่วนใหญ่มักจะ
เป็นข้อเสนอแนะประกอบอนุสัญญาที่ระบุเนื้อหาส่วนขยายเพิ่มเติมจากตัวบทในอนุสัญญา 
  อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. อนุสัญญาหลักหรืออนุสัญญาพื้นฐาน (Fundamental Convention) ซึ่งเป็นกลุ่มอนุสัญญาที่ ILO 
ให้ความส าคัญและเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงาน มีจ านวน 8 ฉบับ ได้แก่  
 ๑.๑ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘ 
 1.2  ฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. ๑๙๔๙ 
 ๑.๓  ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐  
 1.4  ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๕๗ 
 1.5  ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑ 
 1.6  ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๘๕๘ 
 1.7  ฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุข้ันต่ า ค.ศ. ๑๙๗๓ 
 1.8  ฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ 
 ๒. อนุสัญญาที่มีล าดับส าคัญ (Governance/Priority Conventions) มีจ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ 
  ๒.๑ ฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. ๑๙๔๗ 
  ๒.๒ ฉบับที่ ๑๒๒ ว่าด้วยนโยบายการมีงานท า ค.ศ. ๑๙๖๔ 
  ๒.๓ ฉบับที่ ๑๒๙ ว่าด้วยการตรวจแรงงาน (การเกษตร) ค.ศ. ๑๙๖๙ 
  ๒.๔ ฉบับที่ ๑๔๔ ว่าด้วยการหารือไตรภาคี ค.ศ. ๑๙๗ 
 3. อนุสัญญาทางวิชาการ ( Technical Conventions) มีจ านวน 177 ฉบับ 
  ส าหรับปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2560) ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ไปแล้ว 
จ านวน 1๘ ฉบับ แต่มีผลบังคับใช้เพียง 1๗ ฉบับ ประกอบด้วย 
  3.1 อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. 1921 
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) 

7. อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  
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  3.2 อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส าหรับคนงานชาติ
ในบังคับและคนต่างชาติ ค.ศ.1925 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) 
  ๓.๓ อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๓๐ (อนุสัญญาหลัก) 
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒) 
  ๓.๔ อนุสัญญาฉบับที่ ๘๐ ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๔๖ (ให้สัตยาบัน        
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๐) 
  ๓.๕ อนุสัญญาฉบับที่ ๘๘ ว่าด้วยการจัดตั้งบริการจัดหางาน ค.ศ.๑๙๔๘ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒) 
  ๓.๖ อนุสัญญาฉบับที่  ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ เท่ากัน ค.ศ. ๑๙๕๑ (อนุสัญญาหลัก)  
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒) 
  ๓.๗ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๔ ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพ้ืนเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้าง 
ค.ศ. ๑๙๕๕ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗) 
  ๓.๘ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.๑๙๕๗ (อนุสัญญาหลัก)  
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๒) 
  ๓.๙ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๖๑ (ให้สัตยาบัน     
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๕) 
  ๓.๑๐ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๒ ว่าด้วยนโยบายการท างาน ค.ศ. ๑๙๖๔  (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒) 
  ๓.๑๑ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๒๓ ว่าด้วยอายุข้ันต่ าที่อนุญาตให้ท างานในเหมืองใต้ดิน ค.ศ. ๑๙๖๕  
  ๓.๑๒ อนุสัญญาฉบับที่  ๑๒๗ ว่าด้วยน้ าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ 
ค.ศ. ๑๙๖๗ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๑) มีผลบอกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘  ว่าด้วยอายุข้ันต่ า พ.ศ. ๒๕๑๖ 
  ๓.๑๓ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ า ค.ศ. ๑๙๗๓ (อนุสัญญาหลัก) (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗) 
  ๓.๑๔ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๕๙ ว่าด้วยการฟ้ืนฟูด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงาน (บุคคลพิการ) 
ค.ศ. ๑๙๘๓ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 
  ๓.๑๕ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบ          
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ (อนุสัญญาหลัก) (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) 
  ๓.๑๖ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและ    
อาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 
โดยสาระส าคัญของอนุสัญญามุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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  ๓.๑๗ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยสาระส าคัญของอนุสัญญาก าหนดให้ประเทศสมาชิก 
ที่ให้สัตยาบันมีภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐเจ้าของธงเรือโดยการรับรองและการบังคับใช้กฎหมายและ
กฎระเบียบ หรือมาตรการอ่ืนๆ ภายในประเทศตนให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ ของอนุสัญญา พร้อมทั้ง
ด าเนินการตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ การจัดท ารายงาน และการด าเนินคดีภายใต้ภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
เพ่ือรับรองว่าคนประจ าเรือที่ท างานอยู่บนเรือซึ่งชักธงของประเทศตนได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง  
และในฐานะที่เป็นรัฐเข้าของท่า โดยการเข้าตรวจเรือเมื่อเรือนั้นเข้าเทียบท่าของประเทศตน เพ่ือท าให้มั่นใจได้
ว่าเรือทุกล ามีมาตรฐานในเรื่องสภาพการท างานและความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือตามข้อก าหนดของ
อนุสัญญา ไม่ว่าเรือดังกล่าวจะชักธงของประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาหรือไม่ก็ตามในส่วนของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๑๘ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958        
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และจ ามีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 
 
 
 
  คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และแผนต่างๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ให้ด าเนินต่อไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ป.ย.ป. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ ซึ่งจะท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานหลัก ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และการบูรณาการต่างๆ ให้รวดเร็ว ๒) ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อเนื่องจาก
คณะท างานขับเคลื่อนเดิม ๓) ขับเคลื่อนงานปฏิรูป ซึ่งจะมีการน าแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
ไปสู่การปฏิบัติ และ ๔) ขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
  คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปรองดองสามัคคี โดยได้มี
การก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปีแรก ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
“ก าลังแรงงาน หรือก าลังคน หรือทรัพยากรมนุษย์” อยู่หลายเป้าหมาย ได้แก่ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ      
ที่ 21 และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เป็นต้น 
 
 
 

๘. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
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            แผนภาพ 2-2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (PM Target)  
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แผนภาพ 2-3  ความเชื่อมโยงเมืองต้นแบบในพ้ืนที่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”     

 
ที่มา: http://www.thansettakij.com/2016/09/10/94426 

 นโยบายการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อมโยง
เมืองต้นแบบใน ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ 1) อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตร
อุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” (Agricultural Industry City)  2) อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมือง
ต้นแบบการพัฒนาที่พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development City) และ 3) อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ (International Border City) 
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ     
วางแผนการพัฒนา (Development Roadmap) ภายใต้กรอบเวลา 4 ปี  (พ .ศ. 2560-2563) ซึ่ งใน
ระยะแรกจะเป็นการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพิ่มเติมเป็นพิเศษ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) พ้ืนที่การพัฒนาหลัก บริเวณรอยต่อจังหวัดสงขลา -ปัตตานี  (อ าเภอเทพา-อ าเภอจะนะ - 
อ าเภอหนองจิก-อ าเภอโคกโพธิ์) เป็นจุดเชื่อมต่อที่เข้มแข็งสู่การเป็นสามเหลี่ยม TADA (Permanent TADA 
Connecting Point) เป็นพ้ืนที่ที่ตั้งเขตพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ 
การศึกษา และการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหนึ่งในจุดส าคัญที่สร้างก าลังซื้อ รองรับผลผลิตที่จะเพ่ิมขึ้นจาก
พ้ืนที่สามเหลี่ยมเป้าหมาย เป็นปากทางเชื่อมต่อสู่อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาทวี ณ ด่านสะเดา และพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 2) พ้ืนที่ยอดสามเหลี่ยม อ าเภอหนอกจิก-อ าเภอเมืองปัตตานี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย 
วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งยังเป็นการสร้าง
ชุมชนที่ประกอบอาชีพสนับสนุนพ้ืนที่การพัฒนาหลัก ทั้งนี้ ในระยะนี้อาจจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขยายท่าเรือปัตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการเดินเรือชายฝั่ง 

๙. โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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 3) พ้ืนที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันตก อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย วิสาหกิจ
ชุมชน การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที ่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเอง และการค้าชายแดน          
ข้ามประเทศมาเลเซียสู่เมืองปีนังและเมืองเปรัก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องและการสร้าง
ต้นแบบของความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ือรองรับการขยายพื้นที่การพัฒนา การคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ
เพ่ือบรรจบกับตัวเมืองยะลาในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอดแนวชายแดนของจังหวัดยะลาในระยะยาว 
 4) พ้ืนที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันออก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีการค้า
ชายแดนและข้ามแดนอยู่แล้ว จะเน้นการพัฒนา การค้าขายข้ามแดนประเทศมาเลเซีย และวิสาหกิจชุมชน  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงทางพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อรองรับการขยาย
พื้นที่การพัฒนาเพื่อบรรจบกับตัวเมืองนราธิวาสในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอดแนวชายแดน
ของจังหวัดนราธิวาสในระยะยาว 
 
 
 
 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)     
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปี ว่า “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ช่วง 
ช่วงละ ๕ ปี ดังนี้ 
 ช่วงท่ี ๑  Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงาน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐาน
การด าเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย 
เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ด้วยการ 
re-skill และเติมทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการท างานที่ราบรื่น (smooth transition) 
เพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุค Thailand 4.0 
 ช่วงท่ี ๒  Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ทีเ่ป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิม
ผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ สร้างระบบการจ้างงานที่เอ้ือต่อ
แรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการ
จ้างงานข้ามแดน 
 ช่วงท่ี ๓  Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างานเพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
เพ่ือให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 “ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงาน   
ทีม่ีคุณค่า (Decent Work)”  

1๐. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี  
      (พ.ศ.2560 – 2579) 
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 ช่วงท่ี ๔  Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการท างานแห่งปัญญาใช้สติปัญญา
ในการท างานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน  
 นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดมาตรการ ๘ วาระปฏิรูปเพ่ือความส าเร็จของการเดินหน้าพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินการในช่วง ๕ ปีแรกของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ      
ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีวาระปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน  ดังนี้ 
 วาระปฏิรูปที่ 1  มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท า 
 กระทรวงแรงงานก าหนดวาระปฏิรูปนี้ เพ่ือให้เชื่อมโยงกับวาระที่ 3 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ 
Thailand 4.0 ด้วยเหตุที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศย่อมมีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ “การมีงาน
ท าถ้วนหน้า” เพราะจะเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนด้วยก าลังซื้อภายในประเทศ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยที่ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการ
ของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ท าให้กระทรวงแรงงานต้องมา
ปรับบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานท าใหม่ สร้างมิติใหม่โดยนอกจากจะส่งเสริมการมีงานท าให้กลุ่ม
แรงงานทั่วไป แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานท า รวมทั้งการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกด้วย  
 วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศทิศทางของประเทศไทยไว้อย่างชัดแจ้งว่า  จะพัฒนา
ประเทศให้เป็น “Thailand 4.0” ซึ่งการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่ส าคัญ กล่าวคือ 
จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง กระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดให้การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไปสู่  
Thailand 4.0  
 วาระปฏิรูปที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 
 กระทรวงแรงงานตระหนักดีถึงผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานปัญหาแรงงานต่างด้าว 
และการใช้แรงงานผิดกฎหมายที่มีต่อความม่ันคงและความเชื่อมั่นของประเทศไทย ซึ่งส่งผลไปถึงภาคเศรษฐกิจ
อีกด้วย กระทรวงแรงงานจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ต้องเร่งรัดขจัดปัญหาให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือเป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เป้าหมายหลัก คือ ปัญหาแรงงานบังคับ
และปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย  
 วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวติแรงงานนอกระบบ 
 กลุ่มเป้าหมายส าคัญอีกกลุ่มหนึ่งและยังเป็นกลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งมีจ านวนถึง 25 ล้านคน กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามีทักษะฝีมือ
ในระดับล่าง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงให้ความส าคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่มแรงงาน
ในระบบ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริมการคุ้มครอง และการ
พัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
 วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 
 การวางเป้าหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สิ่งส าคัญ
ที่สุดที่จะน าพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายนี้ คือ การปฏิรูปบทบาทกระทรวงในทั้ง ๓ มิติ คือมิติโครงสร้างอ านาจ
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หน้าที่ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ และท้าทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ต้องก้าวทัน   
การเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุนการท างานแนวใหม่มีความยืดหยุ่นสูง 
มีความคล่องตัว  
 วาระปฏิรูปที่ 7 Zero Corruption 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์นี้ได้ 
ทุกส่วนราชการต้องช่วยกันด าเนินการอย่างจริงจัง  
 
 
 
 แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙ มีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคนไทยทุกคน  โดยกรมการจัดหางาน
มีแผนบูรณาการที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย  
 เป้าหมายที ่๑) วัยท างาน : ยกระดับศักยภาพและทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัด คือ ตลาดแรงงาน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน อันน ามาซึ่งอัตราค่าจ้าง     
ที่จูงใจให้แรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองเป้าหมาย  
 เป้าหมายที่ ๒) วัยผู้สูงอายุ : พัฒนาทักษะการด ารงชีวิตและการเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มุ่งเน้นการสร้าง
ความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด คือ ผู้สูงอายุที่ต้องการมีงานท าสามารถ  มีงานท าและรายได้เหมาะสม
กับศักยภาพ 
 
 
 

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนัก 
ถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม และตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน นอกจากนั้น       
เป็นการให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ ให้มีกรอบ
และแนวทางปฏิบัติส าหรับส่วนต่างๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน   
 ในปี 2552 ได้มีการพิจารณาปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยฉบับปรับปรุง
นั้น ยังคงรักษาโครงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับเดิม โดยมีการแบ่งยุทธศาสตร์เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย    

3 มาตรการ  

1๑. แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙ 

 

1๒. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 
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   1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 
   1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.3 มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ 
   2.1 มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น 
   2.2 มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
   2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
   2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   2.5 มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ  และสนับสนุน 
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
   2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการ 
   3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 
   3.2 มาตรการหลักประกันด้านสุขภาพ 
   3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
   3.4 มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ 
   4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 
   4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และ
การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ 
   5.1 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
   5.2 มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
   5.3 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูล
ที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 
 

 
 
 วิสัยทัศน์ 
 “แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศมีศักยภาพ ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ  
 ๑. บริหารการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล 
 ๒. พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนไปท างานต่างประเทศ 
 ๓. ส่งเสริมให้แรงงานที่กลับจากการท างานต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 ๔. พัฒนากลไก และกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 

1๓. ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
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 ๕. รักษาตลาดแรงงานเดิมและขยายตลาดแรงงานเพ่ิมในต่างประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. การบริหารแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศมีประสิทธิภาพ แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ
ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล 
 ๒. แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศมีศักยภาพ และได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดี ก่อนเดินทาง  
ไปท างานต่างประเทศ 
 ๓. แรงงานไทยที่กลับจากการท างานต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 ๔. การจัดการด้านข้อมูลของแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง โดยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๕. ประเทศไทยสามารถรักษาตลาดแรงงานเดิมและขยายสู่ตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศ  
 ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลแรงงานไทยไปต่างประเทศแบบบูรณาการ  
 เป้าประสงค์ที่ ๑ การจัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทันสมัย
สะดวกรวดเร็ว โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
                    1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
                              2. ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศ 
          เป้าประสงค์ที ่2 มีข้อมูลแรงงานไทยที่ไปต่างประเทศครบวงจร มีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ๑ กลยุทธ์ 
                      1. พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
          เป้าประสงค์ที ่3  แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล มีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ๑ กลยุทธ์ 
            1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานไทย      
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนไปท างานต่างประเทศ  
         เป้าประสงค์ คือ แรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนไปท างานต่างประเทศ 
โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ๒ กลยุทธ์ 
           1. ส่งเสริมให้คนหางานมีความรู้ ความเข้าใจก่อนตัดสินใจไปท างานต่างประเทศ 
                     2. พัฒนาศักยภาพ และทักษะฝีมือคนหางานรองรับการไปท างานต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงงานกลับคืนถิ่น (Reintegration) ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน  
         เป้าประสงค์  คือ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
   1. ส่งเสริมการมีงานท าให้แรงงานไทยที่กลับคืนถ่ิน 
                     2. ส่งเสริมการน าทักษะฝีมือท่ีเรียนรู้ในต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ  
        เป้าประสงค์ คือ ประเทศไทยสามารถรักษาตลาดแรงงานเดิม และขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศ 
มีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ 
  1. รักษาตลาดแรงงานเดิม และขยายการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  2. ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานประเทศญี่ปุ่น 
  3. ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานสาธารณรัฐเกาหลี 
  4. ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานอิสราเอล 
  5. ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานไต้หวัน 
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 วิสัยทัศน์    “บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล” 
 พันธกิจ 
  ๑. จัดหาแรงงานต่างด้าวให้เพียงพอต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ 

 ๒. พัฒนาให้เกิดการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๓. จัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 เป้าประสงค์ 
  ๑. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ 
  ๒. ลดจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ือลดผลกระทบทางลบต่อคนไทย (เช่น โรคระบาด 
ปัญหาสังคม การค้ามนุษย์  เป็นต้น) 
  ๓. ยกระดับการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ 
  ๕. การติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  ๖. น าไปสู่การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารแรงงาน  
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบแรงงานเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการแรงงานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์/มาตการ ดังนี้  
  ๑. ยืดอายุใบอนุญาตท างานให้แรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในปัจจุบันในสาขาท่ีมีความจ าเป็น 
  ๒. น าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย เพ่ือทดแทนแรงงานเดิม โดยผ่านระบบ G to G 
  3. ให้มีโควตานายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ภายใต้ระบบควบคุม Levy 
  4. ปรับเงื่อนไขในการจ้างงานของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในประเทศไทย ให้สามารถท างานได้
เทียบเท่ากับแรงงานไทย 
  5. ส่งเสริมให้สถานประกอบการที่ใช้แรงงานเข้มข้น สามารถเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่มี
แรงงานระดับล่างจ านวนมาก และค่าจ้างต่ าได ้
  6. ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการปรับโครงสร้างและน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงาน 
  7. ให้มีการสอบหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทาง 
  8. พิจารณาให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างที่ท างานอยู่ในประเทศไทย 
  9. ให้บริการฝึกอบรมแก่แรงงานต่างด้าว เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุม ก ากับ ดูแลกระบวนการเข้ามา ระหว่างการท างาน และกลับออกไปของ
แรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/มาตการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงมาตรการควบคุมป้ องกันการลักลอบเข้ าเมืองผิ ดกฎหมายให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่างจริงจัง 
  2. ด าเนินการลงโทษนายหน้าหรือผู้น าแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

1๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 – 2564 
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  3. ด าเนินการปราบปรามนายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย โดยใช้โทษสูงสุด 
  4. ด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
  5. ด าเนินการกับเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ละเลยไม่ด าเนินการต่อแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
  6. ด าเนินการส่งกลับแรงงานต่างด้าว ด้วยกระบวนการความร่วมมือกับประเทศต้นทาง 
  7. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนส่งกลับ 
  8. จัดท าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบควบคุมการเข้ามา
และกลับออกไปของแรงงาน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในประเทศไทยได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/มาตการ ดังนี้ 
  1. การแก้ปัญหา Tier 2 Watch List ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ IUU Fishing จากกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป 
  2. เร่งรัดกวดขันการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง 
  3. สนับสนุนให้ประชาชนหรือภาคประชาสังคมเครือข่ายแจ้งเบาะแสการเอาเปรียบและ
การจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม 
  4. อ านวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าว และจัดระบบการติดต่อสื่อสารในการเข้าถึง 
แหล่งร้องเรียนหรือร้องทุกข์  
  5. กวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ
ให้แก่แรงงานต่างด้าว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์/มาตการ ดังนี้  
  1. คงไว้ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในระดับนโยบายของประเทศ 
  2. ยกระดับหน่วยงานปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ 
  3. จัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ และงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  4. ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5. พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลกลางที่สามารถใช้สนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
  7. กลยุทธ์ในการวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์/มาตการ ดังนี้ 
  1. การก าหนดแผนในการก ากับ ติดตามและดูแล 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบตัวชี้วัด 
  3. การให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 ภาวะการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงอุปสงค์และในเชิงอุปทาน เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภาคการศึกษา 
ผลิตก าลังคนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  การเข้าสังคมผู้สูงอายุ ทัศนคติในการท างานของแรงงาน     
รุ่นใหม่การใช้แรงงานอย่างเข้มข้นมากกว่าเทคโนโลยี และมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีน้อย 
 
 

1๕. ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
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  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ต้องเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืนสอดคล้อง
และรับรองการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางานจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การ
แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของผู้เรียน  เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการ
ท างานแก่ผู้เรียน และผู้ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ 
  1. การเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2. การสร้างสมรรถนะให้กับผู้สอนโดยร่วมมือกับภาคเอกชน และน า STEM มาใช้ 
  3. สร้างสมดุลให้ผู้เรียนต่าง ๆ 
  4. สร้างระบบทวิภาค ีระหว่างสถานประกอบกิจการกับอาชีวะศึกษา 
  5. สร้างระบบทวิภาคี ระหว่างสถานประกอบกิจการกับอุดมศึกษา 
  6. ปรับทัศนคตินักเรียน ผู้ปกครอง ให้เข้าใจโลกอาชีพอย่างแท้จริง 
  7. สร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการท างาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Labour Force Participation Rate) 
ยกระดับก าลังแรงงานให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือยกระดับทักษะของก าลังแรงงานและสนับสนุนการคงอยู่         
ในตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ 
  1. สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2. เตรียมความพร้อมก าลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0 
  3. อบรมในรูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Training) 
  4. มีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย 
  5. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs 
  6. การทบทวนรูปแบบการจ้างแรงงานต่างชาติในทุกระดับทักษะ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมะสม เพ่ือสร้างความเหมาะสมในด้านรายได้
เนื่องจากค่าจ้างถือเป็นปัจจัยส าคัญของแรงงานต่อการตัดสินใจและออกจากตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
  1. ใช้ระบบค่าจ้างตามมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Pay) อาทิ มาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ 
  2. ปรับค่าจ้างอย่างเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และระดับฝีมือ 
  3. ทบทวนรูปแบบการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มผู้อยู่นอกก าลังแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  2. สนับสนุนแนวทางการจ้างงานอย่างเหมาะสม 
  3. จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่แรงงาน 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่แรงงาน 
  5. ทบทวนรูปแบบการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ 
  2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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  3. สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นฐานข้อมูล 
  4. น าระบบ IT มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังแรงงาน 

 

 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)   “คนไทยมีงานท าอย่างมั่นคงตามมาตรฐานสากลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ (Mission)   
   ๑. พัฒนาระบบบริการจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือคนไทย
มีงานท าอย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
   ๓. พัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้คนไทยทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพและ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

  ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านแรงงานแห่งชาติเพ่ือการส่งเสริมการมีงานท าให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์หลัก  
  ๑. คนไทยมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๒. คนไทยทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพท่ีสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
  ๓. ประเทศไทยมีระบบสารสนเทศด้านแรงงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมการมีงานท าให้มีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ 
 ๑. ร้อยละของผู้สมัครงานมีงานท า 
 ๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ๓. จ านวนระบบสารสนเทศที่มีการบูรณาการข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 
 กรมการจัดหางานได้จัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานท าและประกอบอาชีพ  
 เป้าประสงค์ 1  การจัดหางานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ได้แก่ 
   ๑. เพ่ิมโอกาสให้เกิดการจ้างงาน 
   ๒. ส่งเสริมการมีงานท าอย่างมั่นคง และยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 
   ๓. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการจัดหางานอย่างมืออาชีพ 
 เป้าประสงค์ ๒ คนไทยมีการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย 
๒ กลยุทธ์ ได้แก่ 
   ๑. สร้างเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒. ยกระดับการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการแนะแนวอาชีพ 
 เป้าประสงค ์คนไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
   ๑. เตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
   ๒. บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการแนะแนวอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

1๖. ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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   ๓. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพ 
   ๔. พัฒนาเครื่องมือการแนะแนวอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการมีงานท า   
 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า ประกอบด้วย กลยุทธ์ ได้แก่ 
   ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานท าให้ครอบคลุม 
   ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการมีงานท าในพื้นที่พิเศษ  
 เป้าประสงค์ การส่งเสริมการมีงานท าในพ้ืนที่พิเศษตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ 
   ๑. พัฒนาการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่พิเศษ 
   ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
   ๓. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่พิเศษ 
   ๔. พัฒนา/ปรับปรุง กฎระเบียบให้สอดคล้องกับการด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ 
 

 

  ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
  มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา 
โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค  
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้  
 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ๒. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลขออาเซียน 
 ๓. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวมของ
เทคโนโลยีในอนาคต 
 4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิต

สินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่  
ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้
เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล 

1๗. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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 2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)  
 3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน 
เชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต 
 4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี 
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ  
 1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส าหรับประชาชน 
 2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
 3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก 
 4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ 
ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี 
 5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง 
และภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด        
ทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
 ๒. ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government service platform) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุ กสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
 3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี 
 มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท าธุรกรรม
ออนไลน์ต่างๆ  รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 
 2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อ
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
 3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 

 การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักส าคัญ  4 ประการ ได้แก่  การบูรณาการภาครัฐ (Government.Integration)                
การด าเนินงานแบบอัจริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – 
Centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)  
 องค์ประกอบของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมการพัฒนา      
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่าน 6 มาตรการหลัก ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง 
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง การให้       
ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความ
ต้องการในเชิงรุก โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคล ผ่าน 2 มาตรการหลัก ได้แก่ การให้บริการ
ความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก และการบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร  โดยการบูรณาการ
ฐานข้อมูลตลาดแรงงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์
ชั้นสูงช่วยในการจับคู่งาน ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ แนะน าหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
การท างาน รวมทั้งปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดแรงงานล่วงหน้า  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต 
และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลัก ได้แก่ 
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร การบูรณาการ

1๘. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
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งานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร การส่งเสริม SME    
แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต และระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร  

 

 
 
 อุตสาหกรรมไทยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีส าคัญ แต่ในระยะ 10 ปี  ที่ผ่านมา 
อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันต่ า โดยระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2559 
ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มูลค่า
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี 
 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ภายในปี พ.ศ. 2579 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2597) ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ การปฏิรูป
อุตสาหกรรม การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 
 การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะใช้กลไกการเพ่ิมผลิตภาพด้วยองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ใหม่ๆ และการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงการเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานและสังคม
ผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เก่ียวข้อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อม
ทั้งการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่มีอัตรากาลัง
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศต่อไปในอนาคต 
 

 
 
 วิสัยทัศน์   “Productive Manpower : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 พันธกิจ 
  1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
  ๒. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
  ๓. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
  ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
 
 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – ๒๕๗๙)  

 

๒๐. แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหาร
จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
 
 
 

         2๑.1 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐  
  เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชก าหนดการ
น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ มีบทบัญญัติที่ยังไม่
ครอบคลุมการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการท างาน
ของคนต่างด้าวได้ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑. ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการประกาศก าหนดงานที่ไม่ถือเป็นการ
ท างานตามกฎหมายนี้ เพ่ือรองรับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และ Doing Business ของรัฐบาล  

๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ออกประกาศก าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท า  

๓. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อาจประกาศ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวที่จะเข้ามาท างานตามประเภทงานที่ก าหนดในราชอาณาจักรเพ่ือเรียก
เก็บจากนายจ้างก็ได้ (Levy Fee) 

๔. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศ
ก าหนดงานประเภทใดซึ่งต้องได้รับการจัดสรรจ านวนคนต่างด้าวเข้าท างาน (โควตา) ทั้งนี้ ยกเว้นกลุ่ม BOI 

๕. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
ประกาศก าหนดเขตที่พักอาศัย (Zoning) ส าหรับผู้รับอนุญาตให้ท างานเฉพาะจ าพวกใดหรือท้องที่ใดก็ได้  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและความปลอดภัยสาธารณะ 

๖. การสร้างกลไกการร้องทุกข์ และการเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน แล้วแต่กรณี ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพระราชก าหนดนี้ 

๗. ก าหนดให้บัตรผ่านแดนหรือเอกสารราชการที่ประเทศต้นทางออกให้คนต่างด้าวเป็นเอกสาร 
ที่ใช้ในการขออนุญาตท างานส าหรับคนต่างดา้วซึ่งเป็นคนสัญชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย  

๘. แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดรายการในใบอนุญาตท างาน โดยก าหนดให้ควบคุมประเภทงาน 
นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขตามท่ีได้รับอนุญาต  
  ๙. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างาน   
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ความคุ้มครองและมีกลไกการร้องทุกข์แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว 
โดยไม่ผลักภาระให้แก่รัฐ   

2๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางาน 
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  ๑๐. ก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ในกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างานออกจาก
งาน 
  ๑๑. ปรับปรุงรายได้และวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว รวมทั้งการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้สอดคล้องกับความเห็น
ของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

๑๒. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษของร่างพระราชก าหนดฯ ให้มีอัตราโทษที่สูงขึ้น อาทิเช่น  
  ๑) ผู้ใดหลอกลวงผู้อ่ืนว่าสามารถน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ ๓ - ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๖๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าว ๑ คน หรือทั้งจ าทั้งปรับ   
  ๒) ผู้ใดสนับสนุนการกระท าความผิดตาม ๑) จะต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๓ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ๓) ผู้ใดประกอบธุรกิจน าคนต่างด้าวมาท างาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑ - ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ๔) นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานในการน าคนต่างด้าวมาท างาน  
กับตนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างาน    
๑ คน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ๕) ผู้รับอนุญาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานประกอบธุรกิจอ่ืนที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศห้ามประกอบธุรกิจ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไมเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 ๖) ผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานห้ามหรือรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างานหรือรับ     
คนต่างด้าว  ที่มีใบอนุญาตท างานแต่ให้ท างานที่ห้ามคนต่างด้าวท า ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ - 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง ๑ คน 
  ๗) ผู้ใดรับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตท างานกับตนเข้าท างาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
๔๐๐,๐๐๐ - ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง ๑ คน 
  ๘) ผู้ใดรับคนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง ๑ คน  
  ๙) ผู้ใดยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญประจ าตัวขอคนต่างด้าวไว้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ๑๐) นายจ้างไม่แจ้งนายทะเบียนกรณีที่คนต่างด้าวออกจากงาน มีระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑๑) คนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ท างาน หรือท างานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวท า มีระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
  ๑๒) คนต่างด้าวซึ่งไม่แจ้งนายทะเบียนกรณีท างานจ าเป็นเร่งด่วน มีระวางโทษปรับตั้งแต่ 
๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓) คนต่างด้าวท างานแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต มีระวางโทษปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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         21.2 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  เพื่อคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจัดหางานและก าหนดมาตรการควบคุม ผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน
และช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวง ถูกทอดทิ้ง ให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานจัดหางาน ขึ้นในกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน   
เพ่ือจัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ 

2. ก าหนดให้ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานในประเทศและต่างประเทศโดยจะด าเนินการ
จัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้างได้ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียน และผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจัดหางานจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง 

3. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศและต่างประเทศมีหลักประกันเป็นเงินสด 
พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร วางไว้กับนายทะเบียน ดังนี้ 

    (๑) ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินหนึ่งแสนบาท 
    (2) ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศต้องมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าล้านบาท 
4. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศและต่างประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้าง และ

ตัวแทนจัดหางานต่อนายทะเบียน 
5. ก าหนดให้การจดทะเบียนตัวแทนจัดหางาน ผู้รับอนุญาตต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด 

พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ าประกันของธนาคารส าหรับตัวแทนจัดหางานที่ขอจดทะ เบียน
เป็นจ านวนเงินคนละห้าหมื่นบาทไว้กับนายทะเบียน 

6. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศและต่างประเทศต้องท าสัญญาจัดหางานกับคนหางาน 
7. ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศที่ประสงค์จะรับสมัครหรือประกาศรับ

สมัครเป็นการล่วงหน้า ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 
8. ก าหนดให้การจัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไป

ท างานต่างประเทศ ด าเนินการดังนี้ 
 (1) ส่งสัญญาจัดหางานที่ท ากับคนหางานต่ออธิบดี 
    (2) ส่งคนหางานเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
    (3) ส่งคนหางานเข้ารับทดสอบฝีมือ 
    (4) ส่งคนหางานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ประเทศท่ีคนหางานจะไปท างาน 
    (5) ส่งบัญชีราชชื่อและสถานที่ท างานในต่างประเทศของคนหางานพร้อมทั้งส าเนาสัญญา

จ้างแรงงานให้แก่นายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คนหางานออกเดินทาง 
    (6) แจ้งเป็นหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานที่ท างานในประเทศของคนหางานให้

ส านักงานแรงงานไทยในประเทศท่ีคนหางานไปท างานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่คนหางานเดินทางไปถึง 
    (7) รายงานให้นายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปเป็น

ประจ าทุกเดือนในกรณีท่ียังมีคนหางานไม่ได้เดินทางไปท างานตามสัญญาจัดหางาน 
    (8) ส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
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9. ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศเพ่ือใช้จ่ายในกิจการ ดังนี้ 
    (1) จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
    (2) ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาท     

โดยชอบธรรมของบุคคลดังกล่าว 
    (3) การคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

  10. ก าหนดให้คนหางานเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเองให้แจ้งอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
  11. ก าหนดให้นายจ้างส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศต้องปฏิบัติ ดังนี้  

      (1) ส่งไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกินสี่สิบห้าวัน ต้องแจ้งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายทราบก่อนลูกจ้างเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

      (2) ส่งไปฝึกงานเกินสี่สิบห้าวัน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
  13. ก าหนดให้คนหางานซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางออกไป โดยผ่าน
ทางด่านตรวจคนหางานและต้องยื่นรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
  14. ก าหนดให้การใช้ชื่อในการประกอบธุรกิจผู้รับอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องใช้ชื่อ
ในธุรกิจ ซึ่งมีค าว่า “ส านักงานจัดหางาน” หรือ “บริษัทจัดหางาน” น าหน้าชื่อ 
  15. ก าหนดให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องหรือจัดการแก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตท างาน 
  16. ก าหนดให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจดังนี้ 

      (1) เข้าไปในส านักงานหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดหางาน การฝึกงานหรือการทดสอบ
ฝีมือในเวลากลางวันหรือในขณะท าการ 

      (2) ยึดหรืออายัดสมุดทะเบียน บัญชี เอกสารหรือหลัดฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน 
การฝึกงานหรือการทดสอบฝีมือ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามกีารกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

      (3) เรียกหรือสั่งให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน ลูกจ้าง คนหางาน 
ผู้ส่งคนไปฝึกงาน คนฝึกงาน ผู้รับอนุญาตด าเนินการทดสอบฝีมือ หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องให้ถ้อยค า หรือข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
 
 
 ๒๒.๑ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  
  ๑) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก
จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีและกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง 
ส าหรับเศรษฐกิจในประเทศยังฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนยังเป็น
แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลงตามรายจ่ายลงทุนและการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
ที่ขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 1 ตามล าดับ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว โดยการลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีขึ้น ช่วยชดเชยการลงทุนในภาคก่อสร้างที่หดตัว ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว 
ส่วนหนึ่งจากการระบายสินค้าคงคลังของบางอุตสาหกรรม ประกอบกับการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศยังหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องตามราคาอาหารสดจากปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในปีนี้ และฐานสูงเพราะภัยแล้งในปีก่อน ส าหรับอัตราการว่างงานที่ทรงตัวในระดับต่ า

2๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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เท่ากับไตรมาสก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการ
ท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น (ที่มา : สถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ กระทรวงแรงงาน) 
  ๒) เศรษฐกิจด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่องตามปริมาณผลผลิต  ส าหรับ      
การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกับปีก่อน ด้านภาคบริการโดยรวมขยายตัวจากธุรกิจ
การขนส่งเป็นหลัก สอดคล้องกับปริมาณสินค้าเกษตรและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
  ๓) อุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายหมวดบริการ
และหมวดสินค้าคงทน แต่โดยรวมปัจจัยสนับสนุนก าลังซื้อยังไม่เข้มแข็งมากนัก  ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ
ลดลงตามรายจ่ายลงทุนที่มีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย
โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังคงลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยรวมปรับดีขึ้น 
  ๔) ภาคต่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้าและดุลบริการ รายได้และเงิน
โอนที่เกินดุลจากมูลค่าการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว  ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุล
สุทธิจากการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ของนักลงทุนไทยทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน การน าเงินออกไปฝากในต่างประเทศของสถาบันรับฝากเงิน
เพ่ือปรับฐานะเงินตราต่างประเทศและการลงทุนของกองทุนรวม (Foreign Investment Fund : FIF) 
  ๕) ภาวะการเงิน การระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนตามการขอสินเชื่อใหม่
และการเพ่ิมทุนในตลาดตราสารทุน ขณะที่ปริมาณสินเชื่อใหม่ที่ให้แก่ภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกหมวด
วัตถุประสงค์ ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนสอดคล้องกับเสถียรภาพ 
ด้านต่างประเทศของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
  ๖) เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องจากราคาน้ ามันขายปลีก
ในประเทศและราคาอาหารสดอัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลแล้วปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน  ส าหรับ
เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับความผันผวนจากตลาดการเงินโลกได้  
(ที่มา : รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาส 2 ปี 2560 จากธนาคารแห่งประเทศไทย)  
 ๒๒.๒ สถานการณ์แรงงาน 
  ๑) สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส ๑ ปี 2560 โดยสรุป ประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี
ขึ้นไปจ านวน 56.08 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 38.27 ล้านคน (ร้อยละ 68.28)  ผู้มีงานท า 37.72 ล้านคน 
ผู้ว่างงาน 0.44 ล้านคน ผู้ว่างงานรอฤดูกาล 0.12 ล้านคน เป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน (ผู้ไม่พร้อมท างาน) 17.80 
ล้านคน (ร้อยละ 31.70) ได้แก่ ท างานบ้าน 5.21 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.39 ล้านคน  และอ่ืน ๆ 8.20 ล้านคน  

 
                                   (ที่มา : ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
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  ๒) สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว จากรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท างาน และคงเหลือท างานอยู่ในประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2560 
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,788,964 คน เป็นผู้ได้รับอนุญาตท างานตลอดชีพ 
จ านวน 241 คน ประเภทชั่วคราว (ทั่วไป) จ านวน 103,132 คน แรงงานต่างด้าวตรวจสัญชาติและได้รับ
อนุญาตท างาน จ านวน 1,062,829 คน แรงงานต่างด้าวน าเข้าตาม MOU จ านวน 500,440 คน ประเภท
ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (มาตรา 12 ) จ านวน 45,013 คน ต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย (มาตรา 13 ) 
จ านวน 58,663 คน และคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล จ านวน 18,646 คน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 พบว่าคนต่างด้าวคงเหลือท างานอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
(จาก  1,510,740 คน เป็น 1,788,964 คน) คิดเป็นร้อยละ 18.42  
(ท่ีมา : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน) 
  ๓) การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560) พบว่า มีคนงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
114,958 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีจ านวนเพ่ิมขึ้น (จาก 114,003 คนเป็ น
114,958 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.84 โดยเป็นคนงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศ
จากกรุงเทพฯ มากที่สุด จ านวน 60,472 คน (ร้อยละ 52.60) และเป็นคนงานจากส่วนภูมิภาค จ านวน 
54,486 คน (ร้อยละ 47.40) โดยในส่วนภูมิภาคเป็นคนงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จ านวน 
27,599 คน (ร้อยละ 24.01) รองลงมาคือ ภาคเหนือ จ านวน 9,369 คน (ร้อยละ 8.15 ) ภาคกลาง
จ านวน 7,569 คน (ร้อยละ 6.59) ภาคใต้ จ านวน 5,727 คน (ร้อยละ 4.98) คน และปริมณฑล จ านวน 
4,222 คน (ร้อยละ 3.67) ของจ านวนคนหางานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศทั้งหมด 
   ทั้งนี้ จ านวนคนงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท างานต่างประเทศพบว่า ได้เดินทางไป
ท างานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง จ านวน 30,283 คน (ร้อยละ 26.34) กรมการจัดหางาน
จัดส่งจ านวน 12,365 คน (ร้อยละ 10.76) คนงานแจ้งเดินทางไปท างานด้วยตนเอง จ านวน 8,512 คน 
(ร้อยละ 7.41) นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน จ านวน 8,246 คน (ร้อยละ 7.17) นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน
จ านวน 4,259 คน (ร้อยละ 3.70) และ RE-ENTRY จ านวน 51,293 คน (ร้อยละ 44.62) โดยส่วนใหญ่
เดินทางไปท างานในประเทศไต้หวันมากท่ีสุด จ านวน 35,263 คน (ร้อยละ 30.67) รองลงมา คือ สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ จ านวน 12,509 คน (ร้อยละ 10.88 ) ญี่ปุ่น จ านวน 8,789 คน (ร้อยละ 7.65) อิสราเอล 
จ านวน 8,477 คน (ร้อยละ 7.38) และมาเลเซีย จ านวน 6,062 คน (ร้อยละ 5.27) ของจ านวนผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปงานต่างประเทศทั้งหมดตามล าดับ นอกนั้นเดินทางไปท างานประเทศอ่ืน ๆ รวมจ านวน 
43,858 (ร้อยละ38.15) (ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กรมการจัดหางาน) 
 ๒๒.๓ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ  
   จากการคาดการณ์ของสถาบันวิจัยมหิดล (2554) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2564 อัตราการเพ่ิม
ประชากรของไทยจะใกล้เคียงศูนย์ ซึ่งสะท้อนการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น และจากผลการ
ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าผู้สูงอายุมีจ านวน และ
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มส ารวจในปี 2537 ซึ่งมีร้อยละ 6.8 ในปี 2545 ร้อยละ 9.4 ในปี 2550 
ร้อยละ 10.7 ในปี 2554 ร้อยละ 12.2 และส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) ร้อยละ 56.5 ดังนั้น  
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ภายใต้แนวโน้มสังคมผู้สูงวัยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การค้าและการท า
ธุรกิจต่อไปในอนาคต ภาคธุรกิจและภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
ทั้งนี้ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศต่าง ๆ อาจท าให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้ง
แรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ เพ่ือทดแทนก าลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือเกิดภาวะสมองไหล 
ขณะเดียวกันแนวโน้มของผู้สูงวัยที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนบ่งบอกนัยส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น  
  ๒) ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือความไม่เสมอภาคถือเป็นประเด็น
ส าคัญ และความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ มักส่งผลกระทบต่อกันและกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนและ
สังคมของประเทศไทย และคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะยังคงเป็นปัญหาส าคัญในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยมีแนวโน้ม
ที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มข้นทั้งของประเทศและในระดับโลก กระแสโลกาภิวัฒน์ 
การเคลื่อนย้ายของทุนระหว่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ สูง 
การศึกษาสูงและมีความพร้อมจะสามารถปรับตัวไปกับการพัฒนาสมัยใหม่ได้ ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่
ที่มีการศึกษาน้อย เป็นแรงงานที่ทักษะต่ า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ได้ 
และยังอาจถูกทดแทนโดยเทคโนโลยี เครื่องจักรและหุ่นยนต์ จากการประมาณการของธนาคารโลก พบว่า 
แรงงานไทยร้อยละ 70 มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้ในอนาคต จึงท าให้เกิด
ช่องว่างของคนสองกลุ่มอย่างชัดเจน ค่าตอบแทนแรงงานจะแตกต่างกันมากขึ้น ท าให้ความเหลื่อมล้ ามี
แนวโน้มจะขยายตัวต่อไปได้หากไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
   เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตท าให้การสื่อสารสามารถท าได้รวดเร็วและสะดวก 
สบายในทุกสถานที่ เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนาการตลาดในภาคธุรกิจ     
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนด้านการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งท าให้ผู้ผลิต
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผู้บริโภค ผู้รับบริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น
ต่อสินค้า หรือบริการได้โดยตรง ในส่วนของภาครัฐท าภาคส่วนราชการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความต้องการ
ของภาคประชาชน และผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น  และประชาชนสามารถรับรู้นโยบาย 
มาตรการ ความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วยเช่นกัน  
   ความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และรูปแบบทางเศรษฐกิจ ท าให้หลายประเทศปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากภาค 
อุตสาหกรรมไปเป็นภาคบริการ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคการผลิตของหลายประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยก็ได้มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในภาคการผลิต และบริการ รวมทั้งภาครัฐสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
การพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการส่ งเสริมให้คนไทยทุกกลุ ่ม     
ทั้งเกษตรกร ผู้สูงอายุ แรงงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตลอดจนประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้ 
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 ในปีงบประมาณ 2559 กรมการจัดหางานมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 255๘ – 
กันยายน 25๕๙) จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 

ที่มา : ข้อมลูรายงานผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  

 

เป้าหมาย ผลงาน  คิดเป็น
ท้ังปี 12  เดือน ร้อยละ

แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  โครงการ : จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)ด้านแรงงานต่างด้าว               
                เพ่ือสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  กิจกรรม : การให้บริการพิจารณาอนุญาตท างานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คน 40,000 34,253 85.63
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  โครงการ : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             
  กิจกรรม : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับ คน 270 295 109.26
               การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  โครงการ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดการทุจริต                
                และประพฤติมิชอบ
  กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล คน 1,000 1,020 102
               ป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
  โครงการ : โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ                
  กิจกรรม : สร้างงาน สร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ คน 20,000 20,995 104.98
แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์
  โครงการ : สร้างงานสร้างบุญเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์               
  กิจกรรม : สร้างงาน สร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานท าและสิทธิหน้าท่ี คน 2,000 7,286 364.3
               ตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงาน : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
  ผลผลิต :  ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า                
    กิจกรรม 1 : การให้บริการจัดหางานในประเทศ คน 700,000 899,547 128.51
    กิจกรรม 2 : การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ คน 100,000 114,003 114
    กิจกรรม 3 : การให้บริการแนะแนวอาชีพ คน 525,910 631,352 120.05
    กิจกรรม 4 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน คน 7,000,000 13,890,773 198.44
แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
  โครงการ :  ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน                
  กิจกรรม 1 : การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน คน 1,000,000 1,048,585 104.86
  กิจกรรม 2 : การสนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คน 36,000 98,178 272.72
  ผลผลิต :  คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างาน                
  กิจกรรม 1 : ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ คน 242,000 367,513 151.86

แห่ง 36,000 47,403 131.98
  กิจกรรม 2 : การพิจารณาและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีย่ืนขอใบอนุญาตท างาน คน 1,380,138 2,338,580 169.45

คร้ัง 1,431,844 2,813,309 196.48

ข้อมูล ณ วันท่ี  6  ตุลาคม 2559

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ

2๓. ผลการด าเนินงาน 
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ในปีงบประมาณ 25๖๐ กรมการจัดหางานมีผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 
2560) จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

 

ที่มา : ข้อมลูรายงานผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน                                    
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บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  
 
 

   การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External) เป็นกระบวนการ
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ การที่ได้ทราบว่าสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร 
ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาส หรืออุปสรรค จะช่วยให้การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์     
และกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ ด้วยการน าจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการในการ
ลดจุดอ่อน (Weakness) ให้น้อยลง ทั้งนี้การประเมินอย่างรอบด้านท าให้ได้ทราบโอกาส (Opportunity)     
และภัยคุกคาม (Threats) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  
   เพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์
ด้วย SWOT Analysis เพ่ือก าหนดจุดแข็ง.(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
หรือภัยคุกคาม (Threats)  ส าหรับปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ตามหลัก PEST ได้แก่ การพิจารณา 
ปัจจัยภายนอกในประเด็น (Political) ด้านการเมือง (Economic) ด้านเศรษฐกิจ (Social) ด้านสังคม (Technology) 
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ตามหลัก ๗s Mckinsey Shared Values ด้านค่านิยมองค์กร Structure ด้านโครงสร้างองค์กร System ด้าน
ระบบงาน Strategy ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร Style ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน Staff ปัจจัยด้าน
บุคลากร Skills ปัจจัยด้านขีดความสามารถองค์กร กรมการจัดหางานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมดังกล่าวจากผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในวันที่ 2-3 กันยายน 2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 
และวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 108 ชุด ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (S : Strength) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ดังนี้ 

ล าดับ จุดแข็ง น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกบัการก าหนดทิศทาง
องค์กรที่ชัดเจน มีการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

18 
(0%) 

42 
(0%) 

48 
(0%) 

S2 บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ จิตบริการ 
มุ่งมั่น ทุ่งเท ท างานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้

2 
(1.9%) 

7 
(6.5%) 

35 
(32.4%) 

53 
(49.1%) 

11 
(10.2%) 

S3 กรมการจดัหางานมีหน่วยงานบรกิารครอบคลุมทั้ง
ส่วนกลางและทุกจังหวัด สามมารถขับเคลื่อนงานได้ทุก
พื้นที ่

0 
(0%) 

0 
(0%) 

28 
(25.9%) 

51 
(47.2%) 

29 
(26.9%) 

การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  
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ล าดับ จุดแข็ง น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

S4 กรมการจดัหางาน มภีารกิจ กฎหมาย มีคู่มือ/แนวทาง
ทางปฏิบัติงานชัดเจน ในการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวและการคุ้มครองคนหางาน  

0 
(0%) 

5 
(4.6%) 

31 
(28.7%) 

50 
(46.3%) 

22 
(20.4%) 

S5 กรมการจดัหางานมรีะบบสารสนเทศในการให้บริการ
ประชาชนครอบคลมุการให้บริการ เช่น ระบบ Smart 
jobs Center/ระบบจัดหางานต่างประเทศ/ระบบ
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าว/Appในการสมคัรงาน 

5 
(4.6%) 

25 
(23.1

%) 

28 
(25.9

%) 

40 
(37%) 

10 
(9.3%) 

S6 กรมการจัดหางานมีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ มีจ านวน
เพียงพอในการท างาน 

6 
(5.6%) 

18 
(16.7%) 

31 
(28.7%) 

33 
(30.6%) 

20 
(18.5%) 

S7 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระดับภาคท าหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้และน ามาประกอบการให้บริการของกรม 

0 
(0%) 

2 
(1.9%) 

16 
(14.8%) 

54 
(50%) 

36 
(33.3%) 

S8 มีกองทุนนอกงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(18.5%) 

53 
(49.1%) 

35 
(32.4%) 

S9 กรมฯจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร(ลูกจ้างโครงการ/
ตามภารกิจของกรม) ช่วยในการปฏิบั ติ งานของ
เจ้าหน้าท่ี 

3 
(2.8%) 

8 
(7.4%) 

33 
(30.6%) 

52 
(48.1%) 

12 
(11.1%) 

รวม  972 16 65 240 428 223 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

ล าดับ จุดอ่อน น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

W1 บุคลากรไมไ่ด้รบัการสับเปลี่ยนการท างานให้ปฏับัติ
งานได้ทุกภารกิจ 

0 
(0%) 

7 
(6.5%) 

31 
(28.7%) 

42 
(38.9%) 

28 
(25.9%) 

W2 ฐานข้อมูลระบบของกรมการจัดหางานยังไม่เช่ือมโยง
กันทุกระบบ เช่น ระบบจัดหางานในประเทศ การ
ประกันการว่างงาน และประกันสังคม รวมถึงบัตร
ประชนในเดียวรับบริการได้ทุกบริการ 

0 
(0%) 

2 
(1.9%) 

26 
(31%) 

44 
(48%) 

36 
(18%) 

W3 กระบวนการจดัการความรู้ (KM) ในองค์กรและการ
ถ่ายทอดความรูร้ะหว่างบุคคลยังไม่เป็นระบบและไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2 
(1.9%) 

9 
(8.3%) 

31 
(28.7%) 

48 
(44.4%) 

18 
(16.7%) 

W4 บุคลากรยังไมไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างทั่วถึงขาดบุคลากร
ด้านวิจัย สถิติ  โปรแกรมเมอร์  และภาษาต่างประเทศ     

3 
(2.8%) 

10 
(9.3%) 

28 
(25.9%) 

42 
(38.9%) 

25 
(23.1%) 

W5 ภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานท ายังไม่มีกฎหมาย
รองรับในการปฏิบตัิงาน จึงท าให้การท างานไมไ่ดร้ับ
ความร่วมมือจากผู้ที่เกีย่วข้องเท่าที่ควร และไม่
สามารถท างานในเชิงบูรณาการไดอ้ย่างเต็มที ่

1 
(0.9%) 

5 
(4.6%) 

15 
(13.9%) 

36 
(33.3%) 

51 
(47.2%) 
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ล าดับ จุดอ่อน น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

W6 นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องปรับวิธีท างาน   
ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

3 
(2.8%) 

9 
(8.3%) 

31 
(28.7%) 

47 
(43.5%) 

18 
(16.7%) 

W7 การประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกรมยังไม่ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1 
(0.9%) 

2 
(1.9%) 

28 
(25.9%) 

44 
(40.7%) 

33 
(30.6%) 

W8 ระบบเทคโนโลยีในการปฏบิัติงานไม่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน เช่นระบบขัดข้อง ผู้ใช้บริการไม่
สามารถใช้บริการได้ ข้อมูลไม่ทันสมัย จึงท าให้ขาด
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการของกรม 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

20 
(18.5%) 

35 
(32.4%) 

53 
(49.1%) 

W9 มีเอกสารในการขอใช้บริการจ านวนมากและขั้นตอน
การใช้บริการยุ่งยาก ท าให้ผู้รับบริการไม่เข้าใจและมา
ใช้บริการน้อย  

3 
(2.8%) 

8 
(7.4%) 

33 
(30.6%) 

52 
(48.1%) 

12 
(11.1%) 

W10 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานยังไม่
เป็นที่รู้จักและความเชื่อมั่นของข้อมูลในการน าไปใช้
ประโยชน ์

0 
(0%) 

5 
(4.6%) 

38 
(35.2%) 

41 
(38%) 

24 
(22.2%) 

W1๑ การขับเคลื่อนเครือข่ายการท างานของกรมการ     
จัดหางานท่ีมีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

0 
(0%) 

3 
(2.8%) 

18 
(28.7%) 

42 
(40.7%) 

48 
(27.8%) 

รวม 1,188   13 60 312 475 328 

 

โอกาส (Opportunity) 

ล าดับ โอกาส น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

O1 กรมการจดัหางานมภีารกิจให้บริการแก่ก าลัง
แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1 
(0.9%) 

3 
(2.8%) 

35 
(32.4%) 

25 
(23.1%) 

44 
(40.7%) 

O2 การบริหารจัดการปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็น
ที่หน่ วยงานระดับประเทศและนานาชาติ ให้
ความส าคัญ 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

26 
(24.1%) 

44 
(40.7%) 

38 
(35.2%) 

O3 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท าให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เนต็และ   
มือถือ 

2 
(1.9%) 

18 
(16.7%) 

36 
(33.3%) 

33 
(30.6%) 

29 
(17.6%) 

O4 นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจท า
ใหส้ามารถขยายพื้นท่ีในการให้บรกิารเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยิ่งข้ึน 

2 
(1.9%) 

11 
(10.2%) 

30 
(27.8%) 

40 
(37%) 

25 
(23.1%) 

O5 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา IT + Digital 
economy การบรูณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การท างานเร็วขึ้น 

5 
(4.6%) 

8 
(7.4%) 

28 
(25.9%) 

36 
(33.3%) 

31 
(28.7%) 
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ล าดับ โอกาส น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

O6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
เสรมิสร้างศักยภาพก าลังคนตลอดช่วงวัย 
และลดความเหลื่อมล้ า 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

22 
(20.4%) 

46 
(42.6%) 

40 
(37%) 

O7 การมี พรบ.ส่งเสริมการมีงานท า...ท าให้
กระบวนการให้บริการกลุ่มเปา้หมาย สะดวก 
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

1 
(0.9%) 

1 
(0.9%) 

43 
(39.8%) 

43 
(39.8%) 

20 
(18.5%) 

O8 ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องมีรายได้เพื่อยังชีพ 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

16 
(14.8%) 

40 
(37%) 

52 
(48.1%) 

O9 รัฐบาลให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็น ด้านแรงงาน
เช่นการขาดแคลนแรงงาน การค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน แรงงานประมง  

3 
(2.8%) 

9 
(8.3%) 

22 
(20.4%) 

42 
(38.9%) 

32 
(29.6%) 

O10 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้แรงงานไทยมี
โอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

0 
(0%) 

3 
(2.8%) 

38 
(35.2%) 

45 
(41.7%) 

22 
(20.4%) 

O11 การด าเนินงานในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทจัดหา
งานเอกชน ส่งผลให้กรมต้องพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือปรับบทบาทจากการ
ให้บริการเป็นการก ากับดูแลบริษัทจัดหางาน 

5 
(4.6%) 

5 
(4.6%) 

38 
(35.2%) 

36 
(33.3%) 

24 
(22.2%) 

O12 การเดินทางไปท างานในต่างประเทศของคนหางาน
ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศและน ารายได้
เข้าประเทศ 

2 
(1.9%) 

10 
(9.3%) 

40 
(37%) 

32 
(29.6%) 

24 
(22.2%) 

O13 หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพราะ
เล็งเห็นความส าคัญของการมีงานท าของคนใน
ท้องถิ่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2 
(1.9%) 

7 
(6.5%) 

46 
(42.6%) 

33 
(30.6%) 

20 
(18.5%) 

รวม   1,404  23 75 420 475 391 

 

อุปสรรค (Threats) 

ล าดับ อุปสรรค น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

T1 นโยบายรัฐบาลเร่งด่วนและเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
ต้องปรับรูปแบบการท างานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

2 
(1.9%) 

5 
(4.6%) 

23 
(21.3%) 

48 
(44.4%) 

30 
(27.8%) 

T2 มาตรการในการไม่เพิ่มบุคลากรภาครัฐ มีผลต่อการ
ท างานของกรมที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น  

10 
(9.3%) 

20 
(18.5%) 

44 
(40.7%) 

23 
(21.3%) 

11 
(10.2%) 

T3 การท างานของภาคประชาสังคม (NGOs) เป็น
ลักษณะของการชี้น า มากกว่าการเข้ามาช่วยเสริม
งานภาครัฐ  

1 
(0.9%) 

4 
(3.7%) 

27 
(25%) 

48 
(44.4%) 

28 
(25.9%) 
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ล าดับ อุปสรรค น้อยท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากที่สุด 
(5) 

T4 การปฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ในการบั งคับ ใช้
กฎหมายมีแรงกดดับจากผู้ได้รับผลกระทบ ท าให้
การท างานขาดประสิทธิภาพ 

3 
(2.8%) 

4 
(3.7%) 

19 
(17.6%) 

32 
(29.6%) 

50 
(46.3%) 

T5 นโยบาย มาตรการ หรือยุทธศาสตร์ใน
ระดับประเทศไมเ่อื้อต่อการด าเนนิงานของกรมการ
จัดหางาน รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น 
ผลกระทบ EU ดา้นต่างด้าว และการค้ามนุษย ์

7 
(6.5%) 

12 
(11.1%) 

48 
(44.4%) 

30 
(27.8%) 

11 
(10.2%) 

T6 ก าลังท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานไมส่อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้บางสาขาผู้จบ
การศึกษาไม่สอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

0 
(0%) 

5 
(4.6%) 

22 
(20.4%) 

41 
(38%) 

40 
(37%) 

T7 โครงสร้างประชากรก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้
ป ระ เท ศ ต้ อ งก าห น ด แน วท างก ารส่ ง เส ริ ม 
วัยผู้ สู งอายุ  ให้ เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ 

20 
(18.5%) 

20 
(18.5%) 

39 
(36.1%) 

20 
(18.5%) 

9 
(8.3%) 

T8 การให้บริการของกรมการจดัหางานเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ท าให้การปฎิบัติงานไมส่ะดวก 
รวดเร็ว รวมทั้งต้องท างานพร้อมกนัหลายระบบ ยัง
ไม่มีการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

23 
(21.3%) 

50 
(46.3%) 

35 
(32.4%) 

รวม   864 43 70 245 292 214 
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     การวิเคราะห์ SWOT ของกรมการจัดหางานเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยอาศัยเทคนิค TOWS Matrix โดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องทางตรงของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานด้วยข้อค าถามที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน ผลการค านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
จากประเด็นข้อคิดเห็นตามตาราง ได้ข้อสรุปว่า ค่าคะแนนการค านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประเด็นค าถามของ
จุดแข็ง คิดเป็น 3.7994 คะแนน ประเด็นค าถามจุดอ่อนคิดเป็น 3.9072  คะแนน ส่งผลให้คะแนนของจุดอ่อนสูง
กว่าจุดแข็งอยู่ 0.1078 คะแนน หรือจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งคิดเป็นร้อยละ 2.84 ของค่าคะแนนจุดแข็ง ในขณะที่
การค านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประเด็นโอกาส คิดเป็น 3.8234 คะแนน และประเด็นค าถามภัยคุกคาม คิด
เป็น 3.6528 คะแนน ส่งผลให้คะแนนของโอกาสมากกว่าภัยคุกคาม 0.1706 คะแนน หรือโอกาสมากกว่าภัย
คุกคามคิดเป็นร้อยละ 4.67 ของคะแนน 

 
 
 

 การวิเคราะห์ SWOT ของกรมการจัดหางานอาศัยเทคนิค TOWS Matrix การวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายใน จากความแตกต่างคะแนนจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง ร้อยละ 2.84 ของค่าคะแนน และคะแนน
โอกาสมากกว่าภัยคุกคาม ร้อยละ 4.67 ของค่าคะแนน สามารถน ามาก าหนดเป็นสถานการณ์ของกรมการจัดหา
งานหรือต าแหน่งยุทธศาสตร์ของกรมการจัดหางาน อยู่ที่ WO ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ต้องใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการ
จับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส ซึ่งมีจุดอ่อน W เป็นปัจจัยเชิงลบ แต่มีโอกาส O เป็นปัจจัยเชิงบวก การด าเนินกล
ยุทธ์จะต้องน าปัจจัยเชิงบวกไปจัดการกับปัจจัยเชิงลบ กล่าวคือ น าโอกาสมาก าจัดจุดอ่อน หรือน าโอกาสมาใช้ให้
เกดิประโยชน์ต่อองค์กร 

                                                           0.1078 
                                       Strengths                      Weaknesses 
 
Opportunities 

   0.1706 
 

     Threats 

 
 

เมื่อได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค จึงได้น าการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  โดยการใช้กลไก SWOT Matrix    
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดมาตราเชิงรุกและเชิงรับ  ใน 4 ลักษณะ คือ 

  

  

สรุปคะแนน SWOT ของกรมการจัดหางาน 
 

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของกรมการจัดหางาน 
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1. กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกหรือขยายที่ต้องใช้
ศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานด้านแรงงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้  

2. กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับ โดยใช้
จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ 

3. กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ในการลดจุดอ่อนโดยใช้
ประโยชน์จากโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือใน
ระยะสั้นเปลี่ยนต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ S-O และให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

4. กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค  (W-T Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ตั้งรับที่ต้องการลด
จุดอ่อนและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ S W O T 
1. ส่งเสริมคนหางานให้มีงานท าที่มีคุณค่าและยั่งยืน  S1 S๓ S๕ 

S๖ S๗ S๙ 
W๒ W๕ W๘ 
W๑๐   W๑๑ 

O๑ O๓ O๕ 
O๖ O๗ O๘ 
O๑๓ 

T๑ T๖ T๗ 
T๘ 

2 . เส ริ ม ส ร้ า ง  แล ะพั ฒ น าระบ บ ก ารจั ด ห างาน ที่ มี
ประสิทธิภาพ  

S1 S๓ S๕ 
S๖ S๗ S๙ 

W๒ W๕ W๘ 
W๑๐   W๑๑ 

O๓ O๕ O๖ 
O๗ O๑๓ 

T๑  T๖ T
๗ T๘ 

3.คุ้มครอง คนหางานตามที่กฎหมายก าหนด  S๑ S๓ S๔ 
S๕  

W๒ W๖  O๒ O๙     
O๑๑   

T๔  

4.ส่งเสริม ดูแล การขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ  S๑ S๗ W๔  O๑๐ O๑๒ T๑ T๖  

5. พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
S1 S๓ S๕ 
S๖ S๗ S๙ 

W๒ W๕ W๘ 
W๑๐   W๑๑ 

O๑ O๓ O๕ 
O๖ O๗ O๘ 
O๑๓ 

T๖ T๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารจัดการและการบริการ 

กลยุทธ์ S W O T 
1.สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารงานและบริการที่ทันสมัย S1 S๒ S๕ 

S๖ S๗ S๘ 
W๒ W๔ W๘      O๓ O๔ O๕ 

O๖  O๘   
T๑ T๘ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ S1 S๒ S๕ 
S๖ S๗ S๘ 

W๒ W๔ W๖    
W๘ 

O๓ O๕ T๑ T๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ S W O T 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
 

S1 S๒ S๓ 
S๖ S๙ 

W๑ W๓  
W๔  

O๓ O๖  T๑ T๒ 

๒. ส่งเสริมบคุลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล S1 S๒  S๖ W๑ W๓ O๓ O๖  T๑ T๒ 

3.พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย 
 

S1 S๔ 
 

W๖ O๒ O๙      T๑  T๕ 

๔. พัฒนาการสื่อสารและจัดการองค์ความรู้เชิงรุก  
 

S1 S๔  S๗ W๓ O๓  T๑ T๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
 

กลยุทธ์ S W O T 
1. พัฒนาสารสนเทศ เพื่อการวางแผนด้านแรงงานต่างด้าว S1 S๔ S๕ 

S๖  S๘ 
W๒ W๔  
W๖ W๘ 

O๒ O๓ O๔
O๕ O๙      

T๑ T๗ T๘ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจ้างคนต่างด้าวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

S1 S๕ S๕ 
S๖  S๘ 

W๒ W๔  
W๖ W๘  
W๙ 

O๒ O๓ O๔
O๕ O๙      

T๑ T๒ T๕
T๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันาศกัยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ S W O T 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตามภารกิจ
ของกรมการจัดหางาน 

S๑ S๓ S๗ W๗ W๑๐ 
W๑๑ 

O๕ O๑๓      T๓ 

 
 
 
 
  เมื่อได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ รวมทั้งต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงได้น ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยการน าจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  มาวิเคราะห์โดยการใช้กลไก SWOT Matrix เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอกลยุทธ์
โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อก าหนดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 



                    การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) 
 

 
 

             
           สภาพแวดล้อม 

            ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
              สภาพแวดล้อม 
                  ภายใน 

O-Opportunites (โอกาส) 
O1.ภารกิจให้บริการก าลังแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย 
O2.ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่หน่วยงาน  
      ระดับประเทศและนานาชาติให้ความส าคัญ   
O3.เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วการเข้าถึง   
      ข้อมูลได้ง่ายข้ึน โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต   
O4.นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการจ้างงานเขตเศรษฐกิจ 
O5.การบูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 
O6.นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา   
      เสริมสร้างศักยภาพก าลังคนตลอดช่วงวัย 
O7.พรบ.ส่งเสริมการมีงานท า...ท าให้การให้บริการ 
      กลุ่มเป้าหมายเร็วขึ้น 
 O8.ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ม จ าเป็นต้อง    
       มีรายได้เพื่อยังชีพ 
O9. รัฐบาลให้การขาดแคลนแรงงานและการค้ามนุษย์ 
 O10.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้แรงงานไทย    
        มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
O11.ปรับบทบาทจากการให้บริการเป็นการก ากับดูแล  
       บริษัทจัดหางาน 
O12.การเดินทางไปท างานในต่างประเทศของ   
       คนหางานช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศ 
O13.หน่วยงานภายนอกให้ความส าคัญกับการมีงาน  
       ท าของคนในพื้นที่ 

T-Threats (อุปสรรค) 
T1.นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน 
T2.การไม่เพิ่มบุคลากรภาครัฐ มีผลต่อการท างานของกรม 
T3.ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
T4.การบังคับใช้กฎหมายมีแรงกดดันจากผู้ได้รับ  
     ผลกระทบ 
T5.ผลกระทบจาก EU ด้านต่างด้าว และการค้า  
     มนุษย์ด้านแรงงาน 
T6.ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
T7.สังคมผู้สูงอายุท าให้การท างานยากยิ่งข้ึน 
T8.การให้บริการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานยังไม่มี 
     การเชื่อมโยงข้อมูล 
  

       S-Strengths (จุดแข็ง) 
S1.ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการก าหนด  
     ทิศทางองค์กรที่ชัดเจน มีการวางแผนกลยุทธ์     
     ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา  
     เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
S2.บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์     
     มีประสบการณ์ ท างานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย  
S3.มีหน่วยงานบริการครอบคลุมทุกจังหวัด 
S4.ภารกิจ กฎหมาย รองรับการท างานชัดเจน 
S5.มีระบบสารสนเทศในการให้บริการทั่วถึง 
S6.มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ จ านวนเพียงพอในการท างาน 
S7.มีหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลระดับภูมิภาค 
S8.มีกองทุนนอกงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
     ของหน่วยงาน 
S9.มีลูกจ้างโครงการ/ตามภารกิจของกรม) ช่วยในการ  
     ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

SO-Strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1.ส่งเสริมการให้บริการตามภารกิจในเขต  
   เศรษฐกิจ 
2.ปรับปรุงกฎหมายรองรับ พรบ.ส่งเสริมฯ 
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วงงาน  
   แบบบูรณาการ 
4.สร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารและบริการ 
5.เสริมการมีงานท าให้แรงงานนอกระบบ 

WO-Strategies (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
1.ส่งเสริมการมีงานท าทุกช่วงวัย 
2.บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4.บริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
5.พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (ด้านวิจัย สถิติ    
   โปรแกรมคอมฯ และภาษาต่างประเทศ)   
6.เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานและระหว่าง  
   หน่วงงานแบบบูรณาการ 
7.พัฒนาการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม   
   เป้าหมาย 
8.พัฒนากฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล 
9.ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย 

W-Weaknesses (จุดอ่อน) 
W1.เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและการน า 
      ไปใช้ประโยชน์ยังไม่ทั่วถึงเป็นที่รู้จัก 
W2.ฐานข้อมูลระบบของกรมการจัดหางานยังไม่    
      เชื่อมโยงกันทุกระบบ 
W3.กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ยังไม่เป็นระบบ  
W4.บุคลากรยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงขาด  
      บุคลากรด้านวิจัย สถิติ  โปรแกรมเมอร์  และ  
       ภาษาต่างประเทศ     
W5.การส่งเสริมการมีงานท ายังไม่มีกฎหมายรองรับ 
      ในการปฏิบัติงาน 
W6.นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องปรับ  
       วิธีท างาน ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
W7.การประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของกรมยังไม่ทั่ว   
      ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
W8.ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไม่มี  
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
W9.เอกสารที่ยื่นขอรับบริการของผู้รับบริการ    
       มีจ านวนมากข้ันตอนยุ่งยาก 
W .10 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
         และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ยังไม่ทั่วถึงเป็นที่รู้จัก 
w.11 การขับเคลื่อนเครือข่ายการท างานของที่มีอยู่     
        ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ST-Strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
1.ส่งเสริมการมีงานท าให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
2.ส่งเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียน   
   นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3.พัฒนาฐานข้อมูลตลาดแรงงาน 
4.พัฒนาการจัดการแรงงานต่างด้าวให้ได้  
   มาตรฐานสากล 
5.พัฒนาระบบสารในการวางแผนด้านแรงงาน  
   ต่างด้าว 

WT- Strategies (กลยุทธ์เชิงรับ) 
1.ส่งเสริมบุคลากรให้มีองค์ความรู้คลอบคุม 
   ทุกภารกิจ  
2.ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านด้านวิจัย    
   สถิติ โปรแกรมคอมฯ และภาษาต่างประเทศ 
3.สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย 
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บทท่ี 4 
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 
   

“ก าลังแรงงานมีงานท าถว้นหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564” 
นิยาม : ก ำลังแรงงำนมีงำนท ำถ้วนหน้ำทุกช่วงวัย หมำยถึง คนหำงำนที่ประสงค์จะท ำงำน อำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ได้รับบริกำรจัดหำงำน แนะแนวอำชีพและข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน ประกอบกำรตัดสินใจเลือกประกอบ
อำชีพตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของตนเอง รวมทั้งบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
อย่ำงเป็นระบบ (กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นมำตรกำร เพ่ิมโอกำสให้แรงงำนไทยมีงำนท ำแต่หำกไม่
สำมำรถหำแรงงำนไทยได้ จึงจะให้แรงงำนต่ำงด้ำวท ำงำนเพ่ือทดแทนแรงงำนไทยในอำชีพที่ขำดแคลน)  
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
อัตราการว่างงานลดลง ร้อยละ  

0.848 
ร้อยละ  
0.846 

ร้อยละ  
0.844 

ร้อยละ     
0.842 

ร้อยละ     
0.840 

แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท าไม่
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๒ 

ร้อยละ 
๖๓ 

ร้อยละ 
๖๔ 

 
 
 
 

๑. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ  โดยสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน 

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

๓. พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับดูแลการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล 

 
 
 

วิสัยทัศน์  

 

พันธกิจ 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์
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ISDOE 
I   =   Integrity :ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
S  =   Service Mind : มีจิตบริการ 
D  =   Development : มุ่งเน้นการพัฒนา 

O =  Objective : มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย 

E   =   Energetic :ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 

 

 
1) การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพ่ือการจ้างงานทุกช่วงวัย 

          2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารจัดการและการบริการ 
          3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
          4) การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
          5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมการมีงานท า และ
คุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้าง
งานทุกช่วงวัย 

ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมี
งานท ามีประสิทธิภาพ คนหางานมี
การประกอบอาชีพอย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ข อ งต น เอ ง  มี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับ
ความคุ้ มครองตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 
 

1. ส่งเสริมคนหางานให้มีงานท าที่
มีคุณค่าและยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และพัฒนาระบบการ
จัดหางานที่มีประสิทธิภาพ 

3 .คุ้ ม ค รอ ง  ค น ห างาน ต าม ที่
กฎหมายก าหนด 

4 .ส่ ง เส ริ ม  ดู แ ล  ก า ร ข ย า ย
ตลาดแรงงานในต่างประเทศ 

5. พัฒนาระบบกลไกบริหาร
ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 

ค่านิยม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์



  

  

                                         แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564)                      
4-3 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม ในการ
บริหารจัดการและการบริการ 
 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหาร
และการบริการกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 .ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
บริหารงานและบริการที่ทันสมัย 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานแบบบูรณาการ 

 

3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความ
คุ้มค่า) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรและทรัพยากรมนุษย ์

๒. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้าน
ธรรมาภิบาล 

3.พัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับให้ทันสมัย 

๔. พัฒนาการสื่อสารและจัดการ
องค์ความรู้เชิงรุก 

 

4.การบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างด้าว 
 

การบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าวทั้งระบบให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการจ้างงาน เพ่ือลด
ปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 

1. พัฒนาสารสนเทศ เพ่ือการ
วางแผนด้านแรงงานต่างด้าว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
การจ้างคนต่างด้าวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และพัฒนาศักยภาพของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 

 

หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคี เครือข่ ายตามภารกิจของ
กรมการจัดหางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย 
 
เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท ามีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครอง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการบรรจุงาน 
(กบ) 

ร้อยละ ๓๔ ร้อยละ  ๓๔ ร้อยละ  ๓๕ ร้อยละ ๓๖ ร้อยละ ๓๗ 

2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ได้ประกอบ
อาชีพ/มีรายได้ (กส) 

ร้อยละ 34 ร้อยละ 36 ร้อยละ 38 ร้อยละ 40 ร้อยละ 42 

๓. แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมี
งานท าไม่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๒ 

ร้อยละ 
๖๓ 

ร้อยละ 
๖๔ 

4. จ านวนผู้ประสงค์ไปท างาน
ต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการ
มีงานท า  

100,000 
คน 

100,000 
คน 

100,000 
คน 

100,000 
คน 

100,000 
คน 

5. ผู้รับบริการน าข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

6. คนหางานที่ถูกหลอกลวงได้รับ
การช่วยเหลือ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 

 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคนหางานให้มีงานท าท่ีมีคุณค่าและยั่งยืน   

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กส. 
๒. โครงการนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ กบ. 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กบ. 

4. โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (ไม่รวมกลุ่มผู้สูงอายุ) กบ. 
5. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม) กบ. 
๖. โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กบ. 
๗. โครงการศึกษาพัฒนาระบบประกันการว่างงานเป็นระบบประกันการจ้างงาน 
เพ่ือน ามาใช้ในประเทศไทย 

กบ. 

๘. โครงการปล่อยเงินกู้กองทุนให้กับผู้รับงานไปท าที่บา้นและบริหารจัดการเงินกองทุน กส. 
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 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง และพัฒนาระบบการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) กบ. 
๒. โครงการจัดตั้งศูนย์แนะแนวและพัฒนาศักยภาพการท างานของคนพิการใน
ประเทศไทย (Job Coach Thailannd Center) 

กบ. 

3. โครงการขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการจัดหางาน (MOU) เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า 

 

4. โครงการจัดหางานเชิงรุก รองรับ 10 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม
ให้บริการจัดหางานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กบ. 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 คุ้มครอง คนหางานตามที่กฎหมายก าหนด  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑ .โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางาน กทค. 
๒. โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง  กทค. 
๓. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ 

กทค. 

๔. โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดหางานส าหรับเจ้าหน้าที่
และผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 

กทค. 

๕.โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามผู้เป็นภัย
ต่อคนหางาน 

กทค. 

6.โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับผู้อนุญาตน าคนต่างด้าว    
มาท างานกับนายจ้างในประเทศ 

กทค. 

๗.โครงการตรวจสอบส านักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้คนหางานท างานใน
ประเทศและบริษัทจัดหางานให้คนหางานไปท างานต่างประเทศ 

กทค. 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม ดูแล และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ 

 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑.โครงการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 

กรต. 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปท างานสาธารณรัฐเกาหลี 
 

กรต. 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ (อิสราเอล) 

กรต. 

๔.กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ  
 - พิจารณาค าขอการจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงานในต่างประเทศ  

กรต. 
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แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
 - จัดส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
 - รับแจ้งการเดินทางไปท างานด้วยตนเองและเดินทางกลับ (Re-entry) 
๕.โครงการศูนย์ประสานการบริการการไปท างานต่างประเทศส่วนภูมิภาค กรต. 

6.โครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ กรต. 

7.โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพ่ือป้องกันการตกเป็น เหยื่อการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ 

กรต. 

8.โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากขบวนการค้ามนุษย์ กรต. 

 

 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑.โครงการจัดท าทะเบียนก าลังแรงงาน (คน) 
   1.1 จัดท าทะเบียนก าลังแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา) 
   1.2 จัดท าทะเบียนก าลังแรงงานที่มีทักษะพิเศษ 
   1.3  ส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ 
 

กบต. 

2.โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 

กบต. 

3.โครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระดับภาค กบต. 
4.การส ารวจ/วิจัยด้านตลาดแรงงาน 
   -โครงการส ารวจพฤติกรรมหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) 

กบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารจัดการและการบริการ 

 

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารและการบริการกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับการติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 

ระดับความส าเร็จในการบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศ 

ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 ระดับท่ี 5 

 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานและบริการที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑.โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการส่งเสริมการมีงานท า (ระบบ E – work @ home) ศทส./กส 
๒. โครงการพัฒนาระบบงานกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ 
อิสระและกองทุนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ศทส./กส 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะท่ี 2 (TOEA Phase 2 : 
Thailand Overseas Employment Administration) 

ศทส./กรต. 

๔. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
กรมการจัดหางาน มั่นคงและปลอดภัย 

ศทส. 

๕. โครงการตรวจสอบระบบความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมการจัดหางาน 

ศทส. 

๖. โครงการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทบทวน
นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศกรมการจัดหางาน 

ศทส. 

๗. .โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือบูรณาการข้อมูล 
รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

ศทส. 

  

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑.โครงการจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคนต่างด้าวที่ขออนุญาต
ท างาน 

ศทส /สบต. 
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แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒.โครงการทบทวนและจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมการ
จัดหางาน 

ศทส. 

๓.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ศทส. 

๔.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรมการจัดหางานระยะที่ 1 
 

ศทส. 

๕.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางกรมการจัดหางาน ระยะที่ 2 
 

ศทส. 

๖.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส ารองข้อมูลกรมการจัดหางาน ศทส. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  เป็นองค์กรที่มธีรรมาภิบาล และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ธรรมาภิบาล หมายถึง     
หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
๑.ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขเก่ียวกับ
ธรรมาภิบาล (สลก.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

๒.คะแนนการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใสในการด าเนินการ (กบค.) 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

๓.การด าเนินงานตามแผนสร้างความรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน  (กพร.) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
1.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัล ศทส./สลก. 
2.โครงการยกระดับความรู้บุคลากรสายอาชีพด้านไอที ศทส./สลก. 
3.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ศทส./กบค 
4.โครงการสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ศทส./กบค. 
5.โครงการจัดหาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน ศทส./สลก. 
6.โครงการพัฒนาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ศทส./สลก. 
7.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกฎหมายและคดี ศทส./กน. 
 

กลยุทธ์ที ่๒ ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑.โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

กบค. 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กบค. 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที่ กบค. 
4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต กบค. 
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย 

 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
1.โครงการจัดท ากฎหมายด้านส่งเสริมการมีงานท า  กน./กส. 
2. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายด้านแรงงานตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมทางกฎหมาย พ.ศ.2560 

กน./สบต. 

3. โครงการทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ/พระราชบัญญัติ 
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

กน./กรต. 

4.ทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 
2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

กน./กบ./กทค./กรต. 

5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน 
 

กน. 

6.โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว 
(อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน) 

กน. 

 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการส่ือสารและจัดการความรู้เชิงรุก 
 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
1.แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามภารกิจของกรม 
 

สลก. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการการจ้างงาน 
เพ่ือลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.คนต่างด้าว (ทุกกลุ่ม) ที่ยื่นขออนุญาต
และได้รับอนุญาตท างาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 

2.แรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ
ตามเป้าหมายได้รับการตรวจสอบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

กลยุทธ์  
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนด้านแรงงานต่างด้าว 
 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
1.โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการงานให้บริการแรงงานต่างด้าวระดับฝีมือ
ช านาญการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) ของกรมการจัดหางาน 

ศทส./สบต. 

๒.โครงการจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตท างาน สบต. 
  

       กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจ้างคนต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด สบต. 
๒. โครงการศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง สบต. 
๓. โครงการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและ 
สถานประกอบการ 

กทค. 

๔. โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว กทค. 
5.โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS ด้านแรงงานต่างด้าว สบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์  หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
เครือข่ายที่น าข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานไปเผยแพร่ต่อนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน  

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ 
74 

ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
1.โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต าบล หมู่บ้าน  
 

กบต. 

2.โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 

กส. 

3.กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการจัดหางานสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
 

กบ. 

 
6.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ได้วิเคราะห์การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) ตาม
แนวทางหลักการ Balanced  Scorecard  (BSC)  ในมุมมอง 4 มุมมอง  ได้แก่ 

 

 1. มุมมองด้านการเงิน  หมายถึง  มุมมองหรือมิติด้านประสิทธิผล 
 2. มุมมองด้านลูกค้า  หมายถึง  มุมมองหรือมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 3. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา หมายถึง  มุมมองด้านการจัดการ 
 4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หมายถึง  มุมมองด้านประสิทธิภาพ 
 

 การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์จะท าให้เห็นความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ที่ส าคัญ ซึ่งมีการเชื่อมโยงจากมุมมอง
หรือมิติด้านการจัดการองค์กรซึ่งเป็นมิติที่ผลักดันส่งเสริมให้กลยุทธ์ด้านกระบวนการด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสามารถด าเนินการผลักดันกลยุทธ์คุณภาพในการบริการจนท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจ กล่าวคือท าให้มิติของการให้บริการมีคุณภาพและผลักดันเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิผล  ซึ่งท าให้เป้าหมาย
สุดท้ายของยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ ผลการวิเคราะห์ แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy map) ปรากฏดังนี้ 
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(รายละเอียดของแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่ยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : ก ำลังแรงงำนมีงำนท ำถ้วนหน้ำ ทุกช่วงวัย ภำยในปี 2564      

 
พันธกิจ : 1. พัฒนำระบบบริกำรจัดหำงำน กำรแนะแนวอำชีพ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้กำรคุ้มครองคนหำงำน 

 2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำนให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของกรมกำรจัดหำงำน 
  3. พัฒนำระบบกำรควบคุม ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวให้มีประสิทธิภำพ 
  4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรบริหำรตลำดแรงงำนสู่ควำมสมดุล 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

เป้ำประสงค์ 
 

มิติประสิทธิผล 
 

มิติคุณภำพ 
กำรให้บริกำร 

 

มิติประสิทธิภำพ 
 

มิติกำรพัฒนำองค์กร 
 

1. กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ และคุ้มครอง
คนหำงำนเพื่อกำรจ้ำงงำนทุกช่วงวัย 

 

ระบบบริหำรจัดกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำมี
ประสิทธิภำพ คนหำงำนมีกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงมั่นคง และยั่งยืน ตำมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท ำงำนของ
ตนเอง มีค่ำตอบแทนที่เหมำะสม และได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

2. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นวัตกรรม ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริกำร 

 
กำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ นวัตกรรม ในกำรบริหำร
และกำรบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

 

เป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำล และมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ     
(ธรรมำภิบำล หมำยถึง หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม 
ควำมรับผิดชอบ ควำมคุ้มค่ำ) 

 

4. กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของ
คนต่ำงด้ำว 

 

กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคน
ต่ำงด้ำวทั้งระบบให้มีควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรกำรจ้ำงงำน เพื่อลด
ปัญหำกำรจ้ำงงำนที่ผิดกฎหมำย 

 

5. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและ
พัฒนำศักยภำพของภำคีเครือข่ำยทุก
ภำคส่วน 

 
หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยมีกำร
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

ขยำยตลำดแรงงำน 
ต่ำงประเทศ 

 

กำรมีส่วนร่วม 
ของภำคีเครือข่ำย 

 

คนหำงำนมีงำนท ำ 
ที่มีคุณค่ำและยั่งยืน 

 

ระบบบริหำรจัดกำร 
ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ               

ที่มีประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรงบประมำณ 
ที่มีประสิทธิภำพ 

 

กำรให้บริกำร 
ที่มีคุณภำพ 

 

บูรณำกำรฐำนข้อมูล        
ระหว่ำงหนว่ยงำน 

 

แรงงำนต่ำงด้ำว 
มีใบอนุญำตท ำงำน 

 
คุ้มครองคนหำงำน 

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

กำรบริหำรพลังงำน 
/กำรจัดกำรทรัพยำกร 

ที่มีประสิทธิภำพ 

 
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์

 

องค์กรธรรมมำภิบำล 

 

บริหำรจัดกำรองค์กร                
ให้ตอบสนองตำมบทบำทภำรกจิ 

 

ภาคีเครือข่าย              

ที่มีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมครอบคลุม     

กลุ่มเป้ำหมำย 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM)        
ขององค์กรที่มีประสิทธิภำพ 

 

ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย
ให้ทันสมัย 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์    1. อัตราการว่างงานลดลง  ๒. ร้อยละแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท า

วิสัยทัศน์ : ก าลังแรงงานมีงานท าถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2564

ค่านิยมหลัก (Core Values) ISDOE : (I = Integrity : ยึดมั่นในความถูกต้อง S = Service Mind : มีจิตบริการ D = Development : เน้นการพัฒน O = Objective : มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย E =  Energetic : กล้าเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ : 1.พัฒนาระบบบริการจดัหางาน การแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้การคุ้มครองคนหางาน
๒.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3.พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการ  มี
งานท า และคุ้มครองคนหางาน เพื่อ
การจ้างงานทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ใน
การบริหารจัดการและการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างดา้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและพฒันาศักยภาพของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์:ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการ

มีงานท ามีประสิทธิภาพ คนหางานมีการ

ประกอบอาชีพอย่างมั่นคง และยั่งยืนตามความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง มีค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสม และได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด

เป้าประสงค์: การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ใน
การบริหาร และการบริการ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์: เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  มี
การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (ธรรม
ภิบาล หมายถึง หลักนิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมความ
รับผิดชอบ ความคุ้มค่า)

เป้าประสงค์: การบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าวท้ังระบบให้มี
ความสอดคล้อง กับความต้องการจ้างงาน 
เพื่อลดปัญหาการจ้างงานท่ีผิดกฎหมาย

เป้าประสงค์: หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายมีการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการบรรจุ
งาน/ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
2. ร้อยละแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับ
บริการมีงานท า
3. จ านวนผู้ประสงค์ไปท างาน
ต่างประเทศได้รับการส่งเสริมฯ
4. ร้อยละของผู้ได้รับบริการน าน า
ข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
5.ร้อยละของคนหางานท่ีถูกหลอก
ได้รับความช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด
1.ระดับการติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.ระดับความส าเร็จในการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการ
แก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภบิาล
2.คะแนนการประเมินมาตรฐานความ
โปร่งงใสในการด าเนินการ
3.ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของคนต่างด้าว (ทุกกลุ่ม) ท่ี
ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตท างาน
2.ร้อยละการตรวจสถานประกอบการ
ตามทเป้าหมายได้รับการตรวจสอบ

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของเครือข่ายท่ีน าข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร่ต่อ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน



แผนยุทธศาสตร์กรมการจดัหางาน (พ.ศ. 2560 - 2564)

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมคนหางานให้มีงานท า  ท่ี
มีคุณค่าและยั่งยืน 
2. เสริมสร้าง และพัฒนาระบบการ
จัดหางานท่ีมีประสิทธิภาพ
3.คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมาย 
ก าหนด 
4 . ส่ ง เ ส ริ ม  ดู แ ล  ก า ร ข ย า ย
ตลาดแรงงานในต่างประเทศ 
5. พัฒนาระบบกลไกบริหาร
ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1 . ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
บริหารงานและบริการที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานแบบบูรณาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องค์กรและทรัพยากรมนุษย์
๒. ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้าน
ธรรมาภิบาล
3 . พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย
๔. พัฒนาการสื่อสารและจัดการ
องค์ความรู้องค์กรเชิงรุก

กลยุทธ์
1. พัฒนาสารสนเทศ เ พ่ือการ
วางแผนด้านแรงงานต่างด้าว
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
การจ้างคนต่างด้าวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายตามภารกิจของ
กรมการจัดหางาน

ตัวอย่างโครงการ
1.โครงการเตรียมความพร้อมก าลงั
แรงงาน
2.โครงการนัดพบตลาดแรงงาน  
เชิงคุณภาพ
3.โครงการก้าวสู่งานดีคนมีคุณภาพ
4.โครงการผู้สูงอายใุนอาชีพท่ี
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์
5.โครงการตรวจสอบส านักงาน/
บริษัทจัดหางาน
6.โครงการส่งเสริมและขยาย
ตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7.โครงการจัดท าทะเบียนก าลัง
แรงงาน
8.โครงการพัฒนาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าสารตลาดแรงงาน

ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการ
1.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อ
การมีงานท า
2.โครงการระบบงานกองทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพอิสระและ
กองทุนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน
3.โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะ 2
4.โครงการจัดท าทะเบียนคนตา่ง
ด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคนต่าง
ด้าวที่ขอใบอนุญาตท างาน
5โครงการจัดท ามาตรฐานการ
บริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศ
6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการ
1.โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับเข้าสู่ดิจิตอล
2.โครงการสื่อสารการเรียนรูด้้วย
ตนเอง
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
4.แก้ไขหรือปรบัปรุงพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
6..แผนการสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
แก่ประชาชนตามภารกิจของกรม

ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณา
การงานให้บริการแรงงานต่างด้าว
ระดับฝีมือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.โครงการจัดท าทะเบียนคนตา่ง
ด้าวท่ียื่นขออนุญาตท างาน
3.โครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
แรงงานประมง 22 จังหวัด
4.โครงการศูนย์แรกรบัเข้าท างาน
และสิ้นสุดการจ้าง
5.โครงการตรวจสอบการท างาน
ของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ

ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการ
1.โครงการขยายเครอืข่ายข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต าบล 
หมู่บ้าน
2.โครงการสร้างเครือข่ายการแนะ
แนวอาชีพ
3.กิจกรรมสรา้งเครอืข่ายด้านการ
จัดหางานสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่น
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บทท่ี 5  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  เพ่ือให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนยุทธ์ศาสตร์กรมการจัดหางาน  
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรมการจัดหางานได้ร่วมก าหนดแผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย และการประมาณการงบประมาณ
ในระยะ 5 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้ความส าคัญกับแผนงาน/
โครงการภายใต้กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีรายละเอียดแผนงาน/
โครงการภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์กรมการจัดหางาน  (พ.ศ. 2560 – 2564)  จ านวนรวมทั้งสิ้น ๗1 โครงการ        
โดยแบ่งเป็น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพ่ือการจ้างงานทุกช่วงวัย  :  
จ านวน 31 โครงการ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารและการ
บริการ : จ านวน 13 โครงการ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ : จ านวน 17 โครงการ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว : จ านวน ๙ โครงการ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  : 
จ านวน 3 โครงการ     

          ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานท า และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงานทุกช่วงวัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท ามีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ของตนเอง มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคนหางานให้มีงานท าที่มีคุณค่าและยั่งยืน  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 
 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการเตรียมความพร้อม
แก่ก าลังแรงงาน 
1.1 แนะแนวอาชีพและส่งเสรมิ
อาชีพ 
 
 1.1.1 แนะแนวอาชีพก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 
 
 

 1.1.2 แนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานท า 
 
 

1.1.3  แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่
ในระบบการจา้งงาน 

 
 
1) จ านวนนักเรียน (ระดับ 
ช้ันประถมศึกษาขึ้นไป) 
นักศึกษาและประชาชน
ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ
และส่งเสรมิ 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

 
 
2,133,170 คน 
227.96424 

ล้านบาท 
 

1,232,150 คน 
90.91264 

ล้านบาท 
 

885,500  คน 
93.5159 
ล้านบาท 

 

15,520 คน 
36.52940   

ล้านบาท 

 
 
525,750 คน 
36.53820 

ล้านบาท 
 

198,230 คน 
13.28290 

ล้านบาท 
 

325,000 คน 
18.1947 
ล้านบาท 

 

2,520 คน 
5.06060  
ล้านบาท 

 
 
413,020 คน 

31.5806 
ล้านบาท 

 

258,000 คน 
13.0332 
ล้านบาท 

 

152,500 คน 
13.4862 
ล้านบาท 

 

  2,520 คน 
5.06060 
ล้านบาท 

 
 
396,120 คน 
45.24070 

ล้านบาท 
 

258,300 คน 
19.80290

ล้านบาท 
 

135,000 คน 
18.94500 

ล้านบาท 
 

  2,820 คน 
6.49280  
ล้านบาท 

 
 
397,550 คน 
50.07970 

ล้านบาท 
 

258,630 คน 
21.49970 

ล้านบาท 
 

136,000 คน 
20.94500 

ล้านบาท 
 

  2,920 คน 
7.63500  
ล้านบาท 

 
 
400,730 คน 
57.51934 

ล้านบาท 
 

258,990  คน 
23.29394 

ล้านบาท 
 

137,000  คน 
21.94500  

ล้านบาท 
 

4,740 คน 
12.28040 

ล้านบาท 

 กส.  

2.โครงการนัดพบตลาดงานเชิง
คุณภาพ 

1) จ านวนประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า  

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

63,500 คน 
39,139,000 

บาท 

12,700 คน 
7,827,800 

บาท 

12,700 คน 
7,827,800 

บาท 

12,700 คน 
7,827,800 

บาท 

12,700 คน 
7,827,800 

บาท 

12,700 คน 
7,827,800 

บาท 

กบ.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 
 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

3.โครงการพัฒนาระบบจัดหา
งานอย่างยั่งยืน 

1) จ านวนประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า  

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

2,422,400 คน 
277,389,700 

บาท 

478,700 คน 
54,815,800 

บาท 

478,700 คน 
54,815,800 

บาท 

483,500 คน 
55,363,900 

บาท 

488,300 คน 
55,917,500 

บาท 

493,200 คน 
56,476,700 

บาท 

กบ.  

4.โครงการให้บริการจัดหางาน
แก่กลุ่มคนพิเศษ (ไม่รวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุ) 

1) จ านวนประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า  

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

84,224 คน 
97,684,000 

บาท 

14,980 คน 
18,803,600 

บาท 
 

14,980 คน 
18,983,600 

บาท 
 

16,588 คน 
19,474,600 

บาท 
 

18,088 คน 
19,965,600 

บาท 
 

19,588 คน 
20,456,600 

บาท 
 

กบ.  

5.โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน 
มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) 

1) จ านวนประชาชนได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า  
 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

  20,600 คน 
12,878,000 
       บาท 

4,000 คน 
2,500,000 

บาท 

4,000 คน 
2,500,000 

บาท 

4,100 คน 
2,563,000 

บาท 

4,200 คน 
2,626,000 

บาท 

4,300 คน 
2,689,000 

บาท 

กบ.  

6.โครงการส่งเสรมิการจา้งงาน
ผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
วัยและประสบการณ ์
 
6.1 กิจกรรมที่ 1 : 1 อ าเภอ  
1 ภูมิปญัญา  
 
6.2 กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการ
มีงานท าของผู้สูงอายุใน
อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว 
6.3 กิจกรรมที่ 3 : สร้างโอกาส
การมีงานท าให้ผูสู้งอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน 

1) จ านวนผู้รบัการถ่ายทอด
องค์ความรู้และผูสู้งอายุ
ได้รับบริการส่งเสริมการมี
งานท า 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) จ านวนผูสู้งอายุไดร้ับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 
 
 

 

 
 
 
 
18,100 คน 

58,320,000 
บาท 

 

8,600 คน 
15,351,000 

บาท 
 

301 คน 
32,508,000 

คน 

 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
 

20 คน 
2,160,000 

คน 

 
 
 
 

4,200 คน 
13,600,000 

บาท 
 

2,000 คน 
3,570,000 

บาท 
 

20 คน
2,160,000 

คน 

 
 
 
 

4,400 คน 
14,250,000 

บาท 
 

2,100 คน 
3,748,500 

บาท 
 

87 คน
9,396,000 

คน 

 
 
 
 

4,600 คน 
14,900,000 

บาท 
 

2,200 คน 
3,927,000 

บาท 
 

87 คน
9,396,000 

คน 

 
 
 
 

4,900 คน 
15,570,000 

บาท 
 

2,300 คน 
4,105,500 

บาท 
 

87 คน
9,396,000 

คน 
 
 

กบ.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 
 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

7. โครงการศึกษาพัฒนาระบบ
ประกันการว่างงานเป็นระบบ
ประกันการจ้างงาน เพื่อ
น ามาใช้ในประเทศไทย 

1)โมเดลประกันการจ้างงาน
ต้นแบบ 1 ระบบ 

ส่วนกลาง 1 ระบบ 
3,097,800 

บาท 

- - 1 ระบบ 
3,097,800 

บาท 

- - กบ.  

8.โครงการปล่อยเงินกู้กองทุน
ให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้านและ
บริหารจดัการเงินกองทุน 

1) จ านวนผู้รบังานไปท าที่
บ้านไดร้ับเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

320 ราย 
40.00 
ล้านบาท 

- 80 ราย 
10.00 
ล้านบาท 

80 ราย 
10.00 
ล้านบาท 

80 ราย 
10.00 
ล้านบาท 

80 ราย 
10.00 
ล้านบาท 

กส.  

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง และพัฒนาระบบการจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการก้าวสู่งานท่ีดคีนมี
คุณภาพ (Smart Jobs Smart 
Workers) 
1.1 กิจกรรมให้บริการจัดหา
งานของศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย 

1.2 กิจกรรมสรา้งเครือข่ายด้าน
การ1.3จัดหางานสู่หน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น 

1.3 กิจกรรมพัฒนาแพลตฟอรม์
และขยายบริการจัดหางานภาครัฐ 

 

1) จ านวนผู้สมัครงานมารับ
บริการจัดหางาน 
2) การสร้างระบบและ
เครื่องมือในการ 
Recruitment 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

890,000 คน 
19,041,000 

บาท 
 

600,000 คน 
11,700,000 

บาท 

300 แห่ง 
12,300,000 

บาท 

3 ระบบ 
62 แห่ง 

38,718,000 
บาท 

160,000 คน 
3,396,600 

บาท 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
 

160,000 คน 
3,576,000 

บาท 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
 

170,000 คน 
3,799,500 

บาท 
 

200,000 คน 
3,900,000 

บาท 

100 แห่ง 
4,100,000 

บาท 

1 ระบบ 
62 แห่ง 

12,906,000 
บาท 

180,000 คน 
4,023,000 

บาท 
 

200,000 คน 
3,900,000 

บาท 

100 แห่ง 
4,100,000 

บาท 

1 ระบบ         
62 แห่ง 

12,906,000 
บาท 

190,000 คน 
4,246,500 

บาท 
 

200,000 คน 
3,900,000 

บาท 

100 แห่ง 
4,100,000 

บาท 

1 ระบบ     
62 แห่ง 

12,906,000 
บาท 

กบ.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.4 กิจกรรมพัฒนาบคุลากร
และเครือค่ายเป็นนักจัดหางาน
มืออาชีพ 

 

1,200 คน 
4,655,000 

บาท 

 

- 
 

- 
 

400 คน 
4,655,000 

บาท 

 

400 คน 
4,655,000 

บาท 

 

400 คน 
4,655,000 

บาท 

2.โครงการจัดตั้งศูนย์แนะแนว
และพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของคนพิการในประเทศไทย 
(Job Coach Thailannd 
Center) 

1)มีศูนย์ให้บริการคนพิการ 
   -ศึกษาและจัดท าแผนแม่บท
การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการบ่ม
เพาะแนะแนวคนพิการ 
   -จัดเตรียมจัดตั้งศูนย ์
   -สรุปโมเดลต้นแบบและขยาบ
ผลสู่ภูมิภาค 
   -ติดตามประเมินผล 

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

17 ศูนย์ 
19,993,400 

บาท 

1 เรื่อง 
1,993,400 

บาท 

1 ศูนย์ 
20,000,000 

บาท 

    5 ศูนย์ 
๕0,000,000 
      บาท 
 

    5 ศูนย์ 
๕0,000,000 
      บาท 
 

    6 ศูนย์ 
60,000,000 
      บาท 
 

กบ.  

 3.โครงการขยายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนด้านการจัดหางาน 
(MOU) เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
งานท า 

1)จ านวนความร่วมมือ (MOU) 
กับภาคเอกชนด้านการจัดหางาน 

ส่วนกลาง 24 แห่ง 4 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง กบ.  

4.โครงการจัดหางานเชิงรุก 
รองรับ 10 พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กิจกรรมให้บริการจดัหา
งานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1)จ านวนผู้มาใช้บริการ ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

50,000 คน 
20,844,500 

บาท 

- - 50,000 คน 
20,844,500 

บาท 

- - กบ.  
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กลยุทธ์ที่ 3 คุ้มครอง คนหางานตามที่กฎหมายก าหนด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการเผยแพร่ความรูเ้พื่อ
ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน 
 

1)จ านวนประชากรกลุ่ม เป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
ขบวนการค้ามนุษย์ 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 
 

4,653,000 
บาท 

15,368,000 
คน 

930,600 
บาท 

3,073,600 
คน 

930,600 
บาท 

3,073,600 
คน 

930,600 
บาท 

3,073,600 
คน 

930,600 
บาท 

3,073,600 
คน 

930,600 
บาท 

3,073,600 
คน 

กทค.  

2.โครงการคุ้มครองคนหางาน 
เชิงรุกในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
 

1)จ านวนคนหางานได้รับการ
คุ้มครอง 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 
 

41,000 คน 
7,737,000 

บาท 

8,200 คน 
1,547,400 

บาท 

8,200 คน 
1,547,400 

บาท 

8,200 คน 
1,547,400 

บาท 

8,200 คน 
1,547,400 

บาท 

8,200 คน 
1,547,400 

บาท 

กทค.  

3.โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปท างานต่างประเทศ 

1)จ านวนประชากรกลุ่ม เป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
ขบวนการค้ามนุษย์ 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

300,000 คน 
20,189,000 

บาท 

60,000 คน 
4,037,800 

บาท 

60,000 คน 
4,037,800 

บาท 

60,000 คน 
4,037,800 

บาท 

60,000 คน 
4,037,800 

บาท 

60,000 คน 
4,037,800 

บาท 

กทค.  

4.โครงการสมัมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดหา
งานส าหรับเจ้าหน้าที่และผูร้ับ
อนุญาตจัดหางาน 
ในประเทศ 

1)จ านวนเจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้
เข้าใจด้านการจัดหางานและผู้รับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศ 
 

สว่นกลาง 
 

 

1,000 คน 
1,600,000 

บาท 

- 
- 

250 คน 
400,000 

บาท 

250 คน 
400,000 

บาท 

250 คน 
400,000 

บาท 

250 คน 
400,000 

บาท 

กทค.  

5.โครงการสมัมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 
ผู้เป็นภยัต่อคนหางาน 

1)จ านวนเจ้าหน้าท่ีได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 
ผู้เป็นภัยต่อคนหางาน 

ส่วนกลาง 
 

250 คน 
1,064,000 

บาท 

50 คน 
212,800 

บาท 

50 คน 
212,800 

บาท 

50 คน 
212,800 

บาท 

50 คน 
212,800 

บาท 

50 คน 
212,800 

บาท 

กทค.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

6.โครงการสมัมนาเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจส าหรับ 
ผู้อนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างาน
กับนายจ้างในประเทศ 

1) จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
 

ส่วนกลาง 1,500 คน 
1,067,000 

บาท 

300 คน 
213,400 

บาท 

300 คน 
213,400 

บาท 

300 คน 
213,400 

บาท 

300 คน 
213,400 

บาท 

300 คน 
213,400 

บาท 

กทค.  

7.โครงการตรวจสอบส านักงาน
จัดหางาน/บริษัทจัดหางานให้
คนหางานท างานในประเทศและ
บริษัทจัดหางานให้คนหางานไป
ท างานต่างประเทศ 

1) จ านวนส านักงาน/บริษัทจัดหา
งานได้รับการตรวจสอบ 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

1,500 แห่ง 
1,925,000 

บาท 
 
 

300 แห่ง 
385,000 

บาท 

300 แห่ง 
385,000 

บาท 

300 แห่ง
385,000 

บาท 

300 แห่ง 
385,000 

บาท 

300 แห่ง
385,000 

บาท 

กทค.  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม  ดูแล การขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

๑.โครงการส่งเสรมิการรักษา       
และขยายตลาดแรงงานไทย         
ในต่างประเทศ 

1)จ านวนประเทศท่ีส่งเสริมและ
ขยายตลาด 
 

  

 ส่วนกลาง ๗ ประเทศ 
13,444,100 

บาท 

5 ประเทศ 
1,930,000 

บาท 

5 ประเทศ 
1,930,000 

บาท 

6 ประเทศ 
2,760,000 

บาท 

6 ประเทศ 
3,174,000 

บาท 

7 ประเทศ 
3,650,100 

บาท 

กรต.  

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนหางานเพื่อการแข่งขันไป
ท างานสาธารณรัฐเกาหล ี
 

1)จ านวนผู้ผ่านการอบรม  ส่วนกลาง 4,220 คน 
12,098,30

3 
บาท 

360 คน 
979,200 

บาท 

360 คน 
979,200  

บาท 

1,000 คน 
3,053,360 

บาท 

1,250 คน 
3,296,452 

บาท 

1,250 คน 
3,790,091 

บาท 

กรต.  

3.โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ไทยตามความต้องการของตลาด 
แรงงานไทยไปต่างประเทศ(อิสราเอล)  

1)จ านวนผู้ผ่านการอบรม  ส่วนกลาง 16,400 คน 
49,524,40

0 บาท 

700 คน 
263,700 

บาท  

700 คน 
263,700 

บาท 

5,000 คน 
14,999,000 

บาท 

5,000 คน 
14,999,000

บาท 

5,000 คน 
14,999,00

0บาท 

กรต.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

4.ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ  
4.1 พิจารณาค าขอการจดัส่ง
คนหางานและพาลูกจ้างไป
ท างาน/ฝึกงาน ในต่างประเทศ  
4.2 จดัส่งคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐ 
4.3 รับแจ้งการเดินทางไปท างาน  
ด้วยตนเองและเดินทางกลับไป
ท างานต่างประเทศ    (Re-entry) 
 

1)จ านวนประชากรได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท า 

 ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

500,000 
คน 

100,000 
คน 

100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 
คน 
 
 

กรต.  

5.โครงการศูนย์ประสานการ
บริการการไปท างานต่างประเทศ          
ส่วนภูมภิาค 
 
 

1)จ านวนคนหางานท่ีลงทะเบียน
แจ้งความประสงค์ไปท างาน
ต่างประเทศ ได้เดินทางไปท างานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30  
๒)คนหางานท่ีไปใช้บริการศูนย์ฯ 
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85  
 

10 จังหวัด 10 จังหวัด 
15,790,00

0 บาท 

10 จังหวัด 
3,000,000

บาท 

10 จังหวัด 
3,000,000

บาท 

10 จังหวัด 
3,000,000

บาท 

10 จังหวัด 
3,350,000 

บาท 

10 จังหวัด 
3,350,000 

บาท 

กรต. 
 

 

6.โครงการสินเชื่อเพื่อไปท างาน
ต่างประเทศ 

1)จ านวนคนหางานได้รับสินเชื่อ ส่วนกลาง 32 คน 
40,000 

บาท 

16 คน 
20,000 

บาท 

16 คน 
20,000 บาท - - - 

กรต. 
 

 

7.โครงการเตรียมความพร้อมให้
คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็น 
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
การไปท างานต่างประเทศ  

๑)จ านวนคนหางานท่ีผ่านการ
อบรม 
2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
 

ส่วนภูมิภาค 5,340 คน 
60,000 

แผ่น 
2,758,400 

บาท 

2,640 คน 
30,000 

แผ่น 
1,150,000 

บาท 

2,700 คน 
30,000 แผ่น 
1,608,400 

บาท 

- - - กรต. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

8.โครงการป้องกันและคุม้ครอง
ช่วยเหลือจากขบวนการค้ามนุษย ์
   8.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเปน็
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
การไปท างานต่างประเทศ  

1)จ านวนคนหางานท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไป
ท างานต่างประเทศ  
๒.ร้อยละของคนหางานน าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ 

ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

8,100 คน 
 
 

  ร้อยละ 80 

- 
 
 

- 

- 
 

 

- 

๒,๗๐๐ คน 
 
 

ร้อยละ 80 

๒,๗๐๐ คน 
 

 

ร้อยละ 80 

๒,๗๐๐ คน 
 

 

ร้อยละ 80 

กรต. 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

รวม 
 

2560 2561 2562 2563 2564 
หน่วยหลัก หน่วยรอง 

กิจกรรม : การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 
1. โครงการจัดท าทะเบียนก าลัง
แรงงาน  
 
1.1 จดัท าทะเบียนก าลังแรงงาน 
(นักเรียน นักศึกษา) 
 
1.2 จดัท าฐานข้อมูลแรงงานท่ีมี
ทักษะพิเศษ 
 

1.3 กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม ่
 

 
 

๑) จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
และแรงงานผู้ท่ีมีทักษะพิเศษท่ีได้
จัดท าเป็นทะเบียนก าลังแรงงาน  
 
  

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

 
 

 
 

 

 
 

1,204,000คน 
14,000,925 

บาท 
1,190,000คน 

7,676,200 
บาท 

   14,000 คน 
5,248,100 

บาท 
525 แห่ง 

1,076,625 
บาท 

 
 

222,500 คน 
1,636,900 

บาท 
220,000 คน 
782,000 

บาท 
2,500 คน 
854,900 

บาท 
- 

 
 

222,500 คน 
1,582,100 

บาท 
220,000 คน 

809,300 
บาท 

2,500 คน 
772,800 

บาท 
- 

 
 

253,000 คน 
3, 593,975 

บาท 
250,000 คน 
2,028,300

บาท 
3,000 คน 

1,206,800 
บาท 

175 แห่ง 
358,875 

บาท 

 
 

253,000 คน 
3, 593,975

บาท 
250,000 คน 
2,028,300

บาท 
3,000 คน 

1,206,800 
บาท 

175 แห่ง 
358,875 

บาท 

 
 

253,000 คน 
3, 593,975

บาท 
250,000 คน 
2,028,300

บาท 
3,000 คน 

1,206,800 
บาท 

175 แห่ง 
358,875 

บาท 

กบต.  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

รวม 
 

2560 2561 2562 2563 2564 
หน่วยหลัก หน่วยรอง 

2. โครงการพัฒนาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
- จัดท าวารสารข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
 
 

๑)จ านวนข้อมูลข่าวสารได้รับการ
เผยแพร่ (ฉบับ) 
 
2)ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
3)ร้อยละของผู้รับบริการน าข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้
ประโยชน์ 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

431,817 ฉบับ 
5,016,400 

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 70 

175,027 ฉบับ 
745,900 

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 70 

177,890 ฉบับ 
456,900 

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 

 

ร้อยละ 70 

   26,300 ฉบับ 
1,271,200

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 70 

26,300 ฉบับ 
1,271,200

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 70 

26,30 ฉบับ 
1,271,200

บาท 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 70 

กบต  

3. โครงการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระดับ
ภาค 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการส ารวจ/วิจยัด้าน
ตลาดแรงงาน 
 

๑)จ านวนงานวิจัย 
 
 
2)ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
3)ร้อยละของผู้รับบริการน าข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้
ประโยชน์ 
 

1)จ านวนเรื่องที่ส ารวจ 
 
 

ส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง 
 
 

290,760 ฉบับ 
62,500,000 

บาท 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 70 
 

 
 

4 เรื่อง 
9,135,700 

บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เรื่อง 
415,700 

บาท 

96,920 ฉบับ 
2,564,000 

บาท 
ร้อยละ 80 

 
 

   ร้อยละ 70 
 
 
 

1 เรื่อง 
2,720,000 

บาท 

96,920 ฉบับ 
2,564,000 

บาท 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 70 
 

 
 

1 เรื่อง 
3,000,000 

บาท 

96,920 ฉบับ 
2,564,000 

บาท 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 70 
 
 
 

1 เรื่อง 
3,000,000 

บาท 

กบต. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารและการบริการ 
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม ในการบริหารและการบริการกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานและบริการที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการพัฒนาระบบงาน
กองทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
อิสระและกองทุนผู้รับงานไปท า  
ที่บ้าน 

1) มีระบบสนับสนุนงานกองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน จ านวน 1 ระบบ 
2) มีการจัดเกบ็ข้อมูลในระบบ ไม่น้อย
กว่า (ของจ านวนข้อมูลทั้งหมด)     
ร้อยละ 75 
3) ผู้ใช้บริการระบบมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการผ่านระบบ ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 75 
4) การท างานผา่นระบบสามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาได้ เมื่อเทียบกับ
การปฏิบัติงานแบบเดิม ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 15 
5) มีช่องทางการบริการ และ
ตรวจสอบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ใช้บริการได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 
 
 

ร้อยละ 75 
3,055,250 

บาท 

- ร้อยละ 75 
3,055,250 

บาท 

- - - ศทส.. กส. 

2.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะ
ที่ 2 (TOEA Phase 2 : 
Thailand Overseas 
Employment Administration) 

1) มีระบบฐานนขอ้มูลการบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ  
2) ลดระยะเวลาการใหบ้ริการ ไม
น้อยกว่าร้อยละ 30 
3) มีระบบรายงานที่สามารถใช้ตรวจ 
สอบความโปร่งใสในการบริการได้ 

ส่วนกลาง 1 ระบบ 
13,846,200 

บาท 

- 1 ระบบ 
13,846,200 

บาท 

- - - ศทส. กรต. 

3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์บริการ (Kios) 

1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการช่อง 
ทางในการเข้าถึงบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) คะแนนเต็ม 5 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ> 3.51 
5,000,000 

บาท 

- - ร้อยละ> 3.51 
2,000,000 

บาท 

ร้อยละ> 3.51 
3,000,000 

บาท 

- ศทส. กบ. 



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-12 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการ
จัดหางาน มั่นคงและปลอดภัย  

1) ผู้ใช้บริการที่ปฏบิัติงานในกรมการ
จัดหางานส่วนกลางมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการระบบเครือข่าย
ไร้สาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 70 
27,545,380 

บาท 

- - ร้อยละ 70 
27,545,380 

บาท 

- - ศทส.   

5. โครงการตรวจสอบระบบความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล และการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศกรมการ จดัหางาน 

1) มรีายงานผลการตรวจสอบชอ่งโหว่
ของระบบเครือข่ายสือ่สารขอ้มูลของ
กรมการจัดหางาน จ านวน 1 ชุด 
2) มรีายงานบทวิเคราะหแ์ละขอ้เสนอ 
แนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อลด
ข้อบกพร่องส าคัญ ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล จ านวน 1 ชุด  
3) บุคลากรของกรมการจัดหางาน ได้รับ
การอบรมเพื่อสรา้งความตระหนกัและ
รู้เท่าทันในภยัคุกคาม ณ ปจัจุบัน 
จ านวน 1 หลกัสูตร 
4) บุคลากรที่รับผดิชอบงานด้านระบบ
เครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ ไดร้ับการอบรมในหลกัสูตร
ที่เกี่ยวขอ้ง ปีละอย่างนอ้ย 1 หลกัสตูร 

ส่วนกลาง 1 ชุด 
1,995,150 

บาท 

- - - 1  ชุด 
1,995,150 

บาท 

- ศทส.   

6.โครงการประเมินความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และทบทวนนโยบายความ
มั่นคงปลอดภยัของข้อมูล
สารสนเทศกรมการจดัหางาน 

1) มีรายงานผลการประเมินความ 
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการจัดหางาน     
จ านวน 1 ชุด 
2) มีการทบทวนและจัดท าแนว 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย ของ
ข้อมูลสารสนเทศของกรมการจัดหางาน 
จ านวน 1 ชุด 
3) มีรายงานแผนการปรับปรุงการ
บริหารจัดการศูนยข์้อมูลสารสนเทศ

  ส่วนกลาง 1 ชุด 
3,536,950 

บาท 

- - - 1 ชุด 
3,536,950 

บาท 

- ศทส.   



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-13 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

ของกรมการจัดหางานตามแนวทาง
มาตรฐานสากล จ านวน 1 ชุด  

7.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เพื่อบูรณาการข้อมูล รวมทั้งมี
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพ่ิมประ
สิทธิ ภาพการแลกเปลีย่นเชื่อมโยง
ข้อมูลทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ  

1) มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อ
การบูรณาการขอ้มูลและแลกเปลี่ยน
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก     
ไม่น้อยกวา่ 5 หน่วยงาน ในป ี2561 
2) มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อ
การบูรณาการขอ้มูลและแลกเปลี่ยน
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก     
ไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยงาน ในป ี2562 
3) มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อ
การบูรณาการขอ้มูลและแลกเปลี่ยน
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก     
ไม่น้อยกวา่ 10 หน่วยงาน ในป ี
2563 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

22 หน่วยงาน 
22,000,000 

บาท 

- 5 หน่วยงาน 
5,000,000 

บาท 

7 หน่วยงาน 
7,000,000 

บาท 

10 หน่วยงาน 
10,000,000 

บาท 

- ศทส.   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการจัดท าทะเบียนคนต่าง
ด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคน
ต่างด้าวที่ขออนุญาตท างาน 

1) มีระบบศูนย์ทะเบยีนกลางคนต่าง
ด้าว จ านวน 1 ระบบ 
2) มีจ านวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
(ของจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด)  
3) ผู้ใช้บริการระบบมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการผ่านระบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส่วนกลาง 1 ระบบ 
107,873,304 

บาท 

- 1 ระบบ 
107,873,304 

บาท 

- - - ศทส. สบต., กบ. 



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-14 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยหลัก หน่วยรอง 

4) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยงาน 
5) สามารถลดระยะเวลาการให้ บริการ
เมื่อเทียบกับรูปแบบการบรกิารกอ่นมี
ระบบ ไม่น้อยกวา่   ร้อยละ 30 
6) มีรายงานส าหรับการวิเคราะห์และ
การสนับบสนุนการตัดสินใจ ไม่น้อย
กว่า 50 รายงาน 
7) มีรายงานเชิงพื้นที่ส าหรับการ
วิเคราะห์และการสนับบสนุนการ
ตัดสินใจ ไม่น้อยกวา่ 15 รายงาน 

2.โครงการทบทวนและจัดท า
มาตรฐานการบรหิารจดัการข้อมลู
สารสนเทศของกรมการจัดหางาน 

1) มีการจัดท ามาตรฐานข้อมูล
กรมการจัดหางาน เพื่อใช้ส าหรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการ
จัดหางาน และการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
กับหน่วยงานภายนอก 
2) มีการจัดพิธีลงนามบันทกึความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและใช้
ประโยชน์ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 
อย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
 

ส่วนกลาง 5 หน่วยงาน 
6,511,200 

บาท 

- 5 หน่วยงาน 
6,511,200 

บาท 

- - - ศทส.   

3.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

1) มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภายในกระทรวง และ
ภายนอกกระทรวง ไม่น้อยกวา่ 7 
หน่วยงาน 
2) 'มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Center) 
 

ส่วนกลาง 5 หน่วยงาน 
 61,185,152 

บาท 

- - 5 หน่วยงาน 
 61,185,152 

บาท 

- - ศทส.   



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-15 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยหลัก หน่วยรอง 

๔.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู
กลางกรมการจัดหางาน ระยะที่ 1 

1) ข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการ Cleansing เข้าสู่ฐานข้อมูล
กลางงานส่งเสริมการมีงานท า ไม่น้อย
กว่า (ของข้อมูลทั้งหมด) ร้อยละ 90 

ส่วนกลาง ร้อยละ 90 
89,809,384 

บาท 

- - ร้อยละ 90 
89,809,384 

บาท 

- - ศทส.   

5.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมลู
กลางกรมการจัดหางาน ระยะที่ 2 

1) มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหนว่ยงาน
ภายนอกเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลการ
ส่งเสริมการมีงานท า ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน 
2) มีรายงานส าหรับการวิเคราะห์และ
การสนับบสนุนการตัดสินใจ ไม่น้อย
กว่า 150 รายงาน 
3) มีรายงานเชิงพื้นที่ส าหรับการ
วิเคราะห์และการสนับบสนุนการ
ตัดสินใจ ไม่น้อยกวา่ 50 รายงาน 

 ส่วนกลาง 3 หน่วยงาน 
44,904,692 

บาท 

- - - 3 หน่วยงาน 
44,904,692 

บาท 

- ศทส.  

6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ส ารองข้อมูลกรมการจัดหางาน 

1) มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การท างานของศูนย์สารสนเทศและ
ศูนย์ส ารองข้อมูลกรมการจัดหางาน 
จ านวน 1 ระบบ 

ส่วนกลาง 1 ระบบ 
58,862,923 

บาท 

- - 1 ระบบ 
58,862,923 

บาท 

- - ศทส.   

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-16 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ธรรมภิบาล หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใน การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยคุดิจติอล 

1) บุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ได้รับการฝึกอบรมด้านไอซีที 
(ICT) ในแต่ละปี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
60 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 60 
7,619,700 

บาท 

- - ร้อยละ 60 
7,619,700 

บาท 

- - ศทส. สลก. 

2.โครงการยกระดับความรู้
บุคลากรสายอาชีพด้านไอที 

1) จ านวนบุคลากรสายอาชีพด้านไอที 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชพี ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 50 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 50 
9,000,000 

บาท 

- - ร้อยละ 50 
9,000,000 

บาท 

- - ศทส.. สลก. 

3.โครงการพัฒนา ICT เพื่อ
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้

1) จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการใช้ 
ICT มาช่วยสนับสนุน อย่างน้อย 1 
เร่ืองต่อปี 

  ส่วนกลาง 1 เรื่อง 
5,000,000 

บาท 

- 1 เรื่อง 
5,000,000 

บาท 

- - - ศทส. กบค. 

4.โครงการสื่อสารการเรียนรูด้้วย
ตนเอง (Self Learning) 

1) มีจ านวนบทเรียนส าหรับการให้ 
บริการผ่านระบบ ไม่น้อยกว่า 5 
หลักสูตรต่อป ี
2) ผู้เข้ารับการฝกึอบรมได้รับความรู้
และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้
อย่างถูกตอ้ง (ประเมินจากแบบประ 
เมินผลโครงการ) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 80 
2,000,000 

บาท 

- -  ร้อยละ 80 
2,000,000 

บาท 

-   - ศทส. กบค. 

5.โครงการจัดหาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการ
จัดหางาน 

1) ทุกหนว่ยงานในส่วนกลางมีการใช้
งานผ่านระบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 
2) หน่วยงานสามารถลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานดา้นงานสารบรรณเมื่อ
เทียบกับรูปแบบการบรกิารกอ่นมี
ระบบ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
3) ผู้ใช้บริการระบบมีระดับความพึง

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 90 
7,619,700 

บาท 

- - ร้อยละ 
7,619,700 

บาท 

- - ศทส. สลก. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

หน่วยหลัก หน่วยรอง 

พอใจในการใช้บริการผ่านระบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
4) สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ
ภายในส านกังานได้ 

6.โครงการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส ์

1) ผู้ใช้บริการระบบมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการผ่านระบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 70 
9,000,000 

บาท 

- - ร้อยละ 70 
9,000,000 

บาท 

- - ศทส. สลก. 

๗.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกฎหมายและคด ี

1) ผู้ใชบ้ริการระบบมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการผ่านระบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

ร้อยละ 70 
5,000,000 

บาท 

- ร้อยละ 70 
5,000,000 

บาท 

- - - ศทส. กน. 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรด้านธรรมาภิบาล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

๑.โครงการเสริมสรา้งธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1)จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

ส่วนกลาง/
สวนภูมิภาค 
 

๔๐๐ คน 
๑,๗๑๘,๔๐๐ 

บาท 

๔๐๐ คน 
๑,๗๑๘,๔๐๐ 

บาท 

- - 
 

- - กบค. 
 

 

2. โครงการเสรมิสร้างคณุธรรม 
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1)จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนกลาง/
สวนภูมิภาค 
 

1,050 คน 
5,650,100 

บาท 

- ๓๐๐ คน 
995,6๐๐ 

บาท 

250 คน 
๑,551,5๐๐ 

บาท 

25๐ คน 
๑,551,5๐๐ 

บาท 

25๐ คน 
๑,551,5๐๐ 

บาท 

กบค.  

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เสรมิสร้างความรูเ้รื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้แก่เจ้าหน้าที ่

1)จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนกลาง/
สวนภมูิภาค 

300 คน 
252,600 

บาท 

- - 100 คน 
84,200 บาท 

100 คน 
84,200 บาท 

100 คน 
84,200 

บาท 

กบค.  



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

4. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

1)จ านวนบริษัทจัดหางานท่ีเข้า
ร่วมเป้นเครือข่าย 

ส่วนกลาง/
สวนภมูิภาค 

 

300 คน 
351,600 

บาท 

- - 100 คน 
117,200 

บาท 

100 คน 
117,200 

บาท 

100 คน 
117,200 

บาท 

กบค.  

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
รวม 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หน่วยหลกั หน่วยรอง 

๑.โครงการจัดท ากฎหมาย 
ด้านส่งเสริมการมีงานท า  
 

1)ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
กฎหมายส่งเสริมการ มีงานท า 
มีแผนงานในการด าเนินการ
พิจารณาและเสนอร่างพระราช 
บัญญัตสิ่งเสริมการมีงานท า พ.ศ. .... 
เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ 
จ านวน ๑ ฉบับ  
2)พิจารณาร่างกฎหมายล าดับรอง
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การมีงานท าจ านวน ๑๑ ฉบับ 

ส่วนกลาง       12 
     ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

11 
ฉบับ 

 

 -  -  - 
 

กน. 
 
 
 

   กส. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
รวม 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หน่วยหลกั หน่วยรอง 

2.โครงการทบทวนความ     
เหมาะสมของกฎหมาย          
ด้านแรงงานตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมทาง
กฎหมาย พ.ศ.2560 
 

๑)ทบทวนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกรมการจัดหางาน โดย
ตรวจสอบจากหน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจว่ากฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน
ของคนต่างด้าวโดยมีการจัดประชุม
หารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการท างานของคนต่างด้าว 
2)การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การท างานของคนต่างด้าว 
แผนการตรากฎหมายล าดับรองท่ี
ต้องออกตามความใน ร่างพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
จ านวน ๔๐ ฉบับ 
 

ส่วนกลาง  
 
  
 

 

  
  

๑ ฉบับ 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 ฉบับ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

กน. 
 
 
 

สบต. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
รวม 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ หน่วยหลกั หน่วยรอง 

3.โครงการทบทวน/ปรบัปรุง
ระเบียบ/พระราชบัญญัต ิ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

1)แก้ไขระเบียบที่เกีย่วข้องเพื่อ     
ก าหนดวิธีการในการยื่นค าขอ 
หรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ สามารถยื่นหรือแจ้งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
2)ทบทวน/ปรับปรุงพระราช 
บัญญัตจิัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง 

๒เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ 

๒ 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
- 

๒ 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
   1 ฉบับ 

- 
 
 
 
 
 
 

    1 ฉบับ 

- 
 
 
 
 
 
 

   1 ฉบับ 

 กน. 
 
 
 
 
 
 
 

กน. 

กรต. 
 
 
 
 
 
 
 
กบ./ 
กทค/ 
กรต. 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของ
กรมการจดัหางาน 
 

1)เพื่อให้การด าเนินการตาม
กฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ ของกรมการจัดหา
งานบรรลผุลส าเร็จตามภารกิจ  
ของกรมการจัดหางาน  

สวนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 
 

 

700 คน 
965,900 

บาท 

- 
 

1๐๐ คน 
65,9๐๐ 

บาท 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 
 

 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 

 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 

 

กน. 
 
 
 

 

 

5. โครงการอบรมกฎหมายที่
เกี่ยวกับการท างานของคนต่างด้าว 
(อบรมกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ

ภารกิจของกรมการจัดหางาน) 

1)เจ้าหน้าท่ีในสังกัดของ
กรมการจดัหางาน  
 

  สวนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

   700 คน 
965,900 

บาท 

 1๐๐ คน 
65,9๐๐ 

บาท 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐๐ คน 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 

กน.  
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการสื่อสารและจัดการองค์ความรู้เชิงรุก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

พ้ืนที่ 
ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

๑.จัดท าแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนตามภารกจิ
ของกรม 

-ร้อยละการสร้างความรู ้
 
 

 ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 
 

ร้อยละ 100 
167,000,000 

บาท 

ร้อยละ 100 
33,400,000 

บาท 

ร้อยละ 100 
33,400,000 

บาท 

ร้อยละ 100 
33,400,000 

บาท 

ร้อยละ 100 
33,400,000 

บาท 

ร้อยละ 100 
33,400,000 

บาท 

สลก.  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจ้างงาน เพ่ือลดปัญหาการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนด้านแรงงานต่างด้าว 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

๑.โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณา
การงานให้บริการแรงงานต่างด้าว
ระดับฝีมือช านาญการ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) ของ
กรมการจดัหางาน 
 

1)จัดท าระบบเพื่อบูรณางาน
ให้บริการแรงงานต่างด้าวระดับ
ฝีมือช านาญการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 
 
 

1 ระบบ 
82,282,750 

บาท 
 

- 
 
 
 

1 ระบบ 
40,345,100 

บาท 
 

 

1 ระบบ 
41,937,650 

บาท 
 

 

- - ศทส. สบต. 

2.โครงการจัดท าทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ยื่นขออนุญาตท างาน 

1.จัดท าทะเบียนแรงงานตา่ง
ด้าว 

สวนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

1,613,700 
คน 

80,161,300 
บาท 

909,000 
 คน

9,297,800 
บาท 

909,000  
คน 

9,297,800 
บาท 

931,900  
คน 

20,521,900 
บาท 

931,900  
คน 

20,521,900 
บาท 

931,900 ค 
น 

20,521,900 
บาท 

สบต.  

 
 



   
 

  

แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5-22 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการจ้างงานคนต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1.โครงการศูนย์ประสานแรงงาน
ประมง  22 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตท างานในกิจการประมง 
และนายจ้าง ลูกจ้าง แรงงาน
ต่างด้าว และประชาชนทั่วไป 
ได้รับการอบรมความรู้ความ
เข้ าใจ  และได้ รับ ค าป รึกษา 
แนะน า เกี่ยวกับการท างานของ
แรงงานต่างด้าวในกิจการประมง 
หรือได้รับรู้การประชาสัมพันธ์
เกี่ ย วกั บ ก ารค้ าม นุ ษ ย์ ด้ าน
แรงงานตามภารกิจของศูนย์
ประสานแรงงานประมง 

22 จังหวัด 
สมุทรสาคร ระยอง 
ตราด ชมุพร สงขลา 

ระนนอง สตูล 
กระบี่ จันทรบุร ี

ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
ตรัง 

นครศรธีรรมราช 
นราธวิาส 

ประจวบคีรขีันธ์ 
ปัตตานี พังงา 
เพชรบุร ีภูเก็ต 
สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม และ
สุราษฎร์ธาน ี

512,000 
คน 

225,772,300 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

๑00,๐๐๐  
คน 

37,579,100 
บาท 

 
 

 
 
 
 

 

๑00,๐๐๐  
คน 

36,476,300 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

102,000  
คน 

50,572,300 
บาท 

 
 
 
 
 
 

104,000  
คน 

50,572,300 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

106,000 
คน 

50,572,300 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 

สบต.  

2.โครงการศูนย์แรกรับเขา้
ท างานและสิ้นสุดการจ้าง 

-จ านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่เดินทาง
เข้ามาท างานตามระบบ MOU     

จังหวัด 
ตาก สระแก้ว 
และหนองคาย 
(มุขดาหาร) 

660,000 ราย 
6 ศูนย์  

152,581,000 
บาท 

120,000 ราย 
3 ศูนย์ 

23,764,000 
บาท 

120,000 ราย
3 ศูนย์ 

22,294,200 
บาท 

130,000 ราย 4 
ศูนย์ 

35,157,600
บาท 

140,000 ราย 
5 ศูนย์ 

35,507,600 
บาท 

150,000 
ราย 6 ศูนย์ 

35,857,600
บาท 

สบต.  

3.โครงการตรวจสอบการท างาน
ของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ 

-จ านวนแรงงานต่างด้าวและ
สถานประกอบการ 

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค 

1,249,000 คน 
186,000 แห่ง 
11,309,200 

บาท 

242,000 คน 
36,000 แห่ง 
1,475,000 

บาท 

242,000 คน 
36,000 แห่ง 
1,475,000 

บาท 

255,000 คน 
38,000 แห่ง 
2,786,400 

บาท 

255,000 คน 
38,000 แห่ง 
2,786,400 

บาท 

255,000 คน 
38,000 แห่ง 
2,786,400 

บาท 

กทค.  

4.โครงการศูนยร์่วมบริการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  

แรงงานต่างด้าวสญัชาติกัมพูชา 
ลาว เมียนมา และเวียดนามที่
ท างานอยู่ในประเทศไทย 

15 แห่ง 
สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 

15 แห่ง 
66,000 คน 
39,802,000 

10 แห่ง 
12,000 คน 
5,436,800 

10 แห่ง 
12,000 คน 
5,436,800 

15 แห่ง 
18,000 คน 
9,642,800 

15 แห่ง 
18,000 คน 
9,642,800 

15 แห่ง 
18,000 คน 
9,642,800 

กทค.  



แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รวม 2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

ชลบุรี ระนอง  
สุราษฎร์ธาน ี
สงขลา ตาก 
เชียงใหม่ 

นครราชสีมา 
ขอนแก่น 

เชียงราย ระยอง 
นครปฐม 

นนทบุรี และ
ภูเก็ต 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

3.โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็
(One Stop Service) ด้าน
แรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

1.จ านวนแรงงานต่างดา้วขอรับ
ในอนุญาตท างาน

10 จังหวัด 
ตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว สงขลา 
ตราด หนองคาย 

นราธิวาส 
เชียงราย 

นครพนม และ
กาญจนบุร ี

250,000 
คน 

10 ศูนย์ 
151,395,100 

บาท 

50,000 คน 
10 ศูนย์ 

21,724,30
0 

บาท 

50,000 คน 
10 ศูนย์ 

22,509,300 
บาท 

50,000 คน 
10 ศูนย์ 

35,720,500 
บาท 

50,000 คน 
10 ศูนย์ 

35,720,500 
บาท 

50,000 คน 
10 ศูนย์ 

35,720,500 
บาท 

สบต. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายตามภารกิจของกรมการจัดหางาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
รวม 

 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยหลัก หน่วยรอง 

1) โครงการขยายเครือข่ายข้อมลู
ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ต าบล 
หมู่บ้าน (แห่ง) 
   

1)จ านวนต าบลที่มีเครือข่าย สวนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

5,000 แห่ง 
11,379,700 

บาท 

1,000 แห่ง 
1,632,30

0 บาท 
 

1,000 แห่ง 
1,002,400 

บาท 
 

1,000 แห่ง 
2,915,000 

บาท 
 

1,000 แห่ง 
2,915,000 

บาท 
 

1,000 แห่ง 
2,915,00

0 บาท 
 

กบต.  

๒)โครงการสร้างเครือข่ายการแนะ
แนวอาชีพ 

-เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับใช้เป็น
แนวทางในการแนะแนวอาชีพ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

658 คน 
5850400 

บาท 

38 คน
273,600 

บาท 

50 คน 
395,600 

บาท 

120 คน 
2,935,200 

บาท 

200 คน 
11,740,000 

บาท 
 

250 คน 
14,6760

0 
บาท 

กส. 
 

 

๓)กิจกรรมสร้างเครื่อข่ายด้านการ
จัดหางานสู่หน่วยงานระดับทัองถิ่น 

-จ านวนเครื่อข่ายระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง/ 
ส่วนภูมภิาค 

300 แห่ง 
12,300,000 

บาท 

- - 100 แห่ง
4,100,000 

บาท 

100 แห่ง
4,100,000 

บาท 

100 แห่ง
4,100,000 

บาท 

กบ.  

 

 



  

                                         แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564)                      
6 - ๑ 

 

 

บทท่ี 6 
การบริหารจัดการแผนยุทธ์ศาสตร์กรมการจดัหางาน (พ.ศ. 2560 – 2564)         

สู่การปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 
 

  แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) ฉบับนี้ รองรับแผนแม่บทด้าน
แรงงาน (พ.ศ.2560– 2564) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2560- 2579) ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ตลอดจนเป้าหมายของนายกรัฐมนตรี หรือ PM Targets ซึ่งได้ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการทบทวนข้อมูล
ทั้งปฐมภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การจัดการประชุม/สัมมนา เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
และการเก็บข้อมลูทุติยภูมิจากการทบทวนเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของกรมการจัดหางาน 
และมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการประชุม/สัมมนา  โดยได้รวบรวมและ
ประมวลผลน ามาสู่การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานฉบับนี้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานที่กล่าวโดยสรุปข้างต้นจะมีความส าคัญ แต่การ
บริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานฯ ไปสู่การปฏิบัติมีความส าคัญกว่า เพราะเป็นกระบวนการที่จะ
ผลักดันการท างานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึง  วิธีการท างาน ดังนั้น การแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ จะต้องสร้างความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน า
แนวทางแผนงาน โครงการนั้น ไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติ  

          ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานฯ จะส ำเร็จในระดับใดขึ้นอยู่กับกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯไปสู่ควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

 1.แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง ทั้งนี้ ในประเด็นของการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตินั้น การจะให้หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ น ากรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางานไปจัดท าแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับ      
แผนต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี เพ่ือแจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมได้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 

 2.การน าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องสร้างความเข้าใจด้วยการสื่อสารและถ่ายทอดแผนฯ สู่ส านัก กอง ศูนย์ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ ๑-๑๐ และระดับส านักงานจัดหางานจังหวัด  โดยการจัดประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบหมาย
ให้หน่วยงานระดับต่าง ๆ มีการจัดท าแผนงานรองรับ รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะ
ภายในองค์กร แต่ต้องให้ภายนอกองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมการจัดหางาน ได้แก ่นายจ้าง คนหางาน
ที่ประสงค์ท างาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา 
ประชาชนวัยก าลังแรงงาน ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการต่าง ๆ ที่กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้น   
เพ่ือร่วมผลักดันแนวทางหรือมาตรการภายใต้แผนฯ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน 
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Plan 
 

 

 

Action 
 

 

Check 
 
 

 

Do 
 

 

 3. ผู้บริหารของกรมการจัดหางานทุกระดับผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน ต้องให้
ความส าคัญกับการด าเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยใช้การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ในการติดตามความส าเร็จของแผน รวมทั้งบริหารจัดการให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 
  4. สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประสานและผลักดันการมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน โดยสร้างความร่วมมือในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ 
ตั้งแต่การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแผนทั้งรายปี ระยะครึ่งปี โดยใช้ระบบการตรวจราชการ
เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบประเมินการท างานและความส าเร็จของแผนฯ และน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างาน                 
เพ่ือด าเนินการให้แผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
  6. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินการและทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมฯ โดย
ก าหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

  
 

 การติดตามประเมินผลเป็นกลไกหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดท าแผน/นโยบาย     
เพราะการประเมินผลท าให้ทราบว่ายุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่  
นอกจากนี้การประเมินผลท าให้ทราบว่าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนหรือต้องมีการพัฒนาและก าหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ ตามหลักการ 
PDCA  คือ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ (Plan) คือ ยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) แล้วน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดแปลงแผนฯเป็นแผนงาน/โครงการ  จากนั้นมีการตรวจ
ติดตามว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
จ าเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์ (Action) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังวงจรที่ปรากฏในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
   แผนภูมิ 1   แสดงวงจรการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านแรงงานฯ สู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนฯ 
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กระบวนกำรติดตำมประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญส ำหรับกำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
ซึ่งแผนฯ ฉบับนี้ ก ำหนดกลไกกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้ 

 

 
  

1.1  ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ 
 1.2  สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรของกรมทุกระดับ ทุกช่องทาง เช่น การประชุม การเผยแพร่ทางสื่อสารสนเทศ การตรวจราช  
เป็นต้น ให้เห็นความส าคัญ มีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ให้กับ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกภาคส่วน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน    
ที่จะสนับสนุนด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) เพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ  
 1.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผน 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) และด าเนินการตามแผน  
มีการก ากับติดตาม รวมทั้งสามารถประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผน ฯ ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งให้มีการ
เชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตร์สู่การประเมินผล 
 1.4  ผลักดันให้มีการสร้างหรืออกแบบระบบการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน  
 
 
 

 2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภาครัฐ ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2 .2  กรมการจั ดหางาน  สนั บ สนุ น ให้ มี การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ใน ระดับ ต่ าง ๆ  ให้ มี 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ส านัก/กอง/กลุ่มงาน/พ้ืนที่ และระดับ
บุคคล รวมทั้งมีระบบจูงใจให้ทุกคนประเมินการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการแปลงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
จากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร 
 2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
กับการด าเนินงาน 
 2.4 ก าหนดวิธีประสานความร่วมมือในการท างานระหว่างหน่วยงานภายใน และแบ่งขอบเขตภาระงาน
โดยระบุผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน และหาจุดเชื่อมโยงระหว่างงานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี และเกิดประสิทธิภาพในการท างานของทุกหน่วยงาน หรือกรณีที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการ
ท างานจากหน่วยงานแรงงานระหว่างประเทศจะด าเนินการประสานความร่วมมือโดยการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงาน (MOU) หนังสือราชการ การประชุมร่วมกัน เพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

การเตรียมหน่วยงานให้เกิดความพร้อม 

การพัฒนากลไกสนับสนนุให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติ 
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 2.5 แปลงแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 2564) ไปสู่แผนปฏิบัติการ โดยน า    
กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยในกระบวนการวางแผนได้มีการหารือกับ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการรองรับในเบื้องต้นไว้แล้ว  
 2.6 มอบหมายหน่วยงานติดตามประเมินผลของกรมการจัดหางาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนปฏิบัติงาน/
โครงการว่าสามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และบรรลุตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 
 
 
 3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก  
 3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนด และตรวจสอบคุณภาพและ  
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนดตัวชี้วัด
แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท า
แผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน ตรงกับความต้องการและ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
 3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 
พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือน าสู่  
การตัดสินใจของผู้บริหารทุก ๆ เดือน ในการประชุมกรมการจัดหางาน 
 3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร/ผู้สนใจทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 การติดตามประเมินผล เพ่ือให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน มีกรอบการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 4.1 ก าหนดแผนการติดตาม ก ากับ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน (พ.ศ.2560– 
2564) โดยมีการสร้างตัวชี้วัดผลส าเร็จที่มีความชัดเจน 

การพัฒนากลไก ก ากับ ตดิตามการปฏิบัติงาน 

การพัฒนากลไกในการประเมินผล 
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 4.2 การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และจัดท ารายงานสรุปเสนอ
ต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เหมาะสม 
 4.3 การประเมินผล 
       1) ก าหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทั้งระยะเวลาการ
ประเมินผล ซึ่งต้องชี้แจ้งท าความเข้าใจกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอความร่วมมือในการ
จัดเก็บข้อมูลส าคัญท่ีต้องการใช้ในการประเมิน รวมทั้งข้อมูลปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
       2) จัดเก็บข้อมูลและน ามาประมวลผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบว่า ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ
ประจ าปีประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ปัจจัยใดที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว และผลผลิต/กิจกรรม/โครงการประจ าปีตอบสนองหรือสอดคล้องกับแผนหรือไม่
เพียงใด การวิเคราะห์อาจเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 
       3) สรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และน าเสนอผลการ
ประเมินให้ที่ประชุมกรมการจัดหางานรับทราบ 
 

 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน รวมทั้งผู้ประเมินจากภายนอก
เป็นกลไกส าคัญในการติดตามประเมินผลแผนฯ ต่อไป 
  
 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผล 
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  ISDOE 
I   =   Integrity :ยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
S  =   Service Mind : มีจิตบริการ 
D  =   Development : มุ่งเน้นการพัฒนา 
O  =  Objective : มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 

       E  =   Energetic :ต่ืนตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

   ค่านิยม 




