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กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  
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คํานํา 
  

 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการมีงานทํา ให้ประชาชน
คนไทยมีงานทํา โดยที่กําลังแรงงานของประเทศน้ัน เป็นปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการผลิตทุกภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งภาคเกษตร การผลิตและการบริการ ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานน้ัน พบว่า มีการขาดแคลน ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงาน (Demand) และกําลังแรงงาน 
(Supply) เป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญซึ่งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามคนหรือกําลังแรงงานนั้นเป็นทรัพยากร     
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจํากัด การวางแผนรับมือกับการแก้ไขและป้องกันการขาด
แคลนแรงงานจําเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในหลายมิติทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานฉบับน้ี ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ออกไปแล้วก็คาดว่าจะเกิดการแก้ไขและป้องกัน  
การขาดแคลนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมไทย 
 

 

 

 

 

 

 

กรมการจัดหางาน 
   กันยายน ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

 

                                                                                                            หน้า 

คํานาํ   ก 

สารบัญ  ข 

บทสรุปผูบ้ริหาร  ง 

บทนํา  ๑ 
 ๑.๑ ความสําคญัของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ๑ 
 ๑.๒ ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อการขาดแคลนแรงงาน   ๒ 
 ๑.๓ สถานการณ์กําลังแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน   ๓ 

ส่วนที่ ๑ การประมวลยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  ๑๑ 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   ๑๒ 
 ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ๑๔ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ๑๗ 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ๑๗ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังแรงงานที่มีศักยภาพสอดคล้องกับ         ๑๙ 
 ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ยกระดับผีมือผู้อยู่ใน  ๒๑ 
          ตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะสงู 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความสมดุล ๒๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจ ๒๗ 

               แก่ผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสารสนเทศภาคีเครือข่าย  ๒๙ 
                                เพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานใหม้ีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ๓๑ 

  ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ส่วนที่ ๓ กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๓๔ 
 ๔.๑ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ                         ๓๔ 
 ๔.๒ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติ ๓๖ 
 ๔.๓ กลไกการขับเคลื่อนด้านการติดตามประเมินผล และรายงานผล ๓๖ 
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 สารบัญ 
 
       

                                                                                                               หน้า 

ภาคผนวก    ๓๘ 
ภาคผนวก ก คําอธิบายศัพท์  
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก  
ภาคผนวก ค บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ภาคผนวก ง คําสั่งคณะทํางาน/คณะกรรมการ  
ภาคผนวก จ แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 
 รายนามผู้จัดทาํแผยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่ประเทศไทยเผชิญอยู่น้ัน เป็นการขาดแคลนท้ังในเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ และเชิงภูมิศาสตร์ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ดําเนินการผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกลไกหลัก ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวง   
ที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ 
 ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้น
เพ่ือให้ทิศทางการดําเนินการในทุกภาคส่วนเป็นไปตามแผนพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ โดยได้ศึกษาทบทวน  
นําสาระสําคัญของกฎหมาย แผน และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์น้ีด้วย อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงประชามติ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนแม่บท 
ด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วาระปฏิรูปแรงงาน ๘ วาระ ของกระทรวงแรงงานข้อเสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติวาระที่ ๓๗ ปฏิรูปแรงงานแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๗๔) แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ในยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องการการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) กําหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ตลาดแรงงานของประเทศมีความสมดุล ภายใต้ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพ่ือมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ย่ังยืน” และมีสาระสําคัญประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังแรงงานที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ยกระดับฝีมือผู้อยู่ในตลาดแรงงานให้

มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผูสู้งอายุ และสร้างแรงจงูใจแก่ผูท้ี่อยู่นอกกําลัง

แรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับภาคีเครือข่าย เพ่ือแก้ไขและป้องกันการ

ขาดแคลนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

  ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน และแต่ละยุทธศาสตร์ ได้กําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ มาตรการ และแนวทางการดําเนินงานไว้อย่างชัดเจน  
 เน่ืองจากการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จะต้องดําเนินการโดย
ความร่วมมืออย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วน จึงได้กําหนดบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ไว้ในแผนยุทธศาสตร์น้ีด้วย และได้กําหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติและด้านการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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 เป็นที่คาดหมายว่าเมื่อทุกส่วนราชการ และหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนในส่วนที่แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบ 
อย่างเป็นรูปธรรมเต็มกําลังความสามารถ โดยมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ผสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด  
เพ่ือสร้างศักยภาพเสริมความพร้อม  ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานย่อมจะนําไป 
สู่ผลสัมฤทธ์ิในการสร้างความมั่นคง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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 ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และเชิงภูมิศาสตร์ กล่าวคือ การขาดแคลนแรงงานในเชิงปริมาณเป็นภาวะท่ีความต้องการแรงงานมากกว่า
อุปทานแรงงานหรือปริมาณแรงงานที่มีอยู่ในตลาดแรงงาน อีกทั้งการขยายตัวของอุปสงค์แรงงานในตลาดสูง
กว่าการขยายตัวของอุปทานแรงงาน ซึ่งมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย     
ที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทําให้กําลังแรงงานลดลงจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐ 
รองลงมาคือ กําลังแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๔๐ - ๔๙ ปีคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๗  การที่มีกําลังแรงงานในกลุ่มสูงอายุ
ในอัตราที่สูงเป็นสาเหตุให้มีกําลังแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัว 
นอกจากน้ีการขาดแคลนแรงงานของประเทศไทยยังเกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการกําลังคน
และการผลิตกําลังคนของประเทศ กล่าวคือ ผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการได้ 
เน่ืองจากทักษะและความรู้ ความสามารถของแรงงานไม่ตรงกับความต้องการใช้แรงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากกําลังแรงงาน
ไทยนิยมเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีการ
เรียนน้อยมาก ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมของไทยยังเป็นอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นที ่มีการใช้
แรงงานระดับล่างเป็นส่วนใหญ่ และในบางอุตสาหกรรมต้องการแรงงานระดับอาชีวศึกษาและแรงงานที่มี
ทักษะสูง จึงทําให้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไม่ตรงตามกําลังคนที่ผลิตและเมื่อมองถึงการขาดแคลน
แรงงานในเชิงภูมิศาสตร์ พบว่าภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงเป็นภูมิภาคที่ภาคอุตสาหกรรม       
มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่แรงงานมีไม่เพียงพอหรือมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในพ้ืนที่
ทําให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแรงงานอาจมีอุปสรรคทําให้กําลังแรงงาน           
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด อาทิ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในหลายรูปแบบเพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีงานทําการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการจ้างงาน การประสานสถาบันการศึกษาเพ่ือให้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน 
การปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกัน และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ      
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีงานทําในสถานประกอบการควบคู่กับการศึกษาต่อ       
ในสถานศึกษา แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน มีหลากหลายมิติ จําเป็นต้องจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานเพ่ือเป็นแนวทางในการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาว และเพ่ือรองรับแผนพัฒนา
ประเทศในอนาคตในการเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Production) ซึ่งเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ ความรู้ และความคิดเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 

 

 

 

ความสําคญัของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
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 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ
ไทยมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคหน่ึงด้านกําลังแรงงานในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังน้ี 

 
 

 ๑. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกําลังแรงงานเริ่มถดถอย ซึ่งมีสาเหตุจากอัตราภาวะเจริญพันธ์
ที่ลดลงจากความสําเร็จของการลดอัตราการเกิดของประชากรก่อให้เกิดขนาดของครัวเรือนที่ลดลง นอกจากน้ี
ความเจริญด้านสาธารณสุขทําให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยพบว่าในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๑๙.๕๕ ของประชากรทั้งหมด 
 ๒. กําลังแรงงานส่วนใหญ่ยังคงมีการศึกษาค่อนข้างตํ่า แม้นโยบายการขยายการศึกษาจาก ๖ ปี 
เป็น ๙ ปี และ ๑๒ ปี ทําให้แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศมีแนวโน้มได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ิงเริ่มต้นเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมาน้ี จึงทําให้แรงงานกลุ่มใหญ่ยังเป็นแรงงานที่มีการศึกษา
ไม่สูงมากนัก ในขณะที่อนาคตภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นจะใช้แรงงานที่มีความรู้ 
 ๓. ความไม่สอดคล้องระหว่างแรงงานกับระดับการศึกษา กล่าวคือผู้จบใหม่จะมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีจํานวนมากเกินไปโดยเฉพาะด้านสังคมศาสตร์ แต่ยังการขาดแคลนแรงงานในสาขาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังด้านวิศวกรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ยังคงมีความต้องการ
แรงงานที่มีการศึกษาในระดับล่างเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน ส่วนผู้จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา         
ไม่เพียงพอต่อความต้องการเน่ืองจากทัศนคติของผู้เรียนและผู้ปกครองที่ไม่นิยมส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับ
อาชีวศึกษา 
 ๔. การรับมือกับกําลังแรงงานรุ่นใหม่ ปัจจุบันกําลังแรงงานรุ่นใหม่ถือเป็นกําลังแรงงานในยุค 
Generation Me ที่ มี รูปแบบการทํ างานที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมมาก  กลุ่ มแรงงานรุ่น ใหม่ เหล่ า น้ี  
มักให้ความสําคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) เป็นอย่างมาก    
ส่งผลให้ช่ัวโมงการทํางานโดยเฉล่ียอาจมีสัดส่วนที่ลดลง 
 ๕. การพึงพิงแรงงานต่างชาติ  ในประเทศที่กําลังพัฒนาในระดับสูง พบว่าแรงงานรุ่นใหม่มักจะไม่
นิยมทํางานประเภท ๓ D หรืองานสกปรก (Dirty Job) งานยาก (Difficult Job) และงานอันตราย(Dangerous 
Job) ส่งผลให้นายจ้างต้องหันไปพ่ึงพิงแรงงานต่างชาติก่ึงทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV การจ้าง
แรงงานราคาถูกเหล่าน้ีส่งผลให้นายจ้างละเลยแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงปัญหาสังคมด้านต่างๆ  
ในทางตรงกันข้ามการจ้างแรงงานข้ามชาติในระดับฝีมือ หรือระดับผู้เช่ียวชาญยังคงมีอยู่น้อย อีกทั้งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากแรงงานกลุ่มเหล่าน้ีเป็นไปอย่างจํากัด 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานของประเทศ 

การขาดแคลนในเชิงอุปทาน 
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 ๑. การจ้างแรงงานระดับล่างยังคงเป็นสัดส่วนที่สูง แม้โครงสร้างอุตสาหกรรมในช่วง ๑๕ - ๒๐ ปี 
ที่ผ่านมาจะมีการจ้างแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้นก็จริง แต่ก็ยังมีการใช้แรงงานระดับล่างอยู่ค่อนข้างสูง ผู้มีงานทํา
ของประเทศส่วนใหญ่จะมีทักษะอยู่ในระดับ ๒ ซึ่งเป็นแรงงานระดับกึ่งทักษะ หรือไม่ได้มีการใช้ทักษะที่ซับซ้อน
มากนัก 
 ๒. สัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ยังคงสูง ปัจจุบันประเภทกิจการ
มากกว่าร้อยละ ๙๕ของกิจการทั้งหมดเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งอาจไม่ได้มีเงินลงทุนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มากนัก ทําให้แรงงานกลุ่มน้ีไม่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
สมรรถนะ รวมถึงการจ้างงานใน SMEs ไม่สามารถสร้างความม่ันคงและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
(Career Path)  
 ๓. ผลิตภาพแรงงานท่ีมีอัตราการเติบโตตํ่า ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผ่านมาพบว่า 
แนวโน้มผลิตภาพแรงงานของไทยไม่เติบโตมากนัก ภาคอุตสาหกรรมแม้จะมีมูลค่าสูงกว่าภาคอ่ืนๆ แต่ก็ยังมี
อัตราการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกันหากเทียบกับประเทศช้ันนําในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย พบว่าผลิตภาพแรงงานของไทยยังคงตามหลังสองประเทศนี้ค่อนข้างมาก 
 ๔. ตลาดแรงงานยังคงไม่มีความสอดคล้อง (Labour Market Mismatch) กล่าวคือ ยังคงมี
ความขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง (ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า) เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันยังคงไม่
สามารถสร้างงานให้แรงงานระดับอุดมศึกษาได้ สาเหตุหลัก คือ ความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
(Vertical Mismatch) ที่ภาคการศึกษาไม่สามารถผลิตกําลังคนที่ตรงต่อความต้องการได้ ขณะเดียวกันคุณภาพ
การศึกษาก่อให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้อง (Horizontal Mismatch)  
 ๕. ภาคการผลิตยังคงให้ความสําคัญกับการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นมากกว่าการใช้เทคโนโลยี 
ที่ผ่านมาตลาดแรงงานของประเทศไทยให้ความสําคัญกับการลงทุนในด้านเทคโนโลยีน้อยมาก อุตสาหกรรมไม่
สามารถปรับตัวไปสู่ High Value Added Industries ด้วยเหตุน้ีการปรับเปลี่ยนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปสู่ยุค ๔.๐ ย่ิงจะสร้างการขาดแคลนแรงงานระดับกลางและแรงงานระดับบนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากย่ิงขึ้นหากไม่มีการเตรียมความพร้อม รวมถึงอาจสร้างความตึงตัวของแรงงานในระดับกลาง 
 

 

 

 

 

 

 กําลังแรงงานรวมในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ มีจํานวน ๓๘.๓ ล้านคน เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๕ รองลงมาอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี ร้อยละ ๒๐.๔๑ ในขณะที่ประชากรอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป จะเป็นผู้มีอายุเท่ากับ ๖๐ ปี หรือมากกว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐ จากประชากรท้ังหมด 
รองลงมาอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี ร้อยละ ๑๙.๒๗ และอายุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี ร้อยละ ๑๗.๔๐ จากโครงสร้าง
ประชากร ตามอายุจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยจะมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และกําลังแรงงาน พบว่ากําลังแรงงานมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างคงที่ ในขณะที่
ประชากร ที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เริ่มมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
 

การขาดแคลนในเชิงอุปสงค์ 

สถานการณกํ์าลังแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
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 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ กําลังแรงงานจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและตํ่ากว่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๗ รองลงมาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 
๒๑.๗๖ โดยจบอุดมศึกษาสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑ จากผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
ส่วนสายวิชาชีพ มีสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๘๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๖.๓๘ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ร้อยละ ๑๖.๓๗ ซึ่งมีผู้จบการศึกษา สายอาชีวศึกษา เพียงร้อยละ ๓.๕๙ เมื่อพิจารณาต้ังแต่ ปี ๒๕๕๕  
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แผนภูมิ ๑ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และกําลังแรงงาน จําแนกตามช่วงอายุไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ 

แผนภูมิ ๒ ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และกําลังแรงงาน ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙  
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พบว่า กําลังแรงงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีจํานวนเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ในขณะที่กลุ่มผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่า มีจํานวนลดลงในขณะที่เมื่อพิจารณาผู้มีงานทํา ตามระดับการศึกษา 
พบว่า ในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ เป็นผู้มีงานทําที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่ามากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๑.๒๕ รองลงมาเป็นผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ ๒๑.๖๘ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ยังใช้แรงงานในระดับล่างเป็นส่วนใหญ่แต่กําลังแรงงานของประเทศไทยยังเข้าสู่
ตลาดแรงงานเป็นส่วนน้อยในอนาคต ประกอบกับประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจทําให้เกิดการขาด
แคลนแรงงานได้ 
 เมื่อพิจารณาความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงานในประเทศไทยจากการศึกษาความต้องการกําลังคน เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนากําลงัคนในระดับกลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานครของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี 
 ๑. กรุงเทพมหานคร มีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานค่อนข้างมากส่วนแรงงานผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่จํานวนไม่มากนัก 
ในขณะที่แรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไปมีอุปทานแรงงาน
มากกว่าอุปสงค์แรงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในระดับน้ี 
 ๒. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 
ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน พบว่าอุปสงค์แรงงานในระดับปวส. และปริญญาตรีมีน้อยกว่าอุปทานแรงงานเป็น
อย่างมากในขณะท่ีแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและมัธยมศึกษาตอนปลายยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ส่วนในระดับปวช. เท่าน้ันที่พบว่าอุปสงค์มากกว่าอุปทาน
ของแรงงานไม่มากนัก 
 ๓. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบไปด้วยจังหวัดน่าน 
พะเยา เชียงราย และแพร่ พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากส่วนแรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกัน       
แต่จํานวนไม่มากนัก ในขณะที่แรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. และระดับปริญญาตรีมีอุปทานแรงงาน
มากกว่าอุปสงค์แรงงานค่อนข้างมากมีเพียงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปเท่าน้ันที่ความต้องการ
กําลังคนและการผลิตกําลังคนค่อนข้างสอดคล้องกันเน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ี 
มจีํานวนใกล้เคียงกัน 
 ๔. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดตาก
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์มีความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานโดยพบว่า
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและแรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ันมีอุปสงค์แรงงาน
มากกว่าอุปทานแรงงานส่วนแรงงานในระดับปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นไปกลับพบว่าอุปสงค์แรงงาน
ยังน้อยกว่าอุปทานที่มีในกลุ่มจังหวัดน้ีอยู่มากและพบว่าความต้องการแรงงานในระดับการศึกษาระดับล่างน้ัน  
ก็ยังเป็นที่ต้องการมากกว่าแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงมีเพียงในระดับปวช. เท่าน้ันที่พบว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ี 
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 ๕ . กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัด
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงาน
ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากส่วน
แรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงาน
เช่นกันแต่จํานวนไม่มากนักในขณะที่แรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ขึ้นไปมีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงาน 
 ๖.  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคายและเลยพบว่าแรงงานในระดับปวส. และปริญญาตรีมีอุปสงค์
แรงงานน้อยกว่าอุปทานแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในระดับปวส. ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอุปทานแรงงานใน
กลุ่มจังหวัดน้ีมีมากเกินกว่าความต้องการเป็นอย่างมากจากความไม่สอดคล้องในลักษณะน้ีส่งผลให้เกิดการ
ว่างงานและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนแรงงานท่ีเป็นที่ต้องการอย่างมาก คือแรงงานในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตํ่ากว่าซึ่งอุปทานของแรงงานในระดับน้ีไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีได้แต่ในกลุ่ม
จังหวัดน้ีมีแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่าน้ันที่มีความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน 
 ๗. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
ประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนครซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดริมแม่นํ้าโขง พบว่ามีปัญหาความ
ไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า 
มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากและแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่มีจํานวนไม่มากนักส่วนแรงงานผู้จบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับปวช. ระดับปวส . และระดับปริญญาตรีมีอุปทานแรงงานมากกว่า 
อุปสงค์แรงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส.ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒ มีการผลิตกําลังคนมากกว่าความต้องการกําลังคนค่อนข้างมาก 
 ๘. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ มีลักษณะความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์
และอุปทานแรงงานเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ที่อุปสงค์แรงงานมีน้อยกว่า
อุปทานแรงงานเป็นอย่างมากได้แก่แรงงานในระดับปวส. ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทขึ้นไปส่งผลให้
เกิดปัญหาการว่างงานและเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่พ้ืนที่ที่มีความต้องการแรงงานในระดับการศึกษาต่างๆเหล่าน้ี
ยกเว้นแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอุปสงค์แรงงานยังคงมี
มากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมาก 
 ๙. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
ประกอบไปด้วยจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิซึ่งบางจังหวัดได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
เห็นได้ชัด พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากส่วนแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวช.
และระดับปริญญาโทขึ้นไปมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่มีจํานวนไม่มากนักในขณะที่
แรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับปวช. และระดับปริญญาตรีมีอุปทานแรงงานมากกว่า
อุปสงค์แรงงาน 
 ๑๐. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่า
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อุปทานแรงงานเป็นอย่างมากส่วนแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาโทขึ้นไป
มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่มีจํานวนไม่มากนักในขณะที่แรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. 
และระดับปริญญาโทขึ้นไป มีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานมีเพียงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวช. 
เท่าน้ันที่ความต้องการกําลังคนและการผลิตกําลังคนค่อนข้างสอดคล้องกันเน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของ
แรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนใกล้เคียงกัน 
 ๑๑. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในแรงงาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและในระดับปริญญาโทขึ้นไปมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงาน
เป็นอย่างมากส่วนแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. น้ันมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทาน
แรงงานเช่นกันแต่มีจํานวนไม่มากเท่ากับสองระดับการศึกษาข้างต้นแต่ในระดับปริญญาตรีในกลุ่มจังหวัดน้ี      
มีความต้องการกําลังคนและการผลิตกําลังคนค่อนข้างสอดคล้องกันเน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน    
ในกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนใกล้เคียงกันส่วนในระดับปวส. กลับพบว่าความต้องการกําลังคนมีจํานวนน้อยกว่าการ
ผลิตกําลังคนค่อนข้างมาก 
 ๑๒. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี และ อ่างทอง พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากส่วนแรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. น้ันมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่
จํานวนไม่มากเท่ากับแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าแต่ความต้องการกําลังคนและ
การผลิตกําลังคนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปค่อนข้างสอดคล้องกันเน่ืองจากอุปสงค์และอุปทาน
ของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนใกล้เคียงกันส่วนแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. และระดับปริญญาตรี
น้ันพบว่าความต้องการกําลังคนของกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนน้อยกว่าการผลิตกําลังคนเป็นอย่างมาก 
 ๑๓. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิง
แรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและระดับปวส. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทาน
แรงงานเป็นอย่างมากแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาโทขึ้นไป มีอุปสงค์
แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่จํานวนไม่มากเท่ากับสองระดับข้างต้นส่วนความต้องการกําลังคน 
และการผลิตกําลังคนของแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวช.และระดับปริญญาตรีน้ันในกลุ่มจังหวัดน้ีมีค่อนข้าง
สอดคล้องกัน เน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนใกล้เคียงกัน 
 ๑๔. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี 
นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี พบว่าปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงานใน      
ทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะความต้องการแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีจํานวนมากกว่า
อุปทานแรงงานที่มีในกลุ่มจังหวัดมากที่สุด ส่วนแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับปวช. และระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปน้ันอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันบ่งช้ีให้เห็นถึงความขาดแคลนด้านปริมาณ
ของจํานวนแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ีแต่แรงงานผู้จบการศึกษาในระดับปวส. และระดับปริญญาตรีกลับพบว่า   
มีอุปสงค์แรงงานน้อยกว่าอุปทานแรงงานโดยเฉพาะในระดับปวส.ที่มีจํานวนอุปทานแรงงานส่วนเกินมากที่สุด 
 ๑๕ . กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วยจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหลายจังหวัดมีอุตสาหกรรมการผลิตจํานวนมาก 
พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
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ตํ่ากว่าและระดับปริญญาโทขึ้นไป มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากแรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่
จํานวนไม่มากเท่ากับสองระดับข้างต้นส่วนความต้องการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของแรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีค่อนข้างสอดคล้องกัน เน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ี    
มีจํานวนใกล้เคียงกันแต่แรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. มีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานเป็นอย่าง
มากซึ่งแตกต่างกับระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
 ๑๖. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง และ
ตราด ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก พบว่า ความไม่สอดคล้องระหว่าง 
อุปสงค์และอุปทานแรงงานเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆที่กล่าวมา และที่ชัดเจนมากที่สุดคือแรงงานในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานมากท่ีสุดเช่นเดียวกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. ที่มีอุปสงค์มากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่แรงงานผู้จบการศึกษา
ระดับปวส. และระดับปริญญาตรีอุปสงค์น้อยกว่าอุปทานแรงงานมากส่วนในระดับปริญญาโทขึ้นไปมีอุปสงค์
น้อยกว่าอุปทานแรงงานค่อนข้างมาก 
 ๑๗ . กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง พบปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน    
ในทุกระดับการศึกษาโดยแรงงานในระดับปวส.มีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานค่อนข้างมากและ
แรงงานในระดับปริญญาตรีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงาน เช่น กันแต่
เป็นจํานวนที่ไม่มากนักส่วนแรงงานในระดับการศึกษาระดับอ่ืนๆได้แก่ แรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายระดับปวช. และระดับปริญญาโทขึ้นไปน้ันอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทาน
แรงงาน 
 ๑๘. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดระนองพังงา 
ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พบว่ามีปัญหาความไม่
สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่าและระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากแรงงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับปริญญาตรีมีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกันแต่จํานวนไม่มากเท่ากับสอง
ระดับข้างต้น ส่วนความต้องการกําลังคนและการผลิตกําลังคนของแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวช.ค่อนข้าง
สอดคล้องกัน เน่ืองจากอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในกลุ่มจังหวัดน้ีมีจํานวนใกล้เคียงกันแต่แรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับปวส. กลับ พบว่ามีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงาน 
 ๑๙. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สงขลา และสตูล พบว่ามีปัญหาความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่ามีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเป็นอย่างมากในขณะที่แรงงานผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานอย่างมากส่วนแรงงานผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช. มีอุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเช่นกัน แต่จํานวนไม่มาก
เท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตํ่ากว่า ส่วนแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปวส. และระดับปริญญาตรี      
มีอุปทานแรงงานมากกว่าอุปสงค์แรงงานทําให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องของการผลิตกําลังคนในกลุ่มจังหวัดน้ี
อย่างชัดเจน 
 สําหรับสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(ทีดีอาร์ไอ) พบว่าการขาดแคลนแรงงานประเภทต่าง ๆ มีทั้ งสาเหตุการขาดแคลนเชิงคุณภาพและ 



๙ 
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เชิงปริมาณ ที่อาจมีสาเหตุจากการลดลงของแรงงาน (ด้านอุปทาน) และการเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์แรงงาน 
ทั้ งโดยทั่ วไปหรือเฉพาะสาขา อาชีพ  หรือทักษะ โดยปัจจัยที่ เก่ียวกับการขาดแคลนตลาดแรงงาน 
เชิงปริมาณ และการขาดแคลนตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ และภาพรวมวิธีการต่าง ๆที่ทําให้การไม่สอดคล้องด้าน
ทั กษะสามารถ เกิดขึ้ น  (ILO,๒๐๑๔ ) นอกจากการขาดแคลนทั กษะซึ่ ง เกิ ดขึ้ นห าก ไม่ ส ามารถ 
หาคนมาทํางานในตําแหน่งงานว่างได้  เน่ืองจากการขาดแคลนผู้สมัครที่ มีคุณสมบั ติแล้ว ยังมีความ 
ไม่สอดคล้องอ่ืนๆ ระหว่างทักษะของแรงงานและทักษะที่ ต้องการในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  
ความไม่สอดคล้องด้านทักษะอาจส่งผลในความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อความสามารถในการผลิตผลผลิตลดลงอาจเป็นผลจากบริษัทว่าจ้างแรงงานทักษะตํ่าเป็นการทดแทนแรงงาน
ทั กษะซึ่ งการสรรหายาก หรือจากการมี อํ านาจ ต่อรองเพ่ิ มขึ้ น ของแรงงานทั กษะซึ่ งทํ างานอ ยู่ 
เพ่ือต้องการทํางานช้าลง (Haskel and Martin, ๑๙๙๓) รายละเอียดตามตารางที่ ๑ และตารางที่ ๒ 
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 การลดลงของประชากรวัยทํางาน : 
 แนวโน้มประชากร 
 การย้ายถ่ิน 

การเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์แรงงานหรือ
สําหรับสินค้าและบริการเฉพาะ 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 อายุมากข้ึน 
 การเปลี่ ยนแปลงรสนิ ยมของ

ผู้บริโภค 
 การเปลี่ยนแปลงราคาของปัจจัย

การผลิตอ่ืน ๆ 

การลดลงของอัตราการมีส่วนร่วม : 
 การไม่ทํางานของกลุ่มชายขอบ 
 การเกษียณอายุก่อนกําหนด 
 การมีส่ วนร่วม ตํ่าของผู้ หญิ ง  

และผู้พิการ 

การเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์แรงงานท้องถ่ิน 
 ค ว า ม ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น ท า ง

ภูมิศาสตร์ 
 

ทักษะท่ีมีอยู่ไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ทางเลือกทางการศึกษาและตัวเลือก
ของนักเรียน 

การเปลี่ยนแปลงในทักษะ 
ท่ีต้องการ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 การเปลี่ยนแปลงของสาขา

อุตสาหกรรม 
 การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๑ : ประเภทและสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 
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ชื่อ นิยาม 
การขาดแคลนทักษะ อุปสงค์สําหรับทักษะเฉพาะด้านมีมากกว่าอุปทานแรงงานท่ีมีทักษะนั้น ๆ 
ช่องว่างทักษะ ประเภทหรือระดับของทักษะต่างจากท่ีตลาดต้องการในการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม 
ความไม่สอดคล้องในแนวด่ิง ระดับการศึกษาหรือคุณสมบัติตํ่าหรือสูงกว่าท่ีต้องการ 
ความไม่สอดคล้องในแนวราบ ประเภทหรือสาขาของการศึกษาหรือทักษะนั้นไม่เหมาะสมกับงาน 
การศึกษาสูงกว่างานท่ีทํา (การศึกษา
ตํ่ากว่างานท่ีทํา) 

แรงงานมีการศึกษาสูง (หรือตํ่า) กว่าท่ีต้องการ 

คุณสมบัติสูงกว่างานท่ีทํา 
(คุณสมบัติตํ่ากว่างานท่ีทํา) 

แรงงานมีคุณสมบัติสูง (หรือตํ่า) กว่าท่ีต้องการ 

ความล้าสมัยของทักษะ ทักษะท่ีเคยใช้ในงานนั้นไม่ต้องใช้อีกต่อไป และ/หรือ ทักษะถดถอยลงตามเวลา 

 ความขาดแคลนทักษะอาจเป็นหน่ึงในผลจากความไม่สอดคล้องด้านทักษะ ซึ่ง Desjardins และRubenson 
(๒๐๑๑ : ๑๓) อธิบายการขาดแคลนทักษะไว้ว่า “สถานการณ์ที่ผู้ว่าจ้างในสาขาเฉพาะไม่สามารถหาแรงงาน       
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้” และดังน้ัน “งานน้ันมักจะว่างและไม่มีความเหมาะสมหรือความสอดคล้องระหว่าง
แรงงานและตําแหน่งงาน” อย่างไรก็ตามในกรณีของความไม่สอดคล้องด้านทักษะ ผู้ว่าจ้างอาจจะตัดสินใจจ้าง
แรงงานที่มีคุณสมบัติหรือทักษะต่ํากว่าที่ต้องการ ในกรณีเหล่าน้ี การที่มีการศึกษาหรือคุณสมบัติตํ่ากว่า        
ที่ต้องการ อาจเป็นการบ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องด้านทักษะภายใต้สถานการณ์เฉพาะอาจเกิดเหตุการณ์
ในทางตรงกันข้าม เช่นแรงงานมีการศึกษาหรือคุณสมบัติสูงกว่าที่ต้องการ ในกรณีน้ี ความไม่สอดคล้องด้านทักษะ
หมายถึง การที่แรงงานมีการศึกษาหรือคุณสมบัติสูงกว่างานที่ทํา บางคนเห็นว่าความขาดแคลนทักษะเกี่ยวข้อง
กับค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างเต็มใจเสนอให้กับแรงงานท่ีมีทักษะ Quintini (๒๐๑๑) อธิบายว่าความขาดแคลนทักษะ   
จะเกิดเมื่อผู้ว่าจ้างน้ันไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีทักษะที่ต้องการในตลาดแรงงานที่เข้าถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒ : นิยามประเภทของความไม่สอดคล้องด้านทักษะ (Skill mismatches) 
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ส่วนที่ ๑ 
 

 

 

  
 กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานฉบับน้ีได้ดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล   
ที่เก่ียวข้องอาทิ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลเป็นการวิเคราะห์ที่รอบด้านเพ่ือนําไปสู่   
การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ครอบคลุมทุกมิติ   

 
 

การประมวลยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายที่เก่ียวข้อง  
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 “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี” มีวิสัยทัศน์คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ คือ
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน” สังคมไทยเป็นสังคม   
ที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ําน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัยต่ืนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่ เป็นค่านิยมที่ ดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความ
เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณมีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้
นวัตกรรมนําดิจิทัลสามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิต 
และบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ 
เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพเป็นครัวโลก
ของอาหารคุณภาพและปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต      
ที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิต และบริการที่มีศักยภาพ      
ในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ันจําเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน       
ให้ขับเคลื่อนไปทิศทางซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป
ประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญอาทิ 
 (๑ ) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจําเป็นจะต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งใน
อุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิกติกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทาง     
ที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 
 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ การสร้างความเช่ือมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่ เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต 
และบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 (๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา
มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประโยชน์ 
 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
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 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 
 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมช้ันสูง 
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทนุทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง 
ด้านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบ แนวทางที่ต้องให้ความสําคัญอาทิ 
 (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสําคัญอาทิ 
 (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 
 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักการสําคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ต่อเน่ือง
มาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความ
พอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(๓) ยึด “กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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ที่มีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี ๒๕๗๙” มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมาย
ที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยๆ ลงมา (๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ
เหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ 
 (๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 (๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 (๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของ 
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
 (๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 (๕) เพ่ือให้การบริหาราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 
 (๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 (๗ ) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโย (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  ทั้ งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  ทั้ งในระดับ 
อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม 
 (๑) คนไทยมีคณุลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 (๒) ความเหลือ่มล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 (๓) ระบบเศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 (๔) ทุนทางธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพ่ิมความเช่ือมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและ    
มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
 (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าํในสังคม 



๑๖ 
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 (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 (๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 
 (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 (๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
 (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา 

 



๑๗ 
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พันธกิจ 

ส่วนที่ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 
“ตลาดแรงงานของประเทศมีความสมดุล ภายใต้ความร่วมมือกลไกประชารฐั เพื่อมุ่งสูค่วามม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

 

 
    ภาพแสดงประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

  ๑. ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไทยให้ได้ระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสากล 
 ๓. พัฒนาระบบและกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย 
  ๕. ส่งเสริมความร่วมมือกลไกประชารัฐเพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 
 

ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)

วิสัยทศัน์



๑๘ 
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ตัวชีว้ัดยทุธศาสตร ์

เป้าประสงคห์ลัก 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

 
 
 

 ๑. ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒. แรงงานไทยมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
 ๓. ระบบและกลไกบริหารตลาดแรงงานมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานมีความสมบูรณ์และทันสมัย 
 ๕. กลไกประชารัฐมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 
 
 

 ๑. ร้อยละของกําลังแรงงานมีงานทํา 
 ๒. ร้อยละกําลงัแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือให้มสีมรรถนะสูง 
 ๓. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบค่าจ้าง 
 ๔. ร้อยละของอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน 
 ๕. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
 ๖. ร้อยละของการมีงานทําของแรงงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตกําลังแรงงานที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การรักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ยกระดับฝีมือผู้อยู่ในตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงาน 
                    ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาและเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลน แรงงานให้ม ี
           ประสทิธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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๑. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้ทราบความ
ต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง และนําไปสู่การผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ
ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. แนะแนวอาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่กําลังแรงงานทุกช่วงวัยต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน รู้จักโลกอาชีพ เพ่ือการใช้เป็นแนวทางประกอบการ
เลือกศึกษาต่อ/เลือกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๓. ปรับทัศนคติ/ปลูกฝังค่านิยม โดยการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ 
ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ในตําแหน่งที่ขาดแคลนและรับเปลี่ยน
ค่านิยมในการเลือกศึกษาต่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๔. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการแนะ
แนวอาชีพ เช่นนักแนะแนวอาชีพ และครูแนะแนวสามารถให้ข้อมูลและให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่นักเรียน นักศึกษา และกําลังแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเลือกเรียน/เลือก
ประกอบอาชีพได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ความถนัด  เพ่ือให้ทราบบุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการในการประกอบอาชีพ/เลือกศึกษาต่อ ตอบสนองกับความต้องการในตลาดแรงงาน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลิตกําลงัแรงงานท่ีมีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค ์ ประเทศไทยมีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างความสมดุลในตลาดแรงงาน 

ตัวชีว้ัด ร้อยละของกําลังแรงงานมีงานทํา 

แนวทางการดําเนนิการ

มาตรการท่ี ๑  สร้างการรับรู้เก่ียวกับแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ เตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานทุกช่วงวัย 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงศึกษาธกิาร/ กระทรวงอุตสาหกรรม/  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



๒๐ 
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๑. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนหรือการศึกษาอบรมแบบ STEM อย่างเข้มข้นให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี และการพัฒนาประเทศ 

๒. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีความสามารถในการต่อยอด และถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. วางแผนการผลิตกําลังแรงงานระยะยาวโดยการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานใน
อนาคต เพ่ือบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการผลิตกําลังแรงงาน ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 

๑. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หน่วยงานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเทียบเท่า 
ทําข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนหรือใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเข้ากับการศึกษาในระดับต่าง ๆ การวัดและ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในหน่วยงานการศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการน้ันๆ 

๒. ส่งเสริม ให้ภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไป 
สู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

๓. กําหนดมาตรการให้สถานประกอบการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้กําลังแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

๔. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการผลิตและพัฒนา
กําลังแรงงานในกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ เช่น ทหารก่อนปลดประจําการ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบําบัด ฯลฯ ให้มีทักษะฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

แนวทางการดาํเนนิงาน 

มาตรการท่ี ๑  ส่งเสริมศักยภาพระบบการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๒  ผลิตและพัฒนากําลังแรงงานอย่างมีคุณภาพ เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ

แนวทางการดาํเนนิงาน 

มาตรการท่ี ๒ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการผลิตและพัฒนากําลังแรงงาน 
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๑. เสนอแนะเชิงนโยบาย ในการกําหนดมาตรการทางภาษีโดยปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้
เอ้ือต่อการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

๒. สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงสินเช่ือเพ่ือการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตให้ทันสมัยผ่านกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ 

 
 
 
 
 

๑. ศึกษาแนวทางการขยายสาขาการจ่ายค่าจ้างตามระดับฐานสมรรถนะ (Competency Base 
System) โดยนําข้อมูลวิชาชีพเดิมมาขยายสาขาเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของการใช้ระบบกําหนดอัตราค่าจ้างรูปแบบใหม่ให้ผ่าน
สื่อต่างๆ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การรักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ยกระดบัฝีมือผู้อยู่ในตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค ์ ผู้อยู่ในตลาดแรงงานมีสมรรถนะสูง และสนับสนุนการมีส่วนรว่มใน
ตลาดแรงงาน 

ตัวชีว้ัด ร้อยละผู้อยู่ในตลาดแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือให้มีสมรรถนะสูง 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการท่ี ๑  ส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการท่ีนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการใช้เครื่องมือที่มีความ     
               ทันสมัย  เพ่ือลดการใช้แรงงานไร้ฝีมือ 

มาตรการท่ี ๒  สนับสนุนการนําระบบค่าจ้างตามฐานสมรรถนะโดยใช้ระบบฐานสมรรถนะ  
                   (Competency Base System)

แนวทางการดําเนนิงาน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ กระทรวงแรงงาน/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สภาองค์การ
ลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 
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                                                                ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สํารวจความต้องการแรงงานของภาคการผลิตในทุกอุตสาหกรรมการผลติ และ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-Curve and New S-Curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม ่
อิเล็กทรอนิกสอั์จฉริยะ ท่องเที่ยวเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหารหุ่นยนต์  
การบินและโลจสิติกส ์การแพทย์ครบวงจร ดิจทิัล เช้ือเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ 

๒. พัฒนาหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทํางาน (Pre-Employment) หรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยดําเนินการในรูปแบบประชารัฐ 

๓. ส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทํางาน (Pre-Employment) หรือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๕. จัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้อยู่ในตลาดแรงงานสามารถเข้าถึงได้ และเรียนรู้ 
ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

 

 
 
 

 
๑. สร้างค่านิยมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้อยู่ในตลาดแรงงาน ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

หรือเข้ารับการพัฒนาเพ่ือให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ และ
สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  

๒. ส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งผู้อยู่ในตลาดแรงงานสามารถเข้าถึงและเรียนรู้
ได้อย่างต่อเน่ือง 

๓. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ   
กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะฝีมือแรงงานตลอดชีวิตตามแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (กพข.) เห็นชอบ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ เตรียมความพร้อมและยกระดับฝีมือกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตามการ 
                เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการฝกึอบรมการเตรียมความพร้อมของผู้อยู่นอกกําลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้กําลังแรงงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน     

แนวทางการดําเนนิงาน 
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๑. ส่งเสริมสิท ธิประโยชน์ ต่างๆ  ให้สถานประกอบการในการนําระบบฐานสมรรถนะ 
(Competency Base System) มาใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  

๒. พัฒนาหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ(Competency-based Curriculum)ให้ครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพโดยเริ่มต้นจากอาชีพที่เก่ียวข้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบฐานสมรรถนะ 
(Competency Base System) ให้กับสาธารณะ 

 
 
 
 
 

๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณะในการกําหนดอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ 

๒. ฝึกอบรม (Re-skill Training) ให้กับผู้อยู่ในตลาดแรงงานที่มีทักษะไม่สอดคล้องเพ่ือให้มี
ทักษะเพ่ิมเติมเหมาะสมกับงาน 

๓. ฝึกอบรม (Upgrading Training) ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้เพ่ิมมากขึ้น 
๔. ลดทักษะในการทํางาน (De-skilling) เช่น การนําเคร่ืองจักรมาใช้แทน 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมในรูปแบบการนําฐานสมรรถนะ (Competency Based  
       Training) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนทักษะที่มีอยู่และยกระดับแรงงาน (Deskilling  
      and Skill Upgrading) เพ่ื อลดช่องว่างระห ว่างทักษะที่ ผู้ ประกอบการต้องการและทักษะ
      ที่แรงงานมีอยู่อันเป็นการรักษาสภาพการจ้างงานอย่างต่อเน่ือง 

มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการนําระบบฐานสมรรถนะ (Competency Base System) ไปใช้  
                  ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ  
                   ตลาดแรงงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้ 
               สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

มาตรการที่ ๑  สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปรับตัว เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                  การแข่งขัน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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๑. พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิมให้มีทักษะ และความสามารถของผู้ประกอบการ
พร้อมก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในฐานะผู้ประกอบการพันธ์ุใหม่ 

๒. พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีความแข็งแรง 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๓. จัดทําเอกสารเก่ียวกับผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจ เผยแพร่ เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับผู้ประกอบการ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะการสร้าง
ความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
 
 
 

๑. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

๒. พัฒนาสถานประกอบการให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและบริการ
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจ้างงานที่มีทักษะฝีมือ และสมรรถนะสูงมาปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

๓. สนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๒  สร้างสังคมผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Society) ใหเ้ข้มแข็ง

แนวทางการดําเนนิงาน 
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                                                                ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ศึกษาทบทวนรูปแบบความเหมาะสมในกระบวนการกําหนดอัตราค่าจ้างโดยนําแนวคิด ผลิต
ภาพแรงงานมาประกอบการพิจารณา 

๒. ศึกษา และทบทวนข้อกฎหมายเพ่ือนําไปประกอบการจัดทําร่างกฎหมาย เสนอเข้าคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ ประกาศใช้ให้องค์กรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 

๑. ศึกษาแนวทางการขยายสาขาการจ่ายค่าจ้างตามระดับฐานสมรรถนะ (Competency Base 
System) โดยนําข้อมูลวิชาชีพเดิมมาขยายสาขาเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่แล้วเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของการใช้ระบบกําหนดอัตราค่าจ้างรูปแบบใหม่ให้ผ่าน
สื่อต่างๆ  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความสมดลุ 

เป้าประสงค ์ ผู้อยู่ในตลาดแรงงานมีรายได้ที่เหมาะสม 

ตัวชีว้ัด ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงระบบค่าจ้าง 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการท่ี ๑  ปรับปรุงกระบวนการกําหนดอัตราค่าจ้าง

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปฏิรูปโครงสร้างระบบค่าจ้างให้มีความเหมาะสมกับผลิตภาพแรงงาน 

มาตรการที่ ๒  สนับสนุนการนําระบบค่าจ้างตามฐานสมรรถนะโดยใช้ระบบฐานสมรรถนะ            
                  (Competency Base System) 

แนวทางการดําเนนิงาน 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
กระทรวงแรงงาน/ สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย/ สภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



๒๖ 
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๑. ศึกษา และทบทวนข้อกฎหมายเพ่ือนําไปประกอบการจัดต้ังคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ  
๒. คัดเลือกคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ จากทกุสาขาวิชาชีพเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง การปรับ

อัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับผลิตภาพแรงงาน  
๓. จัดต้ังอนุกรรมการค่าจ้างแต่ละกลุ่มอาชีพเพ่ือกําหนดกรอบอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับระดับ

ทักษะและสอดคล้องกับผลิตภาพแรงงาน 
๔. จัดต้ังอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดในการกําหนดอัตราค่าจ้าง  

 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่าจ้างให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง ทุกภาคส่วน เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือข่ายชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย 

มาตรการที่ ๑  ต้ังคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน

แนวทางการดําเนนิงาน

มาตรการที่ ๒  สร้างการรับรู้ด้านค่าจ้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

แนวทางการดําเนนิงาน 



๒๗ 
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๑. สํารวจข้อมูลของผู้สูงอายุ และเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
๒. จัดทําทะเบียนแรงงานผู้สูงอายุที่พร้อมจะทํางาน 
๓. ศึกษา ทบทวนแนวทางในการดําเนินการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 
๔. เผยแพร่ข้อมูลมาตรการการจูงใจจากภาครัฐในการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น สิทธิประโยชน์ 

มาตรการทางภาษี เงินอุดหนุน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าถึงการจ้างงานผู้สูงอายุทั้งในระบบ และในรูปแบบอาชีพอิสระ 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสนับสนนุการจ้างงานในกลุ่มผู้สงูอายุและสรา้งแรงจูงใจแก่ผู้ท่ีอยู่นอกกําลังแรงงาน 

ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

เป้าประสงค ์ 1. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการจ้างงานทีม่ีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

2. ผู้อยู่นอกกําลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้การบริหารจัดการ
ตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการท่ี ๑  สร้างการรับรู้การจ้างงานผู้สูงอายุผ่านสื่อทุกประเภท

กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาทักษะฝีมือ และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

แนวทางการดําเนนิงาน 

ตัวชีว้ัด ๑. ร้อยละของผู้สูงอายุในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
๒. ร้อยละของผู้อยู่นอกกําลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ 
กระทรวงยุติธรรม 



๒๘ 
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๑. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้สามารถ
ทํางานได้ 

๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความต้องการในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
๓. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพ่ือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตาม

ทักษะและความถนัดของแต่ละบุคคล 
๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้รับงานไปทําที่บ้านของผู้สูงอายุ  
๕. สร้างระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามทักษะ 

 
 
 
 
 
 

๑. ประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ได้รับ 
๒. ฝึกทักษะหรืออาชีพให้กับผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน 
๓. กําหนดสิทธิสวัสดิการที่จําเป็นเพ่ิมเติม 
๔. กําหนดค่าจ้างขั้นตํ่าให้เหมาะสม 
๕. ส่งเสริมเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 

 
 
 
  

ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ให้เอ้ือกับการจ้างงานผู้สูงอายุ และ 
ผู้อยู่นอกกําลังแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ  
 

 
 
 
 

ผลิตและเผยแพร่สื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการทํางาน และปรับเปล่ียนทัศนคติ
ในการยอมรับความหลากหลาย และให้โอกาสในการทํางานร่วมกันกับบุคคลต่างๆ ในสังคม  

 
 

 
 

 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนให้มีการจ้างงาน และเสริมสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน 

มาตรการที่ ๑  สร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่นอกกําลังแรงงานเข้าสู่ระบบแรงงาน

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๒  ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจ้างงานผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน

มาตรการที่ ๓  ปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนในสังคมเห็นคุณค่าของการทํางาน

แนวทางการดําเนนิงาน



๒๙ 
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๑. สํารวจและรวบรวมความต้องการ และการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการต่าง  ๆ 
โดยสามารถระบุทักษะหรือคุณสมบัติที่จําเป็นในการประกอบอาชีพน้ันๆ ได้ 

๒. รวบรวมข้อมูลกําลังแรงงานที่มีความสามารถจําแนกตามคุณลักษณะต่างๆ เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา ทักษะฝีมือ เป็นต้น 

๓. กําหนดมาตรฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลอาชีพอุตสาหกรรมและการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๔ . การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญั ติส่งเสริมการมีงานทําในการนําเข้าข้อมูลการ 
    จ้างงานของสถานประกอบการ 

 
 

   
 
 
 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 

ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค ์ ระบบสารสนเทศกําลังแรงงานท่ีครอบคลุมทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สามารถนาํมาวางแผนเพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๑  จัดทําระบบสารสนเทศด้านอุปสงค์ และอุปทานกําลังแรงงาน

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศกําลังแรงงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์ท่ี ๒ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกําลังแรงงานผู้ที่เป็นกําลังแรงงานและผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน 

มาตรการที่ ๑  เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย 

แนวทางการดําเนนิงาน 

ตัวชีว้ัด ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไข
และป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/ 
กระทรวงศึกษาธิการ/ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ



๓๐ 
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๑. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
๒. จัดต้ังคณะทํางานร่วมของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านสารสนเทศ 
๓. กําหนดมาตรฐานข้อมูลกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 
๔. กําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน 
๕. ดําเนินการเช่ือมโยง และประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 

๑. แสวงหาเครือข่ายใหม่ที่มีข้อมูลตลาดแรงงาน และจัดทําข้อตกลงความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารตลาดแรงงาน (เช่น บจ. อปท. NGO) 

 

 
 
 
 

๑. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับการขาดแคลนแรงงานที่จําแนก
รายละเอียดได้ 

๒. ศึกษา และพัฒนาช่องทางการรับข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการที่ ๒  ขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศใหม่

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๓  วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล

แนวทางการดําเนนิงาน



๓๑ 
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 ๑. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สถานประกอบการในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของแรงงาน 
 ๒. กําหนดมาตรการให้สถานประกอบการส่งเสริมใหลู้กจา้งเข้ารับการอบรมในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การทํางาน เพ่ือยกระดับฝีมือแรงงานโดยไม่ถือเป็นวันลาปีละ 1 หลักสูตร (หลักสูตรระยะไม่เกิน 30 วัน) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าประสงค ์ พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มกีําลังแรงงานเพียงพอ ต่อความต้องการ 

แนวทางการดําเนนิงาน

มาตรการที่ ๑  ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ    
                ที่มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

มาตรการท่ี ๑  ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เห็นความสําคัญด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา

แนวทางการดําเนนิงาน 

ตัวชีว้ัด ๑. ร้อยละผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทํา 
๒. ร้อยละผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 
๓. ร้อยละของผู้จบการศึกษามีงานทํา 
๔. ร้อยละผู้สูงอายุมีงานทํา  

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมการเรียนควบคู่การทํางานในสถานประกอบการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงแรงงาน/ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)/ 
กองทัพบก 



๓๒ 
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 ๑. กําหนดสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษในการจัดทําหลักสูตรการเรียนควบคู่การทํางาน 
 ๒. จัดทําโครงการความร่วมมือสถานศึกษาและสถานประกอบการที่จะทําให้ผู้ที่กําลังศึกษา มี
ความรู้ หลายอาชีพและมีผลการเรียนระดับปานกลาง ความประพฤติดี และมีวินัย ได้รับทุนเรียนฟรี และฝึกงาน
ในสถานประกอบการ และในระหว่างภาคเรียน สถานประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพ่ือให้
คุณภาพของแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่สถานประกอบการที่จ้างงานผู้สูงอายุ 
 ๒. หน่วยงานภาครัฐจัดอบรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุในสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 ๑. ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุน เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุ
เข้ามาทํางาน 
 ๒. ส่งเสริมให้สถานประกอบการพิจารณาเพ่ิมสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรายได้ประจําให้แก่แรงงาน
โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเดินทาง ค่าบํารุงการศึกษาบุตร 
 ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ระบบจูงใจให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยสื่อต่างๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สํารวจ และรวบรวมความต้องการแรงงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานที่นายจ้างต้องการผ่านสื่อทุกแขนง 
 ๓. หน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 
 

มาตรการที่ ๑  นําระบบค่าตอบแทนตามประสบการณ์มาใช้เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีทักษะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน 

มาตรการที่ ๒  พัฒนาระบบจูงใจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

แนวทางการดําเนนิงาน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานในประเทศ และระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ          

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในพ้ืนที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ ๑ ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ

แนวทางการดําเนนิงาน 
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 ๑. ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทาง ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจ้างแรงงาน 
ต่างด้าว ให้สาธารณะทราบ 
 ๓. จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาร่วมกําหนดขั้นตอนแนวทางการ
ดําเนินงานร่วมกัน 
 ๔. ส่งเสริมระบบจูงใจเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนงานและส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่ย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แนวทางการดําเนนิงาน 



๓๔ 
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ส่วนที่ ๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หมายถึง ระบบ เครื่องมือ กิจกรรม ที่กําหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ยุทธศาสตร์หรือวิธีการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้สามารถเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างแน่นอน กิจกรรมดังกล่าว เช่น การ
ประสานงาน การติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งน้ี การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ดี ต้องเป็น
รูปธรรม และกําหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน แตกเป็นประเด็นสําคัญอย่างชัดเจน 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี ได้จําแนกกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นด้านๆ ได้แก่ 
 ๑. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย รูปแบบการบริหาร
ของคณะกรรมการฯ การกําหนดนโยบายการจัดทําแผนและการบริหารแผน การบูรณาการแผนทุกระดับ การ
จัดการงบประมาณการสื่อสารแผน เป็นต้น 
 ๒. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประสานงานหรือประสานการปฏิบัติ เช่น การถ่ายทอด
นโยบาย การประชุมทุกระดับกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์การประสานงานการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 
 ๓. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการติดตาม ขั้นตอนของการประเมินผล และการรายงานผล เช่น 
วิธีการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงาน คณะกรรมการ วิธีการและลําดับช้ันของการ
ประเมินผลและการรายงานผลระยะเวลาในการติดตาม เป็นต้น 

 
 ๑.  กลไกการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ 
 
 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการบริหารจัดการ จะเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับประเทศ โดยกลไกคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2558 เป็นกลไกหลัก ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน          
เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ 

1. ใช้กลไกของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี       
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
รายยุทธศาสตร์ เป็นกลไกรองรับ 

2. จัดต้ังคณะทํางานเลขานุการร่วมระดับชาติของแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจาก
หน่วยงานท่ี เป็นเจ้าภาพหลัก  และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องเพ่ือประสานงานระหว่างคณะกรรมการ 
แต่ละคณะ 

3. คณะทํางานเลขานุการร่วมเป็นผู้จัดให้มีการประชุมจัดลําดับความสําคัญและกําหนดเป้าหมายหลัก 
(Strategic Goals) หรือเข็มมุ่ง (Focus) หรือโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่
ละปีเพ่ือให้การดําเนินงานในแต่ละปีมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และผนึกกําลังของทุกส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหลัก (Strategic Goals) หรือเข็มมุ่ง (Focus) หรือ

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์



๓๕ 
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โครงการสําคัญ  (Flagship Project) ที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) ที่ต้องการและสามารถวัดผลได้ 

4. คณะทํางานเลขานุการร่วมจัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap) ในแต่ละเป้าหมายหลัก (Strategic Goals) 
หรื อ เข็ มมุ่ ง (Focus) หรื อ โครงการสํ าคั ญ  (Flagship Project) ที่ กํ าหนดในแ ต่ ละปี  เพ่ื อถ่ ายทอด 
สู่การปฏิบัติ 

5. ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ แต่ละปี ในระหว่างช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และผลักดันให้ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
หลักที่สําคัญและค่าเป้าหมายที่กําหนดขึ้น เป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักและค่าเป้าหมายของแต่ละ
กระทรวงที่เก่ียวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

6. เมื่อกระทรวงที่เก่ียวข้องรับรองตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักและค่าเป้าหมายแต่ละปี แต่ละ
กระทรวงที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านกลไกของแต่ละ
กระทรวง ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานในส่วนกลาง หรือส่วนราชการในจังหวัดที่มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักน้ัน นําไปดําเนินการให้เกิด
สัมฤทธิผลต่อไป 

7. ให้เขตตรวจราชการของทุกกระทรวงที่เก่ียวข้อง เป็นกลไกผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์      
จากระดับชาติสู่ระดับจังหวัด เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีการช้ีแจงและสื่อสารนโยบายตลอดจน
แผนยุทธศาสตร์ฯ สู่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ จากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วน
ภูมิภาค และถ่ายทอดต่อลงไปถึงระดับท้องถิ่น 

8. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และจัดให้มีการทบทวนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักประจําปี (Annual Strategic Goals) 
หรือเข็มมุ่ง (Focus) หรือโครงการสําคัญ (Flagship Project) ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจําปีไปยังทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี การทบทวน
ผลการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของปีต่อไป ควรนําผลจากการศึกษาแผนปฏิบัติการ       
ปีที่ผ่านมา (After Action Reviews) สรุปการประเมินผลการดําเนินงานร่วมกันมาพิจารณาประกอบด้วยทุกครั้ง  

๙ . เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นรูปธรรม จึงต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ 
บริหารราชการแบบบูรณาการเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสัมพันธภาพและรูปแบบการดําเนินงานหลัก 

๑๐. ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการส่วนกลาง จัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ฯ แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวด้วย 

๑๑. ช้ีแจง เสนอแนะ สํานักงบประมาณให้เกิดความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการเตรียมความ
พร้อมการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน เพ่ือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการดังกล่าว แบบบูรณาการ 

๑๒.จัดการประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสื่อสารนโยบาย ตัดสินใจ กํากับดูแล ตลอดจน
คณะทํางานเลขานุการร่วมรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้กับผู้บริหารเพ่ือทราบ 
หรือตัดสินใจสั่งการเพ่ือเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

๑๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการแก้ไขและป้องกันการ 
ขาดแคลนแรงงาน และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ได้กําหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประสานความร่วมมือ
และประสานการปฏิบัติไว้ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. กลไกความร่วมมือแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขและ
ป้องกันการขาดแคลนแรงงานทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
 ๒ . กลไกระดับประเทศตามแนวด่ิง ใช้รูปแบบของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
แรงเป็นจุดเช่ือมต่อการประสานงานตามแนวด่ิง และมีการกําหนดผู้ประสานงานหลักของส่วนราชการ          
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติตามแนวราบให้เกิดประสิทธิภาพ 
สนับสนุนให้มีการจัดทําทําเนียบผู้ประสานงานหลักและปรับให้เป็นปัจจุบันทุกปีและจัดการประชุม 
ผู้ประสานงานร่วม เพ่ือเสริมความรู้เชิงวิชาการ พัฒนาความสัมพันธ์ ตลอดจนพัฒนารูปแบบการประสานงาน
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ๓. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ หรือแผนปฏิบัติการ การอบรมการถ่ายทอด
นโยบายการประชุมทุกระดับ และกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานและการ
สื่อสารระหว่างกัน  เช่น รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เอกชน 

 
  ๓.  กลไกการขบัเคลื่อนด้านการติดตามประเมินผล และรายงานผล 

 
 กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ทั้งแผนยุทธศาสตร์ต้ังแต่1) ช่วงต้นแผน : การประเมิน 
การนําไปใช้การดําเนินการในหน่วยงาน (ระยะเวลา1 - 2 ปี พ.ศ.2560 - 2561) โดยใช้การประเมินตนเอง 
(Self-Evaluation) 2) ช่วงกลางแผน: ประเมินความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ (ระยะเวลา 2 - 3 
ปี พ.ศ.2562 - 2563) โดยใช้การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และทีมประเมิน(Team Evaluation) และ 3) 
ช่วงปลายแผน: ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ (ระยะเวลา2 - 3 ปี พ.ศ.2563 - 2564) 
โดยใช้การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และทีมประเมิน (Team Evaluation) โดย 

๑. กําหนดผู้ประเมินแต่ละระดับ และมอบหมายภารกิจการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ 
นําไปปฏิบัติ โดยกําหนดให้ผู้ประเมินส่วนกลาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานระดับเขต และจังหวัด กําหนดผู้ประเมินส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานภายนอก ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนราชการส่วนกลาง 

๒. ผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายภารกิจกําหนดวัตถุประสงค์การประเมิน และจัดทําแผนการ 
ติดตาม ประเมินผล โดยร่วมกันกําหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน ผู้ประเมิน ทีมประเมิน ผู้รับประเมินให้
ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือประโยชน์ในการจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ค่าจ้าง
สําหรับบุคลภายนอกในการร่วมประเมินเป็นต้น 

๓. กําหนดหัวข้อการประเมิน ผู้ให้ข้อมูล และจัดทําเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบถาม
ประชาชนเจ้าหน้าที่ แบบประเมินตนเอง (Self Evaluation) (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และทีมประเมิน 
(Team Evaluation) (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน  

 

๒.  กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบตั ิ
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 ๔. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการติดตาม ประเมินผล รวบรวม 
วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผล การดําเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการทุกระดับ และส่ง
มอบผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลการ
ดําเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผลและเสนอให้คณะกรรมการ และอนุกรรมการทราบต่อไปตามลําดับ 
 ๕. จัดให้มีการนําผลสรุปการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอต่อทุกภาคส่วน    
ที่ เก่ียวข้องผ่านเวทีการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นตามลําดับ 
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คํานิยามศัพท์ 

 
๑. ตลาดแรงงาน (Labour Market) หมายถึง แหล่งที่ก่อให้เกิดการพบกันระหว่างความต้องการแรงงาน
และการนําเสนอขายแรงงาน 
๒. ความสมดลุ (Balance) หมายถึง เสมอกัน หรือเท่ากัน 
๓. กลไกประชารัฐ (Good Governance) หมายถึง การส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้
ประชาชนพ้นความยากจน พ่ึงพาตนเองได้ ผ่านคณะทํางานร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนในรูปวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม 
๔. อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labour) หมายถึง จํานวนแรงงานที่นายจ้างต้องการตามระดับอัตรา
ค่าจ้างต่างๆ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง หรือความต้องการท่ีจะจ้างแรงงานประเภทต่างๆ ที่จําเป็น ณ อัตราค่าจ้าง
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกัน   
๕. อุปทานแรงงาน (Supply of Labour) หมายถึง จํานวนแรงงานที่ประสงค์และพร้อมที่จะทํางาน ณ 
ระดับค่าจ้างอัตราใดอัตราหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจวัดเป็นจํานวนช่ัวโมงต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือเป็นจํานวน
บุคคลผู้เข้าร่วมในกําลังแรงงานในระยะเวลานั้น 
๖. กาํลังแรงงาน (Labour Force) หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
๗. กําลังแรงงานรวม  หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีงานทํา หรือผู้ที่ว่างงาน หรือผู้ที่ 
รอฤดูกาล 
๘. ผู้ไม่อยู่ในกาํลังแรงงาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ทํางาน และไม่พร้อมทํางาน ได้แก่ แม่บ้าน 
นักเรียน นักบวช คนชราผู้ต้องขัง ทหารปลดประจําการและคนพิการ 
๙. สะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM 
Education) หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยงและแก้ปัญหา ใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมค่วบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแหง่ศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๐. หลกัสตูรการฝกึเตรียมเข้าทํางาน (Pre-employment) หมายถึง หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทาํงาน มี 
๒ ประเภท 
 ประเภท ก หมายถึง การฝึกอบรมเพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน    
                                       แต่ละสาขาอาชีพ 
 ประเภท ข หมายถึง การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานใน  
                                       อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
๑๑. หลักสตูรการยกระดบัฝีมือ (Upgrade Training) หมายถึง หลักสูตรการยกระดับฝีมือ มี ๒ ประเภท 
 ประเภท ก หมายถึง การอบรมฝึกฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถและทักษะ 
                                    ในด้านอาชีพให้กับแรงงานได้มีศักยภาพการทํางานที่สูงขึ้น 
 ประเภท ข หมายถึง การอบรมฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถและทักษะใน 

ด้านการบริหารจัดการหรือความรู้เสริมอ่ืน ๆ ที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
ในอาชีพหลักของแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาคผนวก ข 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก 
 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External) เป็นกระบวนการ
สําคัญอย่างย่ิงต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ การทราบว่าสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร เป็นอย่างไร ปัจจัย
ใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาส หรืออุปสรรค จะช่วยให้การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์มีประสิทธิภาพ ด้วยการนําจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการในการลดจุดอ่อน 
(Weaknesses) ให้น้อยลง ทั้งน้ีการประเมินอย่างรอบด้านทําให้ทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม 
(Threats) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
      ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน เพ่ือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ครั้งน้ี ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย SWOT ANALYSIS 
เพ่ือกําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค หรือภัยคุกคาม 
(Threats) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยมีทั้งสิ้น ๔๓ ปัจจัย จําแนกเป็นจุดแข็ง 
(Strength) ๙ ปัจจัย จุดอ่อน (Weaknesses) ๑๐ ปัจจัย โอกาส (Opportunity) ๑๐ ปัจจัย และอุปสรรคหรื
อภัยคุกคาม (Threats) ๑๔ ปัจจัย ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 

 ๑. ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เช่น กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม กรมราชทัณฑ์ เป็น
ต้น ล้วนมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทําให้บุคลากรส่วนใหญ่มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง (๓.๒๕)  
 ๒. บุคลากรของส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความพร้อมในการ
ร่วมมือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน เช่น ครูแนะแนว นักแนะแนวอาชีพ ผู้บริหารเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
เป็นต้น (๓.๑๑) 
 ๓. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
รองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้แก่ First S-Curve (๑.
ยานยนต์แห่งอนาคต ๒.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๓.ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ ๔.เกษตรเชิงประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และ ๕ .อาหารแห่งอนาคต) และ New S-Curve (๑ .หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ๒ .
อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน ๓.อุตสาหกรรมชีวภาพ:พลังงานและเคมีชีวภาพ ๔.อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 
๕.อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ) (๓.๒๒) 
 ๔. ภาคการศึกษามีการเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนการ
สอนผู้เรียนให้มีขีดความสามารถในการสู่ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศของระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓.๐๓) 
 ๕. ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้พัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการมีงาน
ทําหรือสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ VGnewและ Smartjob ของกรมการจัดหางาน, V-cop 
ของกระทรวงศึกษาธิการ, ตลาดงานคนพิการของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น (๓.๒๘) 
 ๖. ประเทศไทยมีการดําเนินการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้กับกลุ่มบุคคลพิเศษอย่างต่อเน่ือง เช่น กลุ่มผู้
พ้นโทษผู้สูงอายุผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ทหารปลดประจําการ เป็นต้น (๓.๐๖) 
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 ๗. กรมราชทัณฑ์มีการจัดโครงการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน โครงการประชาร่วม
รัฐพัฒนาผู้ต้องขังสู่ภาคอุตสาหกรรม (เช่น อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย กลุ่มรองเท้า กลุ่มเครื่องกีฬา กลุ่ม
ประกอบวงล้อจักรยาน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น) โดยมีแรงงานผู้ต้องขังทั้งประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือ 
ทักษะฝีมือระดับปานกลางและไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือ เพ่ือผลิตสินค้าให้สถานประกอบการ นอกจากน้ี ยังมีการ
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานได้ (๓.๒๖) 
 ๘. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดําเนินการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการในสถาน
ประกอบการ (๓.๐๖) 
 ๙. กระทรวงกลาโหมและกองทัพมีมาตรการพัฒนาทหารก่อนปลดประจําการให้สามารถประกอบอาชีพ
และมีงานทําหลังจากปลดประจําการแล้ว (๓.๐๖) 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑. บุคลากร(บางหน่วยงาน)ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เช่น อัตรากําลังครูแนะแนวมีไม่เพียงพอหรือไม่มีครูแนะแนวในโรงเรียนบางแห่ง อีกทั้งอัตรากําลังของส่วน
ราชการส่วนใหญ่ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สูง เกษียณอายุราชการมากถึงร้อยละ ๒๕ ของอัตรากําลัง
ทั้งหมด ในช่วงเวลา ๑๐ ปีทําให้การแก้ปัญหาในบางส่วนยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (๓.๓๙) 
 ๒. ขาดข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ฐานข้อมูลด้านความต้องการแรงงานและขาดแคลน
แรงงานฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคบริการ แรงงานภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร       
ที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์ ไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ทําให้ขาดสารสนเทศท่ีจําเป็นในการบริหารตลาดแรงงานให้เกิดดุลยภาพ 
(๓.๖๑) 
 ๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเตรียมความพร้อมและการสร้างความเข้าใจใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง (๓.๑๗) 
 ๔. ผลิตภาพด้านแรงงานยังไม่ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 
(๓.๓๖) 
 ๕. กําลังแรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓.๖๗) 
 ๖. การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานขาดการบูรณาการและประสานงานที่ดี 
ทําให้การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (๓.๖๔) 
 ๗. ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและภาคประชาชน ยังไม่ดี
เท่าที่ควร ทําให้การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานของประเทศขาดทิศทางการทํางานที่เป็นเอกภาพ 
(๓.๖๐) 
 ๘. การแจ้งข้อมูลความต้องการตําแหน่งงานของสถานประกอบการยังมีความคาดเคลื่อน ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ทําให้การวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือพยากรณ์สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานของประเทศไม่ถูกต้อง 
(๓.๕๓) 
 ๙. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลตําแหน่งงาน ลักษณะงาน การกําหนดอัตราค่าจ้างที่เป็นที่ต้องการของ ๑๐ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (๓.๓๖) 
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 ๑๐. ขาดแผนการบูรณาการในการดําเนินงานนําผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน เช่น แม่บ้าน นักเรียน นักบวช 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน (๓.๓๑) 

การวิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมภายนอก 
-โอกาส (Opportunity) 

 ๑ . นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและเมืองต้นแบบ สามเหล่ียม มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ทําให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ความ
ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น (๓.๔๙) 
 ๒. นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระยะเวลา ๒๐ ปี มุ่ง
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ช่วยให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
กําลังแรงงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองอุปสงค์ด้านทักษะฝีมือ
ของแรงงาน (๓.๖๘) 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทํา พ.ศ..... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติกําหนดให้นักเรียนช้ัน ม.๓ และ ม.๖ ต้องทดสอบความสามารถเพ่ือแนะแนวอาชีพ พร้อมให้สถาน
ประกอบการแจ้งความต้องการจ้างงาน จะช่วยให้ข้อมูลความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์และการวางแผนผลิตกําลังคนของประเทศสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ (๓.๔๖) 
 ๔. พระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ เพ่ิมโอกาสในการมีงานทําให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้
ส่วนหน่ึง (๓.๓๗) 
 ๕. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส่งเสริมให้
เกิดการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ (๓.๔๓) 
 ๖. การจัดการเลือกต้ังในปี ๒๕๖๑ ทําให้ต่างประเทศเกิดความเช่ือมั่นและเกิดการลงทุนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ความต้องการแรงงานมีมากขึ้น (๓.๒๐) 
 ๗. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําให้ภาครัฐและองค์การภาคธุรกิจ   
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
ในการตัดสินใจทางการบริหาร การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้และการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (๓.๖๖) 
 ๘. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้พัฒนาแผนแม่บทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่างๆ            
ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหารตลาดแรงงานให้มี
ความสมดุลเพ่ิมขึ้น (๓.๕๙) 
 ๙. นโยบายการลดขนาดกําลังพลของกองทัพ ทําให้กําลังส่วนหน่ึงอาจต้องออกจากระบบราชการทหาร 
ซึ่งหากมีการพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ย่อมเป็นกําลังแรงงานท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประเทศได้ส่วนหน่ึง (๓.๑๗) 
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 ๑๐. จากการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรไทยท่ีมี
ช่ัวโมงการทํางานต่อสัปดาห์ระหว่าง ๑-๓๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มีมากกว่า ๕.๐ ล้านคน ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
สามารถหาแนวทางให้ทํางานเพ่ิมมากขึ้นและลดการขาดแคลนแรงงานได้ (๓.๓๑) 
 

อุปสรรคหรือภัยคกุคาม (Threats) 
 ๑. สงครามทางเศรษฐกิจของประเทศในซีกโลกตะวันตกมีผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ทําให้การส่งออกของประเทศลดลง การจ้างงานลดลง ส่งผลต่ออัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น 
(๓.๔๗) 
 ๒. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว รายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง การใช้จ่ายในครัวเรือน
ลดลง ส่งผลให้ภาคการผลิต ผลิตสินค้าลดลง และลดการจ้างงานในสถานประกอบการ (๓.๓๒) 
 ๓.แรงงานกลุ่มเกษตรเดิม ไม่อยู่ในระบบภาษีและไม่ต้องชําระภาษี จึงไม่นิยมเข้าสู่ระบบการจ้างงานซ่ึง
จ้องถูกหักภาษี และสังคมภาคการเกษตรบางส่วนไม่ต้องการให้บุตรหลานเข้าสู่ระบบการจ้างงานเช่นกัน 
เน่ืองจากมีอาชีพทางการเกษตรรองรับ (๓.๐๖) 
 ๔. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่เมืองใหญ่ เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในเมืองเล็ก (๓.๓๙) 
 ๕ . คนรุ่นใหม่ Gen-Y มีค่านิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิตชอบทํางานอิสระทําธุรกิจผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และไม่นิยมเข้าสู่แรงงานในระบบ (๓.๕๐) 
 ๖. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง จากอดีต ปี ๒๕๒๐ อัตราการเกิด ๓๐/๑,๐๐๐ ประชาการ 
หรือมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๖ ลดลงเหลือ ๑๒.๕/๑,๐๐๐ ประชากร หรือประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ 
คนและคาดการณ์ว่าประมาณปี ๒๕๗๖ อัตราเกิดอาจลดลงเหลือ ๙/๑,๐๐๐ ประชากร หรือประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ คนซึ่งส่งผลให้กําลังแรงงานลดลงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (๓.๔๗) 
 ๗. การส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้น ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทําให้เกิดการลงทุน
ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ในขณะที่กําลังแรงงานขาดศักยภาพในการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่กําหนด 
(๓.๕๐) 
 ๘. นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เน้นเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วส่งผลให้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ
ระดับกลางและแรงงานไร้ฝีมือไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยี รวมถึงเตรียมบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (๓.๓๒) 
 ๙. บทลงโทษทางกฎหมายด้านแรงงานบางฉบับมีโทษรุนแรงส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางปิดกิจการไป เหลือแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนกําลังแรงงาน 
(๓.๐๖) 
 ๑๐. โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกําลังเช้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ซึ่งประชากรอายุ 
๖๐ ปี มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด ต้ังแต่ช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔ และจะเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ (Completed Aged Society) ที่สัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปี มากกว่าร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๗ 
นอกจากน้ี สังคมไทยยังไม่นิยมให้ผู้สูงอายุทํางานทําให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
(๓.๔๕) 
 ๑๑ . การขยายตัวของอุปสงค์แรงงานในตลาดสูงกว่าการขยายตัวของอุปทานแรงงานท่ีมีอยู่ใน
ตลาดแรงงาน สาเหตุจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยท่ีเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้
กําลังแรงงานของประเทศลดลง (๓.๓๙) 
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 ๑๒. ค่านิยมในการทํางานในสํานักงานและค่านิยมการศึกษาที่เน้นให้บุตรหลานศึกษาในสายสามัญมุ่งสู่
ปริญญาตรีมากกว่าสายอาชีพ ทําให้กําลังแรงงานสายอาชีพมีไม่เพียงพอในการพัฒนาประเทศ และมีสัดส่วน
กว่าประเทศกําลังพัฒนา (๓.๖๗) 
 ๑๓. การผลิตกําลังคนเข้าสู่การจ้างงานของประเทศ ไม่สอดคล้องและไม่ทันกับความต้องการกําลัง
แรงงานของประเทศ ทั้งเชิงปริมาณและทักษะฝีมือที่มีความจําเป็น (๓.๖๔) 
 ๑๔. จากการสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร พบว่าอัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี 
๒๕๕๕ (ประมาณร้อยละ ๐.๗ หรือประมาณ ๒๕๓,๘๐๐ คน) เป็นร้อยละ ๑.๐ หรือประมาณ ๓๗๗,๕๐๐ คน
ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งบ่งช้ีถึงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในอนาคต (๓.๔๘) 
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บทบาทหนา้ที่หน่วยงานของภาครฐั รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ (พม.) 

๑. ร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีกรมการจัดหางานเป็นแกนกลาง 
เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน 

๒. เป็นเครือข่ายเก่ียวกับแรงงาน สามารถส่งแรงงานซึ่งเป็นคนพิการ เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประ
สิทธาภพ โดยได้รับความร่วมมือกับกรมการจัดหางาน 
อภิวิชญ์ ยะสง่า (นักสังคมสงเคราะห์) 

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
 ซึ่งมีเป้าหมาย คือ กลุ่มแรงงานจากคนพิการ 

หากแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สามารถประสานไปยังฝ่ายที่เก่ียวข้องของ พก. โดยตรง เช่น กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (กลุม่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ) ศูนย์
ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการต่างๆ 

สํานักงานสถิตแิห่งชาติ  
๑. สนับสนุนข้อมลูสํารวจด้านแรงงานที่สําคัญเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านอุปทานแรงงาน 

1.๑ การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
๑.๒ การสํารวจแรงงานนอกระบบ 
๑.๓ การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
๑.๔ การทํางานของผู้สูงอายุ 
๑.๕ การทํางานด้าน ICT 

๒. ให้องค์ความรู้ในการจัดทํามาตรฐานข้อมูลโดยยึดตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เช่น รหสั
อาชีพ อุตสาหกรรม การศึกษา สถานภาพการทํางาน 

๓. จัดทําข้อมูลการสํารวจด้านแรงงานอ่ืนๆ ที่ต้องการ 
กระทรวงกลาโหม 

๑. หน่วยงานรับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ขอกระทรวง (สํานักนโยบายและแผนกลาโหม) 
๒. การจัดทํายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ (คณะกรรมการยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ) 
๓. หน่วยงานรับผิดชอบทหารกองประจําการ (ข้อมูลด้านกําลังพล) 
๔. บทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน 

๑.  อบรมว่าด้วยการมีงานทําของทหารกองประจําการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวง แรงงาน 
๒.  การฝึกอาชีพของทหารกองประจําการก่อนปลดประจําการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 หน่วยงานของกระทรวงแรงงาน 
๓.  คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
๔.  คณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๕. โรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทีม่ีลักษณะเดียวกับหน่วยงานภายนอก อาทิ โรงเรียน   

ช่างฝีมือทหาร 
๖.  การสนับสนุนกําลังพลในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเป็นการช่ัวคราว  
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                                                                ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
๑. จัดทําข้อมูลเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสตูรการศึกษา 
๒. กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร 
๓. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริมประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน ร่วมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. พัฒนาวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการศึกษาการศึกษาเพ่ือคน

พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

๑. ร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ข้อมูลการผลิตกําลังคน เพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน  
๒. ขอรับข้อมูลการสนับสนุนข้อมูลแนวโน้มความต้องการแรงงานรายพ้ืนที่ /กลุ่มจังหวัด ลว่งหน้าเป็น

ระยะเวลา ๒ ปี และ ๓ ปี  
๓. มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน  
๔. มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน  

สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน  
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
๒. ให้ความร่วมมอืกับกรมการจัดหางานในการสนับสนุนนักศึกษาให้มีอาชีพ มีงานทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. บูรณาการแผนยุทธศาสตร์น้ีให้เป็นรูปธรรมและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยมีกลุ่มภารกิจ 
๓ กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 

๑. กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑.๑ เสนอแนะนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑.๒ จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม 
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย 

๒. กลุ่มภารกิจด้านกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต 
๒.๑ กํากับดูแล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบกิจการเหมืองแร่ 
      โลหกรรม และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
๒.๒ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในแหล่งผลิต 

๓. กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อย อุตสาหกรรมชุมชน 
๓.๒ ดําเนินการด้านการมาตรฐานของประเทศ 
๓.๓ ดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 



๔๙ 
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บรษิทัซีพีออล ์จํากดั (มหาชน) 
๑. สนับสนุนขอ้มูลกําลังคนทีท่ํางานในแต่ละสาขาวิชาและตามลักษณะงานที่ทําอยู่ 
๒. สนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ ตามช่องทางที่องค์กรมีอยู่ 
๓. ดําเนินทางสรรหากําลังคนให้กับบริษัททั้งประเทศภายใต้กลุ่ม epall (๑๔ บรษิัท) 
๔. เพาะต้นกล้าความคิดของพนักงานส่วนปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ง 
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                                                                ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก จ 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 

 

แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตกําลังแรงงานทีมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์ ประเทศไทยมกีําลังแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความสมดุลในตลาดแรงงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของกําลังแรงงานมีงานทํา 
 
 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 

1. เตรียมความพร้อมแก่กําลัง
แรงงานทุกช่วงวัย 

1.1 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มความ
ต้องการในตลาดแรงงาน 

   

2. ผลิตและพัฒนากําลัง
แรงงานอย่างมีคุณภาพ
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ 
 

2.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการผลิตและพัฒนากําลังแรงงาน 
 
 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
2) โครงการพัฒนาบุคลากรความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะด้าน 
3) การพัฒนาทักษะบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อการแข่งขันในระดับสากล 
4)  การพัฒนาศูนย์ความรู้และการบริการเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
5) ฝึกอบรม พัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงดิจิทัล 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 2.2  ส่งเสริมศกัยภาพระบบ
การศึกษา 
 

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
2) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 
3) โครงการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 - 2560 
4) โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  

 



 

๕๗ 

 

-------------------------- 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 

  ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 (2548 - 2557)  
5) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559 - 2572 
6) โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กิจกรรม :  การจัดสรรทุนปริญญาเอกในประเทศและทุนปริญญาเอก  
ณ ต่างประเทศเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน ยกระดับฝีมือผู้อยู่ในตลาดแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค ์ ผู้อยู่ในตลาดแรงงานมีสมรรถนะสูง  และสนับสนุนการมสี่วนร่วมในตลาดแรงงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้อยู่ในตลาดแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือให้มสีมรรถนะสูง 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 

1. ส่งเสริมและสนับสนนุ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ผ่านการใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
เพื่อลดจํานวนแรงงานที่ใช ้

1.1 ปรับปรุงกฎหมาย
ให้เอื้อต่อการนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

1.2 ส่งเสริมด้านการ
ลงทุนให้ผู้ประกอบการ
ที่นําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช ้

(1) กองทุน เอส เอ็ม อี ตามแนว
ประชารัฐ 

ไม่ระบุ  
งปม. 

 

ไม่ระบุ  
งปม. 

 

   สอจ. สงขลา 
 

 

1.3 ศึกษาแนวทางการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน 

  ไม่ระบุ งปม. 
 

   สอจ. สงขลา 
 

สอจ. ใน 5 
จชต. 

 
 
 
 



 

๕๙ 

 

 
-------------------------------- 

 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 
4. ส่งเสริมและสนับสนนุ
การอบรมในรูปแบบการนํา
ฐานสมรรถนะ 
(Competency Based 
Training) มาใช้เปน็  

4.1 สร้างความเข้าใจใน
ระบบฐานสมรรถนะ 

 
 

       
 

เครื่องมือในการทบทวน
ทักษะที่มีอยู่และยกระดับ
แรงงาน (Deskilling and 
Skill Upgrading) เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างทักษะที่
ผู้ประกอบการต้องการและ
ทักษะที่แรงงานมีอยู่อันเป็น
การรักษาสภาพการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.2 พัฒนาสมรรถนะ
แรงงานให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานอาชีพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

1) โครงการวางแผนและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้าน
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและ
อนาคต 
2) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรูป 
3) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี 
ทักษะรอบด้านและเพิ่มผลิตภาพ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสอดคล้องกับการก้าวสู่
อุตสาหกรรม (Productivity 
manpower assessment)  
 

เป้าหมาย 
310 คน 
/2.4 ลบ 
 
 
เป้าหมาย 
360  คน/
5.5 ลบ. 
เป้าหมาย 
360  คน/
5.5  ลบ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภาพ
แรงงานที่
เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
0.5 /15  
ลบ. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  สศอ./สถาบัน
เพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 

สถาบัน
เครือข่าย
กระทรวง
อุตสาหกรรม 



 

๖๐ 

 

 
 

-------------------------------- 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 
  4) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

อุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

  เป้าหมาย 
1,500 คน 
/๑๕ ลบ. 

  สศอ./สถาบัน 
ไฟฟ้า 

สศอ. 
 

  5) โครงการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรด้วย
ระบบรองรับความสามารถบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อรองรับ
การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ 

เป้าหมาย 
1,300 คน/
5.5 ลบ. 

เป้าหมาย 
1,500 คน/
5.5 ลบ. 

เป้าหมาย 
200 คน/
15 ลบ. 

  สศอ./สถาบัน 
ยานยนต ์

 

   
6) โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรูป 

 
เป้าหมาย 
140 คน/ 
3 ลบ. 

 
เป้าหมาย 
260 คน/ 
8.38 ลบ. 

 
ผลิตภาพ
แรงงานที่
เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 
ร้อยละ 
0.5/15 
ลบ. 

   
สศอ. 
 

 

  7) โครงการยกระดับทักษะแรงงาน
ด้านการออกแบบสมองกลเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ไทยแลนด์ 
4.0 

       



 

๖๑ 

 

 
 

-------------------------------- 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 
  8) โครงการยกระดับแรงงานให้มี

ทักษะที่หลากหลายพร้อมก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

3 อาชีพ  ยกระดับ
สถาน
ประกอบกา
ร/จัดทํา
หลักสูตร
รองรับ
แรงงาน/15 
ลบ. 

  สศอ. สศอ. 

  9) โครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพไฟฟ้า 

  ยกระดับ
สถาน
ประกอบกา
ร/จัดทํา
หลักสูตร
รองรับ
แรงงาน/15 
ลบ. 

  สศอ. สศอ. 

5. มีการประสานงานเป็น
หุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัย
โรงเรียน เพือ่ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ สมรรถนะตรงกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

5.1 ส่งเสริมการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานของรฐั 
และเอกชน 

      สกอ. สฟอ. 



 

๖๒ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกบริหารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสู่ความสมดุล 
เป้าประสงค ์ :  สร้างความเหมาะสมในด้านรายได้ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก :  ระดับความสําเร็จของระบบค่าจ้าง 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

รอง 
1. ปฏิรูปโครงสร้างระบบ
ค่าจ้างจ้างให้มีความ
เหมาะสมกับผลิตภาพ
แรงงาน 

1.1 ทบทวนรูปแบบ
ความเหมาะสมในการ
กําหนดค่าจ้างขัน้ต่ํา 

จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการไตรภาคี สังกัด
กระทรวงแรงงาน (คณะกรรมการ
ค่าจ้าง) 
 

77 ครัง้ 
2.4063 ลบ. 

 77 ครั้ง 
2.6470 ลบ. 

 77 ครัง้ 
2.9117 ลบ. 

กรมสวัสดกิาร
และคุ้มครอง 
แรงงาน (กรส.) 

 

 1.2 สนับสนุนแนวทาง
ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
อย่างเหมาะสมภายใต้
ผลิตภาพแรงงาน 
 

        

 1.3 สนับสนุนการนํา
ระบบค่าจ้างตามฐาน
สมรรถนะโดยใช้ระบบ
สมรรถนะที่มีอยู่ใน
ประเทศ 

        

 
 
 



 

๖๓ 

 

--------------------------------- 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

รอง 
2. สร้างเครือขา่ยการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบ
ค่าจ้างแรงงานของประเทศ
ไทย 

2.1 ตั้งคณะกรรมการ
ด้านค่าจ้างระดบัชาติ
ภายใต้ความรว่มมือ
ทุกภาคส่วน 
 

        

 2.2 สร้างการรบัรู้ด้าน
ค่าจ้างให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่อยู่นอกกําลังแรงงานให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค ์ 1. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการจา้งงานที่มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ผู้อยู่นอกกําลังแรงงานเข้าสู่ระบบแรงงานภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 1. ร้อยละของผู้สงูอายุในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
 2. ร้อยละของผู้อยู่นอกกําลังแรงงานเข้าสู่ระบบแรงงาน 
 
*หมายเหตุ (ผูอ้ยู่นอกกําลังแรงงานในที่นี้ใหห้มายถึง แม่บ้าน นักเรียน นักบวช ผู้ต้องขัง ทหารปลดประจําการ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ และคนพิการ เป็นต้น) 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน

รอง 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้
เข้าถึงการจ้างงานผู้สูงอาย ุ
 

1.1 การสร้างการรับรู้ 
การจ้างงานผู้สูงอายุ 
ผ่านสื่อทุกประเภท 
 

        

 1.2 พัฒนาทกัษะฝีมือ
ผู้สูงอาย ุ
 

        

 1.3 สร้างเครือข่าย
ผู้สูงอาย ุ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือของเครือข่ายในการส่งเสริม
การมีงานได้และการมีงานทําสําหรับ
ผู้สูงอายุ ตามมติสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ปี 2560 

 100 
องค์กร 

   กรมกิจการ
ผู้สูงอาย ุ
(หมายเหตุ : 
องค์กร
เครือข่ายได้แก่ 
ชมรมมูลนิธิ
สมาคมองค์กร
ภาครัฐฯลฯ 

 



 

๖๕ 

 

---------------------------------- 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
รอง 

2. สง่เสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายอุย่างต่อเนื่อง 

2.1 สร้างความร่วมมือ
และขับเคลื่อนทุกภาค
ส่วนให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอาย ุ
 

        

 2.2 ส่งเสริมใหทุ้กภาค
ส่วนจ้างงานผู้สูงอายุ
ต่อเนื่อง 
 

        

 2.3 ปรับปรุง แก้ไข 
พัฒนา กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบงัคับ ให้
เอื้อกับการจ้างงาน
ผู้สูงอาย ุ
 

        

 
 
 
 
 

--------------------------- 



 

๖๖ 

 

 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
รอง 

3. สร้างความมั่นคงใน
คุณภาพชีวิตและสิทธิตาม
กฎหมาย 

3.1 สร้างแรงจงูใจให้ผู้
อยู่นอกกําลังแรงงาน
เข้าสู่ระบบแรงงาน 

(1) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery 
Unit) 

     สปส. สํานัก
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แรงงานนอก
ระบบ 

   
(2) งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 

      
สปส. 

 
ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
คนงานภาค 
1-4 

 3.2 จัดตัง้สหภาพ
แรงงานของผู้อยู่นอก
กําลังแรงงาน 

        

          

 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 

 

--------------------------- 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
รอง 

4. สง่เสริมและสนับสนุน
การอบรมในรูปแบบการนํา
ฐานสมรรถนะ 
(Competency Based 
Training) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการทบทวน
ทักษะที่มีอยู่และยกระดับ
แรงงาน (Deskilling and 
Skill Upgrading) เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างทักษะที่
ผู้ประกอบการต้องการและ
ทักษะที่แรงงานมีอยู่อันเป็น 
การรักษาสภาพการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4.1.1 สร้างความ
เข้าใจในระบบ
สมรรถนะ 
4.2 พัฒนาสมรรถนะ
แรงงานให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานอาชีพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
4.3 เชื่อมโยงและ
บูรณราการระหว่าง
หน่วยงาน 

        

 

5. สง่เสริมให้ทกุภาคส่วน
สนับสนุนให้มีการจ้างงาน
ของผู้อยู่นอกกาํลังแรงงาน 

 

5.1 ปรับปรุงกฎหมาย 
5.2 ปลูกจิตสํานึกให้
คนในสังคมยอมรับ 
5.3 เชื่อมโยงและ
บูรณาการระหวา่ง
หน่วยงาน 

        

 



 

๖๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์ มีระบบสารสนเทศกําลังแรงงานที่ครอบคลมุทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนํามาวางแผนและบริหารจัดการตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
กําลังแรงงานให้ครอบคลุม
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

1.1 การจัดทํา
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านอุปสงค์/อปุทาน
กําลังแรงงาน 

1) โครงการจัดเตรียสศักยภาพแรงงา
ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 

  ยกระดับ
ศักยภาพ
แรงงาน/5 
ลบ. 

  สศอ. สศอ. 

  (20) โครงการสํารวจภาวะการทํางาน
ของประชากร 
 

12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000  กระทรวงดิจิทัลฯ 
(สสช.) 

  (21) โครงการสํารวจแรงงานนอก
ระบบ 
 

12.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000  กระทรวงดิจิทัลฯ 
(สสช.) 

  (22) โครงการสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ 

5.0000 5.0000  5.0000  5.0000  5.0000   กระทรวงดิจิทัลฯ 
(สสช.) 

2. เชือ่มโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกําลงัแรงงานผูท้ี่เป็น
กําลังแรงงานและผู้อยู่
นอกกกําลงัแรงงาน 

2.1 เชื่อมโยงขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานที่
เป็นภาคีเครือขา่ย 

1) การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงภาครัฐ (GIN) 
(งบประมาณแต่ละปีสําหรับการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกันของทุก
หน่วยงานภาครัฐ 
 

891.3767 814.8600 1,495.3015 1,640.4419 2,593.0849  กระทรวงดิจิทัลฯ 
(สรอ.) 

 



 

๖๙ 

 

--------------------------- 
กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงานรอง 

  (2) การพัฒนาระบบคราวด์ภาครัฐ 
 (G-Coould)   
(งบประมาณแต่ละปีสําหรับการจัดหา
อุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกันของทุก
หน่วยงานภาครัฐ 

575.3058 580.0000 2,191.2600 716.8876 716.8876  กระทรวงดิจิทัลฯ 
(สรอ.) 

 2.2 สร้างเครือข่ายใหม่         

  
2.3 นําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เผยแพร ่

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการจ้างงานและการป้องกันการขาดแคลนแรงงาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าประสงค ์ : พื้นที่พิเศษมีกําลังแรงงานเพียงพอและสามารถหาแรงงานได้ตรงและทันเวลาต่อความต้องการของพื้นที่พิเศษ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก : 1. ผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีงานทํา ร้อยละ 80 
  2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
  3. ร้อยละ 75 ของผู้จบการศึกษามีงานทํา 
  4. ผู้สูงอายุมีงานทํา ร้อยละ 50 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 

1. พัฒนาฝีมือแรงงานให้
สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการทีม่าลงทันใน
พื้นที่พิเศษ 

1.1 ยกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานในสถาน
ประกอบการรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

        

 1.2 ฝึกอบรมดา้นวินัย
อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ใช้
แรงงานก่อนเขา้สู่
อุตสาหกรรม 

        

2. มีมาตรการ เรียนฟรี  
มีทุน เรียนครบ จบแน่  
มีงานทํา 

2.1 สร้างแรงจงูใจให้
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
พิเศษเห็นความสําคัญด้าน
การศึกษาเพือ่การมีงานทํา 

        

 2.2 ให้สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีแก่สถานประกอบการ
ที่สนับสนุนทุนเรียนฟร ี
 

        



 

๗๑ 

 

-------------------------------- 
 

กลยทุธ ์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประจําปีงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง 

3. สง่เสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอาย ุ(เชีย่วชาญ) ใน
พื้นที่พิเศษ 

3.1 นําระบบค่าตอบแทน
ตามประสบการณ์นํามาใช้
เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีทกัษะ
เข้าสู่ระบบการจ้างงาน 
 

        

4. มีระบบจูงใจเพือ่ป้องกัน
การเปลี่ยนงานและส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานที่ยัง่ยืน 

4.1 พัฒนาระบบจูงใจให้มี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

        

5. สง่เสริมการเคลื่อนย้าย
แรงงานในประเทศและ
ระหว่างประเทศในพื้นที่
พิเศษ 

5.1 ประสานการ
เคลื่อนย้ายแรงงานไทย
อย่างเป็นระบบ 

        

 5.2 จัดการระบบบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว     
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
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รายนามผู้รว่มจัดทําร่างยุทธศาสตร์ 
แก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
คณะทํางาน 
 ๑. นายศักด์ิสกล  จินดาสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
 ๒. นางพิไรสรร  จินดาสัวสด์ิ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน 
 ๓. นางสาวสุมล  ถาวรวส ุ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
 ๔. นางสาวสุกัญญา  ภู่พัฒนากุล ผู้อํานวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
 ๕. นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการมีงานทํา  
 ๖. นายเชิดศักด์ิ  วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๗. นายพิเชษฐ์  ทองพันธ์ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 
 ๘. นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๙. นางสาวมยุรี เมฆกิตติกุล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
 ๑๐. นางสาวสุติรา  ขจรกิดากร ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ 
 ๑๑. นายสมมาตร  อนันต์ธราทรัพย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ๑๒. นายประจวบ ทองอยู่ เลขานุการกรม 
 ๑๓. นางสาวนพพรรัตน์  จรจรัญ นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ  
 ๑๔. นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้อํานวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
 ๑๕. ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  
 ๑๖. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้ร่วมจัดทํา 
กระทรวงแรงงาน 
  กรมการจัดหางาน  

๑. นายศักด์ิสกล  จินดาสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 
๒. นางพิไรสรร  จินดาสวัสด์ิ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน 
๓. นายสุวรรณ์ ดวงตา   ผู้อํานวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน  
๑. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทํา 
๒. นางสาวมยุรี เมฆกิตติกุล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
๓. นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
๔. นางวีรยา รัตนนิตย์   ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
๕. นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๖. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดตาก  
๗. นางสาวพริมณฐอร  วังศิริทวี  จัดหางานจังหวัดตราด 
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๘. นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์  จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 
๙. นายนพดล พลอยอยู่ดี  จัดหางานจังหวัดระยอง 
๑๐.  นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  ผู้อํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ 
๑๑.  นางอัจฉรา เราจุติธรรม หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
๑๒.  นางผานิต แพเกาะ  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๓.  นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
๑๔.  นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ 
๑๕.  นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ 
๑๖. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทํา 
๑๗. นางสาวมยุรี เมฆกิตติกุล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
๑๘. นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
๑๙. นางวีรยา รัตนนิตย์   ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
๒๐. นายสมมาตร อนันต์ธราทรัพย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๒๑. นายประพันธ์ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดตาก  
๒๒. นางสาวพริมณฐอร  วังศิริทวี  จัดหางานจังหวัดตราด 
๒๓. นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์  จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี 
๒๔. นายนพดล พลอยอยู่ดี  จัดหางานจังหวัดระยอง 
๒๕.  นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  ผู้อํานวยการสํานักจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ 
๒๖.  นางอัจฉรา เราจุติธรรม หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 
๒๗.  นางผานิต แพเกาะ  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๘.  นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก 
๒๙.  นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ 
๓๐.  นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ 
๓๑.  นางสาวธัญญา สังข์ทอง  นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ  สํานักจัดหางานจังหวัดชลบุรี  
๓๒.  นางสาววิไลวรรณ คณานันท์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  สํานักจัดหางานจังหวัดสระแก้ว 
๓๓.  นางสาวนฤมล อุดมธนโชติ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  สํานักจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ 
๓๔.  นางปัทมาวดี สุคนธสาคร  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ  กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
๓๕.  นางอภิญญา นันทสว่าง  นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
๓๖.  นางสาวพัชรินทร์ หาญเจรญิ  นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
๓๗.  นางสาวพรรณี แสงมณี  นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
๓๘.  นางภัทรานิษฐ์ ศรทีับทิม นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
๓๙.  นางกุสุมา อกนิษฐวงศ์  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๐.  นางพรสวรรค์ สุขรัตน์  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๑.  นางเฉลา สุทธิรักษ์   นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
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๔๒.  นางสาวสมบูรณ์ รุ่งไหรัญ  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๓.  นางสาวนิภาพันธ์ ศรีเทพ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๔.  นางสาวสายสมร วงค์ย้ิมย่อง  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๕.  นางวาสนา ก้านบัวแก้ว  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๖.  นางสาวบุญณิศา เมืองจันทร ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๗.  นายเกียรติศักด์ิ ธ.น.หล้า  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๘.  นายวุฒิศักด์ิ ปฐมศาสตร ์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๔๙.  นางสาวปิยะนุช บัวเพ็ญ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๕๐.  นางสาวดนิตา หมื่นตุ้ม  นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 
๕๑.  นายจันทรัตน์ รัตนจันทร์  นิติกรชํานาญการ 
๕๒.  นางสาวภัทศา ธนัชชนม์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
๕๓.  นางวาสนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานแรงงานชํานาญการ 
๕๔.  นางสาววรลักษณ์ บุญเกษม  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
๕๕.  นางสาวสุกัญญา ศรแีสง  

  สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน  
๑. นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
๑. นางสาวจรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
๑. นายอุริศ  แช่มสุวรรณวงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
สํานักงานประกันสังคม  
๑. นางสาวผกาพันธ์ุ  ผกานิรินทร์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

หน่วยงานภายนอก 
  ๑. นายสุบิน ไชยยะ   สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๒. นางอัญชลี แจ่มผล  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓. ว่าที่ ร.ต.ญ.ปัญจา ปาเบ้า   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๔. นางสาวนวลแข  บุนนาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๕. นายเอกลักษณ์  ทิมทอง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๖. นางมาลัย รัตวร  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๗. นางสาวจันทร์ทิพย์  ชุนหะจันทร์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๘. นายจิรภัทร  กุลบุตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. นางสาวปิยพร พองคํา   กรมกิจการผูส้งูอายุ 



๗๖ 
 

                                                                ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงานพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑๐. นางสาววราภรณ์  พุทธโกศล  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑๑. นางสาวพานิณี  สุขสอาด  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑๒. นายอภิวิทย์  ยะส ี  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  ๑๓. นางมณฑาทิพย์  ร่วมจิตร  กรมราชทัณฑ์ สํานักสังคมสงเคราะห์  
  ๑๔. นางมธุรส  โยธินกิจโกศล   กรมราชทัณฑ์ สํานักสังคมสงเคราะห์  

      ๑๕. นายชรินทร์  เฉลยพงษ ์ กรมราชทัณฑ์ สาํนักพัฒนาพฤตินิสัย 
      ๑๖. นางสาวรุจิรา  ต้นแพง กรมราชทัณฑ์ สํานักพัฒนาพฤตินิสัย 
      ๑๗. นางสาวทัศนีย์  อมาตยกุล กรมราชทัณฑ์ สํานักพัฒนาพฤตินิสัย  

๑๘. พันเอก เอกรัตน์  ขําพักตร์  กรมเสมียนตรา  
๑๙. พันเอก ภูเบศ  หินชีระนันท์  สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 ๒๐. นางสาวอังคณา  ฉายวิรยิะ    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ  

๒๑. นายนฤนาท เกตุอําไพ นักวิจัย   สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 ๒๒. นายเทอดชัย รวยสิน  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ๒๓. นางสาวภารดี แซ่เฮง  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 ๒๔. นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ๒๕. นางสาวดวงดาว โสภา  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ๒๖. นายวิวัฒน์ บุญเจรญิ  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 ๒๗. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสด์ิชัย  สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ 
  อุตสาหกรรมไทย  
 ๒๘. นายนําชัย เผือนพิพัฒน์  สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ 
  อุตสาหกรรมไทย  
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