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เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกลไกประชารัฐ

คำนำ
พระราชกฤษฎี ก าว า ดຌ ว ยหลั ก กณฑ์  ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบຌ า นมื อ งทีไ ดี พ.ศ. โ5ไ6
ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2562 กำหนด฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทำผนปฏิบัติราชการ฿หຌสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอ฿หຌการดำนินงาน
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ประมินผล ละรายงานผลการปฏิบัติราชการเดຌอยางถูกตຌองรวดรใว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ
โ้ กันยายน โ56ใ หในชอบ฿หຌทุกหนวยงานของรัฐจัดทำผนปฏิบัติ ราชการรายปี ตามนัยมาตรา แ6
ของพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดีฯ ดย฿หຌ ส ำนั ก งบประมาณ
ดำนินการจัดสรรงบประมาณพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุผลสำรใจตามผนปฏิบัติการ รวมทัๅงมืไอสิๅนปีงบประมาณ
฿หຌสวนราชการจัดทำรายงานสดงผลสัมฤทธิ์ของผนปฏิบัติราชการประจำปีสนอตอคณะรัฐมนตรี
กรมการจัดหางานจึงเดຌจ ัดทำผนปฏิบ ัติราชการรายปี พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางานขึๅน
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฿นปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ ฿หຌชัดจน สามารถขับคลืไอนการดำนินงานตามภารกิจของกรมฯ ฿หຌตอบสนอง
ตอป้าหมายของผนทุกระดับทีไกีไยวขຌองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละกิดการถายทอดผนปฏิบัติราชการ
กรมการจัดหางานระยะ ใ ปี ิพ.ศ. โ56ใ ู โ565ี เปสูการปฏิบ ัติอยางป็นรูปธรรม ซึไงป็นสวนผลักดัน
ละสงสริม ฿หຌป ระชาชนวัยรงงานมีความพรຌอม฿นการขຌาสู ตลาดรงงานเดຌอยางสอดคลຌองกับ บริบท
ทีไปลีไยนปลงเป ละมีงานทำ มีอาชีพ มีรายเดຌทีไยัไงยืนสืบเป

กรมการจัดหางาน
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สวนที่ 1

บทสรุปผูຌบริหาร
(Executive Summary)

ผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. โ56ไ
กรมการจัดหางาน
สวนที่ แ บทสรุปผูຌบริหาร (Executive Summary)
1.1 ที่มา
พระราชกฤษฎีกาวาดຌว ยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจ การบຌานมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ ละ
ทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2562 กำหนด฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทำผนปฏิบัติราชการ฿หຌสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอ฿หຌการดำนินงาน
ขององค์กรบรรลุผลตามปງาหมาย ละการบริหารงบประมาณป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัๅงมีการติดตาม
ประมินผล ละรายงานผลการปฏิบัติราชการเดຌอยางถูกตຌองรวดรใว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ
โ้ กันยายน โ5ๆใ หในชอบ฿หຌทุกหนวยงานของรัฐจัดทำผนปฏิบัติ ราชการรายป ตามนัยมาตรา แๆ
ของพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ฯ ดย฿หຌสำนักงบประมาณ
ดำนินการจัดสรรงบประมาณพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุผลสำรใจตามผนปฏิบัติการ รวมทัๅงมืไอสิๅนปงบประมาณ
฿หຌสวนราชการจัดทำรายงานสดงผลสัมฤทธิ่ของผนปฏิบัติราชการประจำปสนอตอคณะรัฐมนตรี
พืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ฯ
ละมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาวขຌางตຌน รวมทัๅงพืไอ฿หຌกิดการถายทอดผนระดับทีไ ใ คือ ผนปฏิบัติราชการ
กรมการจัดหางานระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆใ ู โ5ๆ5ี เปสูการปฏิบ ัติอยางป็นรูปธรรม ซึไงป็นสวนผลักดัน
ละสงสริม฿หຌประชาชนวัยรงงาน มีความพรຌอมทีไจะขຌาสูตลาดรงงาน ละมีงานทำ มีอาชีพ มีรายเดຌทีไยัไงยืน
รวมทัๅงเดຌรับการคุຌมครองละเดຌรับสิทธิประยชน์ตามมาตรฐานสากล ปัญหาทีไสงผลกระทบตอความมัไนคง
฿นภาครงงานดยฉพาะปัญหาการคຌามนุ ษย์ เดຌรับการปງอ งกัน ละกຌ เข กรมการจัดหางาน จึงเดຌจ ัด ทำ
ผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางานขึนๅ พืไอกำหนดนวทางการดำนินงานของหนวยงาน
฿นสังกัดกรมการจัดหางาน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ดยผนปฏิบัติราชการประกอบดຌวย 5 รืไอง ดังนีๅ
แี การสงสริมการมีงานทำละคุຌมครองคนหางาน พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย
โี การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับการ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค ไ.เ
ใี การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ไี การสงสริมการมีสวนรวมละพัฒนาศักยภาพของภาคีครือขายทุกภาคสวน
5ี การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
อนึไง การจัดทำผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน เดຌคำนึงถึงความสอดคลຌอง
ละชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ5ๆแ – โ5่เี ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ผนการปฏิรูปประทศ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5ๆ5ี นยบายละผนระดับชาติวาดຌวย
ความมัไนคงหงชาติ ิพ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆ5ี ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไสำคัญอืไน โ รวมทัๅง นยบายรัฐบาล
ิพลอกประยุทธ์ จันทร์อชาี นยบายรองนายกรัฐมนตรี ิพลอกประวิตร วงษ์สุวรรณี นยบายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรงงาน ินายสุชาติ ชมกลิไนี ดຌวยลຌว
ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน

1

1.2 กรอบนวคิด
กรอบนวคิด฿นการจัดทำผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ ของกรมการจัดหางาน เดຌกำหนด
ทิศทาง ละนวทางการดำนินงานภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการดຌวยการชืไอมยงความสัมพันธ์กับผนระดับชาติ
ละนยบายทีไสำคัญ ดังตอเปนีๅ
แ.โ.แ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. โ56เ
หมวด ใ สิทธิละสรีภาพของปวงชนชาวเทย
มาตรา ไเ บุคคลยอมมีสรีภาพ฿นการประกอบอาชีพ การจำกัดสรีภาพตามวรรคหนึไง
จะกระทำมิเดຌวຌนตดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติหงกฎหมายทีไตราขึๅนพืไอรักษาความมัไนคงหรือศรษฐกิจ
ของประทศ การขงขันอยางป็นธรรม การปງองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุຌมครองผูຌบริภค
การจัดระบียบการประกอบอาชีพ พียงทาทีไจำป็นหรือพืไอประยชน์สาธารณะอยางอืไน
หมวด 6 นวนยบายหงรัฐ
มาตรา ๓๐ รัฐพึงสงสริม฿หຌประชาชนมีความสามารถ฿นการทำงานอยางหมาะสม
กับศักยภาพละวัย ละ฿หຌมีงานทำละพึงคุຌมครองผูຌ฿ชຌรงงาน฿หຌเดຌรับความปลอดภัยละมีสุขอนามัยทีไดี
฿นการทำงาน เดຌรับรายเดຌ สวัสดิการ การประกันสังคม ละสิทธิประยชน์อืไนทีไหมาะสมกการด ำรงชีพ
ละพึงจัด฿หຌมีละสงสริมการออมพืไอการดำรงชีพมืไอพຌนวัยทำงาน
แ.โ.โ ยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ56แ – โ58เี
การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๔์ี มีปງาหมายพืไอ฿หຌประทศเทยสามารถยกระดับ
การพัฒนา฿หຌบรรลุตามวิสัยทัศน์ ประทศเทยมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง การบรรลุปງาหมายการพัฒนาประทศขຌางตຌน จำป็นตຌองกำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประทศระยะยาว พืไ อ ฿หຌ ป ระทศเทยมี ค วามมัไ น คง฿นอกราชละอธิ ป เตย
มีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลงจากปัจจัยภาย฿นละภายนอกประทศ฿นทุกมิติ ทุกรูปบบ ละทุกระดับ
ดยพัฒนากลเกสำคัญสำหรับขับคลืไอนศรษฐกิจ฿หม ทีไจะสรຌางละพิไมศักยภาพ฿นการขงขันของประทศ
รวมถึงยกระดับฐานรายเดຌของประชาชน฿นภาพรวมละกระจายผลประยชน์เปสูทุกภาคสวนอยางหมาะสม
ดยคนเทยตຌองเดຌรับการพัฒนา฿หຌป็นคนดี คนกง มีวินัย คำนึ ง ถึ ง ผลประยชน์ ส ว นรวม ละมี ศั ก ยภาพ
฿นการคิดวิคราะห์สามารถ รูຌรับ ปรับ฿ชຌทคนลยี฿หม เดຌอยางตอนืไอง ละสามารถขຌาถึงบริการพืๅนฐาน
ระบบสวัสดิการ ละกระบวนการยุติธรรมเดຌอย างทาทียมกัน ยุทธศาสตร์ชาติประกอบดຌวยยุทธศาสตร์
จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ซึไงกีไยวขຌองดยตรงกับกรมการจัดหางาน จำนวน ไ ยุทธศาสตร์ คือ
แี ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง
โี ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
ใี ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ไี ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม
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แ.โ.ใ ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ56แ – โ58เี
ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. ๎๑๒ํ ู ๎๑๔์ี มีจำนวนทัๅงสิๅน ๎๏ ประดใน มีผลผูกพัน
ตอหนวยงานของรัฐทีไตຌองดำนินงานตามผนมบท฿นสวนทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅ การจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณตຌองสอดคลຌองกับผนมบทดຌวย พืไอนำเปสูการปฏิบัติทีไจะทำ฿หຌประทศเทยบรรลุวิสัยทัศน์
ประทศเทย มีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ป็นประทศพัฒนาลຌวดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ทัๅงนีๅกรมการจัดหางานกีไยวขຌองดยตรงกับผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ไ ประดใน ดังตอเปนีๅ
แี ประดในทีไ แ ความมัไนคง ผนยอย โ การปງองกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง
โี ประดใน ทีไ ้ ขตศรษฐกิจพิศษ ผนยอย แ การพัฒ นาขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก
ละผนยอย ๏ การพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน
ใี ประดในทีไ แแ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ผนยอย ๐ การพัฒนาละยกระดับ
ศักยภาพวัยรงงาน
ไี ประดในทีไ แ5 พลังทางสังคม ผนยอย ๎ การรองรับสังคมสูงวัยชิงรุก
แ.โ.ไ ผนการปฏิรูปประทศ
ดำนินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ ประกอบดຌวย ประทศชาติมีความสงบ
รียบรຌอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข ป็นธรรม ละมีอกาสอันทัดทียมกันพืไอขจัดความหลืไอมลๅำ
มีคุณภาพชีวิตทีไดี ละมีสวนรวม฿นการพัฒนาประทศ ผนการปฏิรูปประทศประกอบดຌวยการดำนินการ
จำนวน แโ ดຌาน ทีไสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ดยกรมการจัดหางานกีไยวขຌอง
จำนวน โ ดຌาน ดังตอเปนีๅ
แี ดຌานศรษฐกิจ
หัวขຌอทีไ แ : การปฏิรูปดຌานการพิไมความสามารถทางการขงขันของประทศ
ประดในการปฏิรูปทีไ 5 : Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการคຌา
หัวขຌอทีไ 2 : การปฏิรูปดຌานความทาทียมละการติบตอยางมีสวนรวม
ประดในการปฏิรูปทีไ 8 : การสรຌางรงงานคุณภาพ ิSuper Worker) ละชืไอมยงรงงานสูตลาด
อยางครบวงจร
โี ดຌานสังคม
ประดในการปฏิรูปทีไ โ : กลุมผูຌสียปรียบ฿นสังคม
แ.โ.5 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับที่ แโ ิพ.ศ. โ56เ – โ56ไี
รั ฐ บาลเดຌ จั ดทำยุ ทธศาสตร์ ช าติ ดย฿ชຌ ผนพั ฒ นาศรษฐกิ จ ละสั งคมห งชาติ ฉบับทีไ ํ๎
พืไอป็นกลเกขับคลืไอน฿หຌประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ดยมีวัตถุประสงค์ ํี พืไอวางรากฐาน฿หຌคนเทย
ป็นคนทีไสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระบียบวินัย มีคานิยมทีไดี มีจิตสาธารณะ มีความสุข มีสุขภาวะ
ละสุขภาพทีไดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนป็นคนกงทีไมีทักษะความรูຌความสามารถละพัฒนาตนองเดຌตอนืไอง
ตลอดชีวิต ละ ๎ี พืไอ฿หຌคนเทยมีความมัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม เดຌรับความป็นธรรม฿นการขຌาถึงทรัพยากร
ละบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพ ผูຌดຌอยอกาสเดຌรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทัๅงชุมชนมีความขຌมขใงพึไงพาตนองเดຌ
ดยมีปງาหมายละนวทางสำคัญ จำนวน ํ์ ยุทธศาสตร์ ซึไงกรมการจัดหางานกีไยวขຌอง จำนวน ไ ยุทธศาสตร์
ดังตอเปนีๅ
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แี ยุทธศาสตร์ทีไ แ การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ นวทางการพัฒนาทีไ โ พัฒนา
ศักยภาพคน฿หຌมีทักษะความรูຌ ละความสามารถ฿นการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
โี ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน นวทางการพัฒนา
ทีไ ๎ การสริมสรຌางละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคการผลิตละบริการ
ใี ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไงละยัไงยืน
นวทางการพัฒนาทีไ โ การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการปງองกันประทศ พืไอตรียมความพรຌอม฿นการรับมือ
ภัยคุกคามทัๅงการทหารละภัยคุกคามอืไน โ นวทางการพัฒนาทีไ ใ การสงสริมความรวมมือกับตางประทศ
ดຌานความมัไนคง พืไอบูรณาการความรวมมือกับมิตรประทศพืไอผลประยชน์ทางศรษฐกิจ สังคม ละการปງองกัน
ภัยคุกคามขຌามชาติ
ไี ยุทธศาสตร์ทีไ ้ การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ นวทางการพัฒนาทีไ ใ การพัฒนาพืๅนทีไ
ศรษฐกิจ
แ.โ.6 นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมั่นคงหงชาติ ิพ.ศ. โ56โ – โ565ี
นยบายละผนระดับ ชาติวาดຌว ยความมัไน คงหงชาติ ป็น กรอบ฿นการดำนินการปງองกั น
จຌงตือน กຌเข หรือระงับยับยัๅงภัยคุกคามพืไอธ้ารงเวซึไงความมัไนคงหงชาติตามทีไสภาความมัไนคงหงชาติ
กำหนด ดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรีพืไอสนับสนุนละประสานบูรณาการการดำนินงานดานความมัไนคง
฿หกิดความชืไอมยง ละสอดคลองเป฿นทิศทางดียวกัน฿นอันทีไจะสนองตอบตอผลประยชนหงชาติ ทัๅงนีๅ
กรมการจัดหางานกีไยวขຌอง จำนวน ไ นยบาย เดຌก
นยบายทีไ ไ : จัดระบบการบริหารจัดการชายดนพืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการขຌามพรมดน
นยบายทีไ 5 : สรຌางสริมศักยภาพการปງองกันละกຌเขปัญหาภัยคุกคามขຌามชาติ
นยบายทีไ ็ : จัดระบบ ปງองกันละกຌเขปัญหาผูຌหลบหนีขຌามือง
นยบายทีไ ่ : สริมสรຌางความขຌมขใงละภูมิคุຌมกันความมัไนคงภาย฿น
แ.โ.7 ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ระยะ ๒๐ ปี ิพ.ศ. ๒๑๒๐ – ๒๑๓๙ี
ของกระทรวงรงงาน
กรอบผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ ู ๎๑๓๕ี
เดຌกำหนดวิสัยทัศน์฿นอีก ๎์ ปขຌางหนຌา คือ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณคาสูง สูความยัไงยืน กำหนดการดำนินการ
พืไอบรรลุวิสัยทัศน์ ป็น ๐ ยุค ยุคละ ๑ ป ดังตอเปนีๅ
ยุคที่ แ Productive Manpower (พ.ศ. โ5ๆเ ู โ5ๆไี
ยุคที่ โ Innovative Workforce (พ.ศ. โ5ๆ5 ู โ5ๆ้ี
ยุคที่ ใ Creative Workforce (พ.ศ. โ5็เ ู โ5็ไี
ยุคที่ ไ Brain Power (พ.ศ. โ5็5 ู โ5็้ี
แ.โ.8 ผนปฏิบัติการดຌานรงงาน ิพ.ศ. โ56ใ – โ565ี
ดยมีนวทางการดำนินการ/การพัฒนาทีไกีไยวขຌองกับ กรมการจัดหางาน จำนวน 5 นวทาง
ดังตอเปนีๅ
นวทางที่ โ การคุຌมครองละสริมสรຌางความมัไนคง หลักประกัน฿นการทำงานละคุณภาพชีวิตทีไดี
นวทางที่ ใ การบริหารจัดการดຌานรงงานระหวางประทศ
4
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นวทางที่ ไ การพัฒนากลเก฿นการสรຌางความสมดุลของตลาดรงงานพืไอสรຌางความยัไงยืน
฿หຌภาครงงาน
นวทางที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละสริมสรຌางการมีสวนรวม
฿นองค์กร
นวทางที่ 6 การพัฒนาทคนลยีละสารสนทศ พืไอบูรณาการสารสนทศทีไทันสมัย ละมีสถียรภาพ
แ.โ.9 ผนปฏิบัติการดຌานการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ ิพ.ศ. โ56เ – โ56ไี
กระทรวงรงงานมุงหวังทีไจะยกระดับคุณภาพชีวิตรงงานนอกระบบ฿หຌมีมาตรฐาน฿นการดำรงชีวิตทีไดี
ทาทียมกับรงงาน฿นระบบ ฿หຌเดຌรับการสงสริมคุຌมครองละพัฒนา ฿หຌมีความมัไนคงดຌานรายเดຌละอาชีพ
อยางทัไวถึง จึงเดຌจัดทำผนปฏิบัติการดຌานการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ ิพ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ี
ดยเดຌ ก ำหนด รงงานนอกระบบมี ค วามมัไ น คงทางรายเดຌ เดຌ รั บ การคุຌ ม ครองทางสั ง คมอย า งทัไ ว ถึ ง
นำสูคุณภาพชีวิตทีไดีอยางยัไงยืน ป็นวิสัยทัศน์ ทัๅงนีๅเดຌกำหนดประดในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการรงงาน
นอกระบบ ิพ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ี จำนวน ๏ ประดในยุทธศาสตร์ ดยกีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน
ํ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ สริมสรຌางสมรรถนะรงงานนอกระบบพืไอการทำงาน
กลยุทธ์ โ.แ สงสริมการมีงานทำอยางตอนืไองละมีรายเดຌทีไมัไนคงอยางยัไงยืน
กลยุทธ์ ๎.๐ สงสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม฿นการพิไม
สมรรถนะของรงงานนอกระบบ
แ.โ.แเ นยบายรัฐบาล พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา
นยบายรัฐบาล พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา ทีไเดຌถลงตอรัฐสภา มืไอวันทีไ ๎๑ กรกฎาคม ๎๑๒๎
ประกอบดຌวย นยบายหลัก จำนวน ํ๎ ดຌาน ละนยบายรงดวน จำนวน ํ๎ รืไอง ซึไงกีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน
ดังตอเปนีๅ
นยบายหลัก ไ ดຌาน เดຌก
แี ดຌานทีไ โ การสรຌางความมัไนคงละความปลอดภัยของประทศ
โี ดຌานทีไ ๆ การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละกระจายความจริญสูภูมิภาค
ใี ดຌานทีไ ็ การพัฒนาสรຌางความขຌมขใงจากฐานราก
ไี ดຌานทีไ ่ การปฏิรูปกระบวนการรียนรูຌละการพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัย
นยบายรงดวน ใ รืไอง เดຌก
แี รืไองทีไ 5 การยกระดับศักยภาพของรงงาน
โี รืไองทีไ ๆ การวางระบบศรษฐกิจของประทศ
ใี รืไองทีไ ็ การตรียมคนเทยสูศตวรรษทีไ โแ
แ.โ.แแ นยบายรองนายกรัฐมนตรี ิพลอก ประวิตร วงษ์สุวรรณี
รองนายกรัฐมนตรี ิพลอก ประวิตร วงษ์สุวรรณี เดຌมาตรวจยีไยมกระทรวงรงงานมืไอวันศุกร์ทีไ
แ พฤษภาคม โ5ๆใ ละเดຌมอบนยบายการปฏิบัติราชการของกระทรวงรงงาน ดยนຌนยๅำการทำงาน
฿นประดในตาง โ ดังนีๅ
แ. การรักษาพยาบาลกผูຌประกันตนทีไปຆวยป็นรคติดชืๅอควิด ู ํ๕ ขอ฿หຌสามารถขຌาถึงการบริการ
ทางการพทย์เดຌอยางรวดรใว
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โ. มาตรการชวยหลือ ละยียวยา ผูຌวางงาน ขอ฿หຌรงรัดการจายสิทธิประยชน์ กรณีวางงาน
฿หຌกผูຌประกันตนทีไเดຌรับผลกระทบ฿หຌครบถຌวนเมตกหลน รวมทัๅง฿หຌมีมาตรการชวยหลือ฿นรืไองของการฝຄกอาชีพ
พืไอยกระดับทักษะฝมือ ละหางาน฿หຌทำอยางรวดรใวทีไสุด
ใ. การฝງาระวัง ละการปງองกันการพรระบาด฿นกลุมรงงานตางดຌาว ขอ฿หຌดำนินการ฿หຌครอบคลุม
ละรอบคอบ รวมทัๅงขอ฿หຌชะลอการนำขຌารงงานตางดຌาวทุกขัๅนตอน จนกวาสถานการณ์จะกลับขຌาสูภาวะปกติ
ดย฿หຌประสานการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงกระทรวงรงงาน สำนักงานตรวจคนขຌามือง
ละกระทรวงมหาดเทย นอกจากนีๅ จะตຌองมีผนรองรับหลังจากทีไสถานการณ์ผอนคลายลง
ไ. รงงาน฿นภาคประมง ขอ฿หຌรงรัดการกຌเขปัญหาขาดคลนรงงานประมง รวมทัๅงดูลเม฿หຌมี
การละมิดสิทธิรงงานกิดขึๅน ดยขอ฿หຌ บูรณาการการทำงานรวมกันอยาง฿กลຌชิด ละติดตามขาวสาร
฿นชองทางตาง โ ดยฉพาะอยางยิไงจากหนวยงานภาคประชาสังคม
5. ฿นสวนของการรางพระราชบัญญัติธนาคารประกันสังคม ละพระราชบัญญัติรงงานนอกระบบ
ขอ฿หຌป็นเปดຌวยความรอบคอบ รับฟังความหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทุกกลุม ละคำนึงถึงประยชน์ทีไจะกิดขึๅน
กับประชาชนป็นสำคัญ
นอกจากนีๅ ขอ฿หຌกำหนดมาตรการสงสริม การจຌางงาน การพัฒนาทักษะ ละการประกอบอาชีพ
฿นรูปบบทีไหมาะสมกับกลุมรงงานทัๅง฿นระบบละนอกระบบ รวมทัๅงสงสริมการรับงานเปทำงานทีไบຌานพืไอ฿หຌมี
รายเดຌพียงพอตอการดำรงชีพ รวมถึงบรรทาภาระหนีๅสิน ละคาครองชีพของประชาชน
แ.โ.แโ นยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงาน ินายสุชาติ ชมกลิ่นี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงานเดຌมอบนยบายละนวทางการปฏิบัติราชการ฿หຌกจຌาหนຌาทีไ
กระทรวงรงงาน มืไอวันทีไ ๎๔ สิงหาคม ๎๑๒๏ ณ หຌองประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชัๅน ๑ อาคารกระทรวง
รงงาน ดังตอเปนีๅ
นยบายรงดวน 4 นวทาง
ํี ยียวยาความจใบปวดทีไประทศกำลังผชิญอยู ดยฉพาะ SMEs ละประชาชนตกงาน
โี กຌป ัญหาบบยัไงยืน ฿ชຌงบประมาณหมาะสม ละตรงกลุมปງาหมาย อาทิ มาตรการ
สนับสนุนการจຌางงาน พืไอคนวางงาน฿นภาวะวิกฤตศรษฐกิจควิด
ใี สรຌางรงจูง฿จ฿หຌธุรกิจจຌางงานตอเปละ฿ชຌวิกฤติพัฒนาองค์กร฿หຌมีประสิทธิภาพละ
ขงขันเดຌ
ไี ฿หຌมีผนการจຌางงาน คนรุน ฿หม ละผูຌเมคยขຌาสูตลาดรงงาน ฿หຌมีงานทำ อาทิ
มาตรการสนับสนุนการจຌางงานผูຌสำรใจการศึกษา฿หมุ JOB EXPO THAILAND ละ Platform เทยมีงานทำ.com
นยบายสำคัญ แเ ขຌอ
1ี มาตรการบริหารจัดการการทำงานของรงงานตางดຌาว
โี มาตรการปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน พืไอมุงสู Tier แ
ใี มาตรการถอดรายการสินคຌาออกจากการถูกขึๅนบัญชีการ฿ชຌรงงานดใกหรือรงงานบังคับ
ิList of Goods Produced by Child Labor or Force Labor: TVPRA List)
ไี มาตรการสงสริม คุຌมครอง พัฒนา ละสรຌางหลักประกันทางสังคม สูรงงานนอกระบบ
5ี มาตรการสงสริมรงงานเทยเปทำงานตางประทศ
ๆี มาตรการรงรัดการดำนินการ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานรงงานระหวางประทศ พืไอยกระดับ
มาตรฐานสูสากล
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็ี มาตรการบริหารจัดการดຌานรงงาน฿นขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก ิEEC) ละขตพัฒนา
ศรษฐกิจพิศษชายดน ิSEZ)
่ี มาตรการ Safety & Healthy Thailand
้ี มาตรการพัฒนาสิทธิประยชน์฿หຌสอดคลຌองภาวะศรษฐกิจละสังคม
แเี มาตรการสนับสนุนสงสริมรงงานผูຌสูงอายุ ละรงงานคนพิการ฿หຌมีงานทำ
กลเกการขับคลืไอน 5 ขຌอ
แี จัดตัๅงศูนย์อำนวยการรงงานหงชาติ ิศอร.ี พืไอป็นศูนย์กลางการกำกับติดตามสถานการณ์
ดຌานรงงาน รวมถึงบูรณาการการทำงานครือขายทุกภาคสวน
โี มาตรการ฿หຌบริการประชาชนทางอิลใกทรอนิกส์ รองรับรัฐบาลดิจิทัลพืไอ฿หຌสามารถขຌาถึง
บริการเดຌหลายชองทาง สะดวก รวดรใว ปรง฿ส ละป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล
ใี พัฒนาระบบวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญดຌานรงงาน ิLabour Big Data Analytics) พืไอการ
พัฒนากำลังรงงานของประทศ ฿หຌสามารถตอบสนองเดຌตรงกับความตຌองการทัๅง Demand ละ Supply
฿นตลาดรงงาน
ไี การบริหารจัดการนวนยบายชิงรุก พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงรงงานละประชาชนเดຌฉับเว
ละทันตอสถานการณ์
5ี การบริการจัดการดຌวยหลักธรรมาภิบาล
1.3 วัตถุประสงค์
1. พืไอป็นกรอบนยบาย นวทาง ละทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน฿นปงบประมาณ
พ.ศ. ๎๑๒ไ
โ. พืไอ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดกรมการจัดหางานสามารถดำนินงานตามภารกิจละขับคลืไอน
ผนปฏิบ ัติราชการของกรมการจัดหางาน ระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆใ – โ5ๆ5ี เดຌอยางมีป ระสิทธิภาพ
สอดคลຌองกับผนทุกระดับ จนสามารถบรรลุปງาหมายการพัฒนาประทศของรัฐบาลเดຌ
1.4 กรอบนวทางการดำนินการจัดทำผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางานกำหนดกรอบนวทาง฿นการดำนินการจัดทำผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ
กรมการจัดหางาน ดังตอเปนีๅ
แ. ศึกษาละทบทวนผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆใ ู โ5ๆ5ี
พืไอป็นขຌอมูลประกอบการกำหนดนวทางการปฏิบัติราชการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ดยรวบรวมละศึกษา
ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับภารกิจของกรมการจัดหางาน ผนระดับทีไ แ ผนระดับทีไ โ ละผนระดับทีไ ใ ทีไกีไยวขຌอง
นยบายรัฐบาล ิพลอก ประยุทธ์ จันทร์อชาี นยบายรองนายกรัฐมนตรี ิพลอก ประวิตร วงษ์สุวรรณี
นยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงาน ละนวทางการจัดสรรงบประมาณ ทัๅงนีๅ พืไอวิคราะห์สภาพวดลຌอม
ภาย฿นละภายนอกของหนวยงานทีไอาจปลีไยนปลงเป
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2. รวบรวม วิคราะห์ความหมาะสมละความสอดคลຌองของครงการละกิจกรรมทีไหนวยงาน
฿นสังกัดกรมการจัดหางานสนอ฿หຌบรรจุ฿นผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ ของกรมการจัดหางาน
ดยยึดผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ5ๆใ ู โ5ๆ5ี ป็นหลัก
ใ. นำสนอรางผนปฏิบ ัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน ฿หຌ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรงงานพืไอ฿หຌความหในชอบ
ไ. ผยพรผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน ละสรຌางการรับรูຌ฿หຌก
หนวยงาน฿นสังกัดกรมการจัดหางาน พืไอขับคลืไอนการดำนินงานตามผนดังกลาว
5. ติดตามผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน พืไอ฿หຌ
การดำนินงานตามภารกิจมีอกภาพ ละมีประสิทธิภาพ บรรลุปງาหมายการพัฒนาประทศของรัฐบาลเดຌ
ละพืไอป็นขຌอมูลประกอบการจัดทำผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน฿นระยะตอเป
1.5 องค์ประกอบ
สาระสำคัญของผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน มีองค์ประกอบ ดังตอเปนีๅ
วิสัยทัศน์ : กำลังรงงานมีงานทำถຌวนหนຌาทุกชวงวัย ภาย฿นป โ5ๆ5
พันธกิจ
แี สงสริมการมีงานทำ ดย฿หຌบริการจัดหางาน การนะนวอาชีพ การคุຌมครองคนหางาน
พืไอ฿หຌประชาชนมีอาชีพ มีรายเดຌ
โี พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ละขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน฿หຌทันสมัย พืไอสนับสนุน
การดำนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
ใี พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ไี สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมภาคีครือขายทุกภาคสวน฿นการบริหารตลาดรงงานสูความสมดุล
5ี บริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
คานิยม ิCore Valuesี
STRONG : บุคลากรของกรมการจัดหางาน ป็นผูຌมีจิต฿หຌบริการ ตอบสนองตอภารกิจทีไเดຌรับ
อยางทุมท ดยการทำงานป็นทีม ละสรຌางครือขายการทำงานบบบูรณาการพืไอปງาหมายคือประชาชน
ผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน ประกอบดຌวย 5 รืไอง ดังนีๅ
ผนปฏิบัติราชการรื่องที่ แ การสงสริมการมีงานทำ ละคุຌมครองคนหางาน พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย
นวทางการพัฒนาทีไสำคัญ เดຌก
แี สงสริมคนหางาน฿หຌมีงานทำ
โี คุຌมครองคนหางานตามทีไกฎหมายกำหนด
ใี พัฒนาระบบการสงสริมการมีงานทำละคุຌมครองคนหางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ไี พัฒนาระบบบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
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ผนปฏิบัติราชการรื่องที่ โ การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับ
การ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค ไ.เ
นวทางการพัฒนาทีไสำคัญ เดຌก
แี พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูล฿หຌสนับสนุนการบริหารละการปฏิบัติงาน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
โี สนับสนุนครืไองมือ อุปกรณ์ทีไจำป็นมีพียงพอ ละพรຌอม฿ชຌงาน
ใี การบูรณาการชืไอมยงฐานขຌอมูลกับหนวยงานภาครัฐละอกชน
ผนปฏิบัติราชการรื่องที่ ใ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ
นวทางการพัฒนาทีไสำคัญ เดຌก
แี ปรับปรุงกฎ ระบียบทีไกีไยวขຌอง
โี บริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌมีพียงพอ ละมีสมรรถนะ฿หຌป็นมืออาชีพ
ใี พัฒนาการบริหารจัดการตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ิPMQAี
ไี บริหารผนงาน ครงการ ละงบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพ
5ี พัฒนาการผยพรประชาสัมพันธ์ ฿หຌมีประสิทธิภาพครอบคลุม ละทัไวถึงทุกกลุมปງาหมาย
ผนปฏิบัติราชการรื่องที่ ไ การสงสริมการมีสวนรวมละพัฒนาศักยภาพของภาคีครือขาย
ทุกภาคสวน
นวทางการพัฒนาทีไสำคัญ เดຌก
แี สงสริมครือขายทุกภาคสวน฿หຌมีศักยภาพละมีสวนรวม฿นการบริหารตลาดรงงาน
โี สงสริมครือขายจัดหางาน ละคุຌมครองคนหางาน
ใี พัฒนาศักยภาพครือขายนะนวอาชีพ
ผนปฏิบัติราชการรื่องที่ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
นวทางการพัฒนาทีไสำคัญ เดຌก
แี พัฒนาระบบบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว฿หຌมีประสิทธิภาพ
โี รงรัดการดำนินการชิงรุกตามกฎหมาย฿หຌมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 2

ความสอดคลຌองกับแผน 3 ระดับ

สวนทีไ โ ความสอดคลຌองกับผน ใ ระดับ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ56แ – โ5่เี ิผนระดับทีไ แี
แี ยุทธศาสตร์ชาติ ิหลักี ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ิแี ปງาหมาย
ปງาหมายทีไ โ.แ คนเทยปຓนคนดี คนกง มีคุณภาพ พรຌอมสำหรับวิถีชีวิต฿นศตวรรษทีไ โแ
ิโี ประดในยุทธศาสตร์
ไ.โ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ดยฉพาะชวงวัยรงงาน พืไอยกระดับศักยภาพ
ทักษะ ละสมรรถนะรงงานอยางตอนืไอง฿หຌ สอดคลຌองกับความสามารถฉพาะบุคคล ละความตຌองการ
ของตลาดรงงาน ละชวงวัยผูຌสูงอายุ ดยสงสริม฿หຌผูຌสูงอายุปຓนพลัง฿นการขับคลืไอนประทศ สงสริม฿หຌมี
การทำงานหลังกษียณ ผานการสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ฿นการหารายเดຌ พืไอมีงานทำทีไหมาะสม
กับศักยภาพ
ิใี การบรรลุปງาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการพัฒ นาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีปງาหมาย
฿นการพัฒนาคนเทย฿หຌปຓนคนดี คนกง มีคุณภาพ พรຌอมสำหรับวิถีชีวิต฿นศตวรรษทีไ โแ ผนปฏิบัติราชการ
ของกรมการจัดหางาน รืไองทีไ แ การสงสริมการมีงานทำ ละคุຌมครองคนหางานพืไอการจຌางงานทุกชวงวัย
ขับคลืไอนผานครงการตาง โ พืไอตรียมความพรຌอม ละสงสริมการมีงานทำ฿หຌกับรงงานเทยพืไอ฿หຌมีอาชีพ
มีงานทำ ละมีรายเดຌทีไยัไงยืน ซึงไ จะสงสริมละสนับสนุน฿หຌปງาหมายของยุทธศาสตร์ดຌานนีๅบรรลุผลสัมฤทธิ์
โี ยุทธศาสตร์ชาติ ิรองี ดຌานความมัไนคง
ิแี ปງาหมาย
ปງาหมายทีไ โ.โ บຌานมืองมีความมัไนคง฿นทุกมิติละทุกระดับ
ิโี ประดในยุทธศาสตร์
ไ.โ การปງองกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง ดยการกຌเขปัญหาความมัไนคง
฿นปัจจุบัน อาทิ การปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ การหลบหนีขຌามือง การปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด ปัญหาความเมสงบ฿นบางพืๅนทีไ
ิใี การบรรลุปງาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง มีปງาหมาย฿นการทำ฿หຌ บຌานมืองมีความมัไนคง฿นทุกมิติ
ละทุกระดับ ซึไงกรมการจัดหางาน กีไยวขຌองกับการบรรลุปງาหมายความมัไนคง฿นดຌานการปງองกันปัญหา
การคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ดยผนปฏิบัติราชการ รืไองทีไ แ การสงสริมการมีงานทำ ละคุຌมครองคนหางาน
พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย ละผนปฏิบัติราชการ รืไองทีไ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
ปຓนการดำนินงานพืไอสรຌางความตระหนักรูຌ฿หຌกับรงงานเทย รงงานตางดຌาว ละครือขายทีไกีไยวขຌอง
รวมทัๅงตรวจสอบ ควบคุมการดำนินงานของบริษัทจัดหางาน สาย/นายหนຌาจัดหางาน ละตรวจสอบการทำงาน
ของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌความคุຌมครองรงงานเม฿หຌตกปຓนหยืไอของการคຌามนุษย์
ซึไงการดำนินงานมีสวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงานเดຌรับการกຌเข ละบรรลุตามปງาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติดຌานความมัไนคง
ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน

10

ใี ยุทธศาสตร์ชาติ ิรองี ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
ิแี ปງาหมาย
ปງาหมายทีไ 2.2 ประทศเทยมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน
ิโี ประดในยุทธศาสตร์
ไ.ไ ครงสรຌางพืๅนฐาน ชืไอมเทย ชืไอมลก ดยสรຌางละพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ
฿หຌปຓนครืไองมือ฿นการพัฒนาศรษฐกิจ ละกระจายความจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายเดຌละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ละกຌเ ขปัญหาความมัไนคงบริวณชายดน
ิใี การบรรลุปງาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน มีปງาหมายพืไอพัฒนาประทศเทย
฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูงขึๅน ผนปฏิบัติราชการ รืไองทีไ แ การสงสริมการมีงานทำฯ ละผน
ปฏิบัติราชการ รืไองทีไ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว ซึไงมีการดำนินงานพืไอตรียมกำลังรงงาน
฿หຌ มีทักษะ มีความชีไยวชาญ ละมีจ ำนวนพียงพอตอการดำนิน ธุรกิจของนายจຌาง สถานประกอบการ
รวมถึงอำนวยความสะดวก฿หຌกับรงงานตางดຌาวทีไจะขຌามาทำงาน ปຓนสวนสำคัญทีไจะดึงดูด฿หຌกิดการคຌา
ละการลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ ซึไงจะสนับสนุน฿หຌปງาหมายยุทธศาสตร์ชาติดຌานนีๅบรรลุผลสัมฤทธิ์
ไี ยุทธศาสตร์ชาติ ิรองี ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม
ิแี ปງาหมาย
ปງาหมายทีไ โ.แ การสรຌางความปຓนธรรมละลดความหลืไอมลๅำ฿นทุกมิติ
ิโี ประดในยุทธศาสตร์
ไ.ใ การสริ มสรຌ างพลั งทางสังคม ฿นมิ ติ ข องการรองรับ สั งคมสู งวัยอย างมีคุณภาพ
พืไอตรียมความพรຌอม฿นการจຌางงานผูຌสูงอายุ฿หຌหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ละสมรรถนะ ดยสงสริม
ละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌทุกภาคสวนมีการจຌางงานผูຌสูงอายุ รวมทัๅงสงสริมการถายทอดองค์ความรูຌ ละภูมิปัญญา
พืไอพิไมคุณคาของผูຌสูงอายุ ละองค์ความรูຌยังคงอยูคูกับชุมชน
ิใี การบรรลุปງาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม มีปງาหมายพืไอสรຌาง
ความปຓนธรรมละลดความหลืไอมลๅำ฿นทุกมิติ กรมการจัดหางาน จึงเดຌขับคลืไอนผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ แ
การสงสริมการมีงานทำ ฯ พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ ละรายเดຌ สามารถลีๅยงดู
ตนองเมปຓนภาระของครอบครัว สังคม อีกทัๅงยังสงผล฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌลดลง ซึไงปຓนเปตามปງาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติดຌานนีๅ
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2.2 ผนระดับทีไ โ ิฉพาะทีไกีไยวขຌองี
2.2.1 ผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิพ.ศ. โ56แ – โ5่เี
แี ประดในทีไ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ิหลักี
ิแี ป้าหมาย
ปງ า หมายทีไ แ คนเทยทุ ก ช ว งวั ย มี คุ ณ ภาพพิไ ม ขึๅ น เดຌ ร ั บ การพั ฒ นาอย า งสมดุ ล
ทัๅงทางดຌานรางกาย สติปัญญา ละคุณธรรมจริยธรรม ปຓนผูຌทีไมีความรูຌละทักษะ฿นศตวรรษทีไ โแ รักการรียนรูຌ
อยางตอนืไองตลอดชีวิต
การบรรลุป้าหมาย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการ/ ผลผลิต อาทิ แี ครงการตรียมความพรຌอมกกำลัง
รงงาน โี ครงการวันมหกรรมอาชีพ ใี ผลผลิตประชาชนทุกกลุมเดຌรับบริการสงสริมการมีงานทำ ิกิจกรรม
การ฿หຌบริการจัดหางาน฿นประทศ กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางานตางประทศ ละกิจกรรมการ฿หຌบริการขຌอมูล
ขาวสารตลาดรงงานี ไี ครงการกຌาวสูงานทีไดี คนมีคุณภาพ ละ ิ5ี ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชียไ วชาญ
ดยมีปງาหมายสำคัญ คือ รงงานทุกกลุมปງาหมายมีงานทำรຌอยละ ๆ็ ุ ผูຌรับบริการนำขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน
เป฿ชຌประยชน์เมนຌอยกวารຌอยละ ็โ
ดยตั ว ชี ๅว ัด ผนม บ ท คื อ ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ ิHuman Development Index)
คาคะนน เ.็้
ิโี ผนยอย
ผนยอยทีไ ไ การพัฒนาละยกระดับศักยภาพวัยรงงาน
นวทางการพัฒนา
ํี ยกระดับศักยภาพ ทักษะ ละสมรรถนะของคน฿นชวงวัยทำงาน฿หຌมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลຌองกับความสามารถฉพาะบุคคล ละความตຌองการของตลาดงาน รวมทัๅงทคนลยีสมัย฿หม พืไอสรຌาง
ความขຌมขใงทางศรษฐกิจ ละพิไมผลิตภาพ฿หຌกับประทศ
๐ี สงสริมกลุมผูຌชีไยวชาญตางชาติละคนเทยทีไมีความสามารถพิศษ฿นตางประทศ
ทัๅง฿นรูปบบการทำงานชัไวคราวละถาวร พืไอสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน฿หຌกับประทศ รวมทัๅงสงสริม
สนับสนุนผูຌมีความสามารถพิศษทัๅงคนเทยหรือคนตางชาติทีไกำนิด฿นประทศเทย ฿หຌสามารถสดงศักยภาพ
ละ฿ชຌความสามารถ฿นการทำประยชน์ละสรຌางชืไอสียง฿หຌกประทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวก฿หຌผูຌชีไยวชาญ
฿นสาขาจำปຓนหรือขาดคลนจากตางประทศขຌามาทำงาน฿นประทศเทย
ป้าหมายของผนยอย
แแ.ไ.แ รงงานมีศักยภาพ฿นการพิไมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก฿นความสำคัญ
ทีไ จ ะพั ฒ นาตนอง฿หຌ  ตใ ม ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ ตั ว ละรี ย นรูຌ ส ิไ ง ฿หม ต ามพลวั ต ของครงสรຌ า งอาชี พ
ละความตຌองการของตลาดรงงานพิไมขึๅน
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการ/กิจกรรม พืไอ ตรียมความพรຌอม฿หຌกับรงงานเทย
พื ไ อ ฿หຌ ลือกศึกษา ลือกอาชี พ ละพัฒนาศั กยภาพ฿หຌ สอดคลຌ องกั บความตຌ องการของตลาดรงงาน ละ
พืไอส งสริ ม฿หຌ กิ ดการมี งานทำของรงงานทุ กกลุ  มปງ าหมาย ประกอบดຌ วย ๆ ครงการ/กิจกรรม เดຌ ก
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ิ1) ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน ปງาหมาย ใไุ่เเ คน ิ2) ครงการวันมหกรรมอาชีพ
ิ3) ครงการกຌาวสูงานทีไดี คนมีคุณภาพ ปງาหมาย แ5เุเเเ คน ิไ) กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางาน
฿นประทศ ปງาหมาย ไ็็ุๆแ่ คน ิ5) กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางานตางประทศ ปງาหมาย แเเุเเเ คน
ิ6) กิจกรรมการ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน ปງาหมาย ็ุเเเุเเเ คน พืไอขับคลืไอนตัวชีๅวัด
ผนมบทยอย คือ ผลิตภาพรงงานเมตไำกวารຌอยละ โ.5 ตอป
แแ.ไ.โ มีคนเทยทีไมีความสามารถละผูຌชีไยวชาญตางประทศขຌามาทำวิทยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวัตกรรม฿นอุตสาหกรรมปງาหมายพิไมขึๅน
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชีไยวชาญ ดยมีปງาหมาย
โ5ุเเเ คน พืไอ฿หຌผูຌชีไยวชาญจากตางประทศเดຌถายทอดองค์ความรูຌ ทักษะ฿หຌกับรงงานเทย พืไอ฿หຌสัดสวน
การทำงานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพิไมมากขึๅน ซึไงปຓนสวนหนึไงทีไจะสนับสนุน ตัวชีๅวัดผนมบทยอย
คือ สัดสวนกำลังรงงานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีพิไมขึๅน รຌอยละ แเ ตอป บรรลุปງาหมาย
โี ประดในทีไ แ ความมัไนคง ิรองี
ิแี ป้าหมาย
ปງาหมายทีไ แ ประชาชาติมีความมัไนคง฿นทุกมิติละทุกระดับพิไมขึๅน
การบรรลุป้าหมาย
กรมการจัดหางานเดຌดำนินงานพืไอสรຌางความตระหนักรูຌ฿หຌกับรงงานเทย รงงานตางดຌาว
ละครือขายทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงตรวจสอบ ควบคุมการดำนินงานของบริษัทจัดหางาน สาย/นายหนຌาจัดหางาน
ละตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ พืไอ฿หຌความคุຌมครองรงงานเทย ละรงงาน
ตางดຌาวเม฿หຌตกปຓนหยืไอของการคຌามนุษย์ ซึไงปຓนสวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌปัญหาการคຌามนุษย์ ดຌานรงงาน
เดຌรับการกຌเข ละสงผลตอการจัดอันดับ TIP Report ของประทศเทยดีขึๅน
ดยตัวชีๅวัดผนมบท คือ ดัชนีสันติภาพลกอยูอันดับ แ ฿น ็5 ของลก
ิโี ผนยอย
ผนยอยทีไ 2 การปງองกันละกຌเขปัญหาทีไมีผลกระทบตอความมัไนคง
นวทางการพัฒนา
๏ี ปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ มุงนຌนการวางผนละยกระดับ วิธีการกຌเข
รวมทัๅง฿หຌมีการบูรณาการการดำนินงานระหวางภาคสวนตาง โ อยางทຌจริง ดยมีนวคิดการดำนินการทีไสำคัญ
เดຌก ิํี การพัฒนากฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองกับการดำนินคดีคຌามนุษย์ ิ๎ี การบริหารจัดการคดี
คຌามนุษย์ ิ๏ี การพิไมขีดความสามารถของจຌาหนຌาทีไ฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพละทันตอ
การปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมละบริบทตาง โ ิ๐ี การปງองกันละปราบปรามการทุจริต/คอรัปชัไนของ
จຌาหนຌาทีไรัฐทีไขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับการคຌามนุษย์ ิ๑ี การบริหารจัดการรงงานกลุมปราะบาง฿หຌมี
ประสิทธิภาพ พืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน ิ๒ี การสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ ละ
ความตระหนักถึงปัญหาการคຌามนุษย์กผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ิ๓ี การบูรณาการความรวมมือของภาคีครือขาย
ทัๅง฿นละระหวางประทศ อยางมีประสิทธิภาพ ิ๔ี การพัฒนากลเกละพิไมประสิทธิภาพการคุຌมครอง
ชวยหลือผูຌสียหายจากการคຌามนุษย์ละกลุมสีไยงอยางปຓนระบบ ละ ิ๕ี การพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌมี
ประสิทธิภาพละครอบคลุมมากยิไงขึๅน ดยการบูรณาการระบบฐานขຌอมูล฿นทุกมิติ
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ป้าหมายของผนยอย
แ.โ.โ ปัญหาความมัไนคงทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ิชน ปัญหายาสพติด ความมัไนคงทางเซบอร์
การคຌามนุษย์ ฯลฯี เดຌรับการกຌเขจนเมสงผลกระทบตอการบริหารละพัฒนาประทศ
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌดำนินงานพืไอบริหารจัดการรงงานตางดຌาว ละพืไอปງองกันการลักลอบ
หรือถูกหลอกลวงเปทำงาน฿นตางประทศ ซึไงปຓน สวนสำคัญทีไจะทำ฿หຌปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
เดຌรับการกຌเข ละสงผลตอการจัดอันดับ TIP Report ของประทศเทย฿หຌดีขึๅน ประกอบดຌวย ใ ครงการ คือ
ิแี ครงการบริหารจัดการรงงานตางดຌาว ปງาหมาย แุแแ5ุเเเ คน ิโี ครงการปງองกันปัญหาการคຌามนุษย์
ดຌานรงงาน ปງาหมาย ๆโุ่ไเเ คน ละ ิใี ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง ปງาหมาย แไไุเเเ คน
พืไอขับคลืไอนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ ระดับความสำรใจของการกຌเขปัญหาความมัไนคง฿นปัจจุบันดีขึๅน
อยางนຌอยรຌอยละ 5เ
ใี ประดในทีไ ้ ขตศรษฐกิจพิศษ ิรองี
ิแี ป้าหมาย
ปງาหมายทีไ โ การลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษทัๅงหมดเดຌรับการยกระดับ
การบรรลุป้าหมาย
กรมการจัดหางานเดຌ ด ำนิน งานพืไ อตรียมความพรຌ อ มก กำลั งรงงาน ฿หຌมีทั ก ษะ
ละความชีไยวชาญสอดคลຌองกับความตຌองการของนายจຌาง สถานประกอบการ฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษ
ภาคตะวันออก รวมถึงดำนินงานพืไออำนวยความสะดวก฿นการขอรับ฿บอนุญาตทำงาน฿หຌกับรงงานตางดຌาว
฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษชายดน ซึไงการดำนินงานดังกลาวจะดึงดูด฿หຌกิดการคຌาละการลงทุน฿นพืๅนทีไ
ขตศรษฐกิจพิศษ สนับสนุนตัวชีๅวัดผนมบท คือ มูลคาการสงสริมการลงทุน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษทัๅงหมด
฿นชวง 5 ปรก ๆเเุเเเ ลຌานบาท
ิโี ผนยอย
ผนยอยทีไ 1 การพัฒนาขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก
นวทางการพัฒนา
ใี สงสริมการลงทุน฿นอุตสาหกรรมปງาหมายพิศษ รวมทัๅงขตสงสริม ศรษฐกิจพิศษ
พืไอ฿หຌกิดการลงทุนของภาคอกชน฿นอุตสาหกรรมปງาหมายทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง฿หຌสามารถสรຌางทคนลยี
เดຌดຌว ยตนอง ละกิดการสะสมทุน ทางทคนลยี฿นขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก ละประทศเทย
อยางปຓนรูปธรรม
ป้าหมายของผนยอย
้.แ.โ การลงทุน฿นขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการสงสริมการมีงานทำพืไอรองรับ ขตพัฒ นาพิศษ
ภาคตะวันออก พืไอปຓนการตรียมกำลังรงงาน฿หຌมีทักษะ มีความชีไยวชาญ ละมีจำนวนพียงพอตอการดำนิน
ธุรกิจของนายจຌาง สถานประกอบการ ซึไงจะดึงดูด฿หຌ กิด การคຌ าละการลงทุน ฿นพืๅน ทีไ  ขตพัฒ นาพิ  ศษ
ภาคตะวันออก ดยมีปງาหมาย ใโุเเเ คน พืไอขับคลืไอนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ มูลคาการลงทุน฿นขต
พัฒนาพิศษภาคตะวันออก 5เเุเเเ ลຌานบาท
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ิใี ผนยอย
ผนยอยทีไ ใ การพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน
นวทางการพัฒนา
ๆี พัฒนาระบบบริหารจัดการรงงานทีไมีประสิทธิภาพ มีระบบสงสริมสุขภาพ ฝງาระวัง
ปງองกันละควบคุมรค ทีไชืไอมยงกับระบบการจຌางรงงานตางดຌาว การประกันสุขภาพละการขຌามือง
ดยการจัดระบบบัตรผานดนหรือบัตรประจำตัวของรงงานตางดຌาวบบอิลใกทรอนิกส์ รวมทัๅงกำหนด
มาตรการละระบบสืไอสารพืไอดูลความมัไนคงชายดนละความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
ป้าหมายของผนยอย
้.ใ.โ การลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดนพิไมขึๅน
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการศูนย์บริการบบบใดสรใจ ิOne Stop Serviceี
ดຌ า นรงงานต า งดຌ า วพืไ อ สนั บ สนุ น ขตศรษฐกิ จ พิ  ศษ พืไ อ อำนวยความสะดวก฿นการออก฿บอนุ ญาต
ทำงาน฿หຌกับรงงานตางดຌาวทีไจะขຌามาทำงาน ซึไงจะปຓนสวนหนึไงทีไชวยดึงดูด฿หຌนักลงทุนขຌามาลงทุน฿นพืๅนทีไ
ขตศรษฐกิจพิศษ ดยมีปງาหมาย แโเุเเเ คน สนับสนุนตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ มูลคาการลงทุน
฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน แเุเเเ ลຌานบาท
ไี ประดในทีไ แ5 พลังทางสังคม ิรองี
ิแี ป้าหมาย
ปງาหมายทีไ แ ทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนาสังคมพิไมขึๅน
การบรรลุป้าหมาย
กรมการจัดหางาน เดຌดำนินงานพืไอ สงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ
ละรายเดຌ สามารถลีๅยงดูตนองเมปຓนภาระของครอบครัว สังคม ซึไงจะสงผลตอ฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌ
ลดลงตามปງาหมายตัวชีๅวัดผนมบทคือ มิติดຌานอกาสของดัชนีชีๅวัดความกຌาวหนຌาทางสังคม พิไมขึๅนรຌอยละ แเ
ิโี ผนยอย
ผนยอยทีไ 2 การรองรับสังคมสูงวัยชิงรุก
นวทางการพัฒนา
๎ี พิไมบทบาททางศรษฐกิจละสังคมของผูຌสูงอายุ สงสริมการนำความรูຌ ประสบการณ์
ละภูมิปัญญาทีไสัไงสมมาตลอดชวงชีวิตของผูຌสูงอายุมาถายทอดสูคนรุนหลัง พืไอ฿หຌกิดการสืบสานละตอยอด
การพัฒนาสังคม รวมทัๅงสงสริมการรวมกลุมของผูຌสูงอายุพืไอทำกิจกรรมทีไปຓนประยชน์ละสามารถชวยหลือ
ชุมชนละสังคม พืไอ฿หຌผูຌสูงอายุมีสุขภาพกายทีไขใงรง สุขภาพจิตทีไดี มีคุณภาพชีวิตทีไดีมีศักดิ์ศรี ละมีความสุข
฿นการดำนินชีวิต฿นสังคม ละสามารถคงเวຌซึไงศักยภาพละบทบาท฿นการสรຌางสรรค์สังคม ปຓนอีกหนึไงรงพลัง
฿นการชวยขับคลืไอนละพัฒนาประทศเดຌชนดียวกับชวงวัยอืไน โ
ป้าหมายของผนยอย
แ5.โ.โ ผูຌสูงอายุมีความปຓนอยูทีไดีขึๅนอยางตอนืไอง
การบรรลุป้าหมายตามผนยอย
กรมการจัดหางานเดຌจัดทำครงการขยายอกาสการมีงานทำ฿หຌผูຌสูงอายุ พืไอ สงสริม
ละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ ละรายเดຌ สามารถลีๅยงดูตนองเมปຓนภาระของครอบครัว สังคม
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อีกทัๅงยังสงผล฿หຌความหลืไอมลๅำดຌานรายเดຌลดลง ดยมีปງาหมาย แ็ุๆแ5 คน ซึไงตอบสนองละขับคลืไอน
ตัวชีๅวัดผนมบทยอย คือ สัดสวนผูຌสูงอายุทีไประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง ฉลีไยรຌอยละ แเ
2.2.2 ผนการปฏิรูปประทศ
แี ดຌานศรษฐกิจ
ป้าหมายรวมของผนการปฏิรูปประทศดຌานศรษฐกิจ
แ. มีผลิตภาพสูงขึๅน ิHigher productivityี
โ. มีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับประทศสูงขึๅน ิMore competitiveี
ใ. มีการติบตอยางครอบคลุมทัไวทุกภาคสวน ิMore inclusiveี
ไ. มีการติบตอยางยัไงยืน ิMore sustainableี
5. สถาบันทางศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง ิHigh performance economic institutionี
หัวขຌอทีไ แ : การปฏิรูปดຌานการพิไมความสามารถทางการขงขันของประทศ
หัวขຌอยอย แ.โ : การรวมกลุม฿นภูมิภาค ิRegional Integrationี
ประดในการปฏิรูปทีไ 5 : Borderless Trade ขจัดอุปสรรคทางการคຌา
ป้าหมายประดในปฏิรูป
แ. พืไอ฿หຌทัๅงภูมิภาคกลายปຓนหลงการผลิตสินคຌาละบริการทีไมีประสิทธิภาพ ซึไงจะ
ชวยดึงดูดการลงทุนสูประทศเทยละภูมิภาค
โ. พืไอชวย฿หຌกิจกรรมทางการผลิตทีไ฿ชຌรงงานสูงกระจายเปสูภูมิภาคเดຌสะดวก ละ฿หຌ
ประทศเทยกຌาวสูการผลิตสินคຌาละบริการ฿นระดับทีไมีมูลคาสูงขึๅน
ขัๅนตอนการดำนินงาน : พัฒนามืองการคຌาชายดน
ป้าหมาย : พืไอ฿หຌมืองการคຌาชายดนกลายปຓนหนຌาดานสำคัญ฿นการคຌา ดยมีครงสรຌาง
พืๅนฐานพรຌอม ละมีขัๅนตอนทางศุลกากรทีไสะดวกรวดรใว
หัวขຌอทีไ โ : การปฏิรูปดຌานความทาทียมละการติบตอยางมีสวนรวม
หัวขຌอยอย โ.แ : การยกระดับรายเดຌละคุณภาพชีวิต฿นระดับบุคคล
ประดในการปฏิรูปทีไ ่ : การสรຌางรงงานคุณภาพ ิSuper Workerี ละชืไอมยงรงงาน
สูตลาดอยางครบวงจร
ป้าหมายประดในปฏิรูป
มี Matching Platform พืไอสนับสนุนการจัดหารงงาน ละสรຌางฐานขຌอมูล฿นการวิคราะห์
ความตຌองการของรงงาน฿นตลาด
ขัๅน ตอนการดำนิน งาน : สรຌางรงงานคุณภาพ ิSuper Workerี ทัไว ประทศ฿นทุก
รายอุตสาหกรรมปງาหมายละชืไอมยงรงงานสูตลาดรงงาน
นวทางการดำนินงาน : จัด฿หຌมี Matching Platform พืไอสนับสนุนการจัดหารงงาน
ละสรຌางฐานขຌอมูล฿นการวิคราะห์ความตຌองการของรงงาน฿นตลาด
ป้าหมาย : มี Matching Platform พืไอสนับสนุนการจัดหารงงาน ละสรຌางฐานขຌอมูล
฿นการวิคราะห์ความตຌองการของรงงาน฿นตลาด
ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน
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โี ดຌานสังคม
ป้าหมายรวมของผนการปฏิรูปประทศดຌานสังคม
แ. คนเทยมีหลักประกันทางรายเดຌ฿นวัยกษียณทีไพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ
โ. สังคมเทยปຓนสังคมหงอกาสละเมบงยก
ประดในการปฏิรูปทีไ โ : กลุมผูຌสียปรียบ฿นสังคม
ป้าหมายประดในปฏิรูป
ปลดลใอคขຌอจำกัดตาง โ อันปຓ นอุปสรรคของกลุมผูຌสียปรียบ฿นสังคม พืไอ฿หຌสามารถ
มีคุณภาพชีวิตทีไดี มีอกาสอยางสมอภาค฿นการขຌาถึงทรัพยากร หลงทุน บริการสาธารณะของรัฐ ละอกาส
฿นการประกอบอาชีพ สรຌางรายเดຌ฿หຌตนอง ละสามารถสรຌางผลิตภาพ฿หຌกสังคมเดຌ
กิจกรรม : การสริมสรຌางศักยภาพผูຌสูงอายุ฿นการทำงาน
กิจกรรมยอยทีไ โ : กຌเขบทบัญญัติของกฎหมายทีไ฿หຌผูຌสูงอายุสามารถรับงานปຓนชิๅนงาน
พืไอ฿หຌกิดการทำงานรวมกันตามศักยภาพละสภาพวดลຌอมดยเมตຌองผูกพันทำงานตใมวลา ่ ชัไวมงตอวัน
อาทิ พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน ฉบับทีไ ๆ ิพ.ศ. โ5ๆเี พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌรับงานเปทำทีไบຌาน
พ.ศ. โ55ใ
ป้าหมายกิจกรรม : ผูຌสูงอายุปຓนพลมืองทีไมีความตืไนตัว ิActive citizenี ละมีงานทำ
ทีไหมาะสมตามศักยภาพ
วิธีการ : สนับสนุนการกຌเขบทบัญญัติของกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน
ฉบับทีไ ๆ ิพ.ศ. โ5ๆเี ฿นมาตรา ่็ ระบุถึงการสงสริมการจຌางงานทีไหมาะสมของลูกจຌางบางกลุมหรือบางประภท
ชน นักรียน นักศึกษา คนพิการ ละผูຌสูงอายุ พระราชบัญญัติคุຌมครองผูຌรับงานเปทำทีไบຌาน พ.ศ. โ55ใ
พืไอ฿หຌสามารถจຌางงานผูຌสูงอายุปຓนชิๅนงานเดຌ ละกิดการทำงานรวมกันตามศักยภาพละสภาพวดลຌอม
2.2.3 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ิพ.ศ. โ56เ – โ56ไี
แี วัตถุประสงค์ทีไ แ.โ พืไอ฿หຌคนเทยมีความมัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม เดຌรับความปຓนธรรม
฿นการขຌาถึงทรัพยากรละบริการทางสังคมทีไมีคุณภาพ ผูຌดຌอยอกาสเดຌรับการพัฒนาศักยภาพรวมทัๅงชุมชน
มีความขຌมขใงพึไงพาตนองเดຌ
โี ป้าหมายรวม
ู ปງาหมายรวมทีไ 2.2 ความหลืไอมลๅำทางดຌานรายเดຌละความยากจนลดลง
ู ปງาหมายรวมทีไ โ.ใ ระบบศรษฐกิจมีความขຌมขใงละขงขันเดຌ
ู ปງาหมายรวมทีไ โ.5 มีความมัไนคง฿นอกราชละอธิป เตย สังคมปลอดภัย สามัคคี
สรຌางภาพลักษณ์ทีไดี ละพิไมความชืไอมัไนของนานาชาติตอประทศเทย
ู ปງาหมายรวมทีไ โ.ๆ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีไมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปรง฿ส
ตรวจสอบเดຌ กระจายอำนาจละมีสวนรวมจากประชาชน
ใี ยุทธศาสตร์ทีไ แ การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ิหลักี
ิแี ปງาหมายระดับยุทธศาสตร์
ปງาหมายทีไ โ คน฿นสังคมเทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌ ละความสามารถพิไมขึๅน
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ประดในทีไ โ.ใ วัยรงงานมีความรูຌละทักษะปຓนเปตามความตຌองการของตลาดรงงาน
ละมีทักษะทางการงินหมาะสมกับสภาพวดลຌอมทางศรษฐกิจ
ตัวชีๅวัด 5 ผูຌทีไเดຌรับการรับรองคุณวุฒ ิวิชาชีพละผูຌผานการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ
รงงานหงชาติพิไมขึๅน
ประดในทีไ โ.ไ ผูຌสูงอายุวัยตຌนมีงานทำละรายเดຌทีไหมาะสมกับศักยภาพของผูຌสูงอายุ
ตัวชีๅวัด ็ การมีงานทำของผูຌสูงอายุ ิอายุ ๆเ ู ๆ้ ปี พิไมขึๅน
ิโี นวทางการพัฒนา
นวทางการพัฒนาทีไ โ พัฒ นาศักยภาพคน฿หຌมีทักษะความรูຌ ละความสามารถ
฿นการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
ู โ.ใ สงสริมรงงาน฿หຌมีความรูຌละทักษะ฿นการประกอบอาชีพทีไปຓนเปตามความ
ตຌองการของตลาดรงงาน
ู โ.ไ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูຌสูงอายุวัยตຌน฿หຌสามารถขຌาสูตลาดงานพิไมขึๅน
ไี ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน ิรองี
ิแี ปງาหมายระดับยุทธศาสตร์
ปງาหมายทีไ โ การลงทุนภาครัฐละอกชนขยายตัวอยางตอนืไอง
ตัวชีๅวัด โ อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคอกชนเมตไำกวารຌอยละ ็.5 ตอป
ิโี นวทางการพัฒนา
นวทางการพัฒนาทีไ 2 การสริมสรຌางละพัฒนาขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ของภาคการผลิตละบริการ
ู โ.ไ การพัฒนาภาคการคຌาละการลงทุน
แี สงสริมการทำตลาดชิงรุก
โี พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการคຌา฿หຌเดຌมาตรฐานสากล
ใี พัฒ นาปัจจัยสนับสนุน พืไอสงสริมการลงทุน฿นประทศละการลงทุน
ของคนเทย฿นตางประทศ
5ี ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสริมสรຌางความมัไนคงหงชาติพืไอการพัฒนาประทศสูความมัไงคัไง
ละยัไงยืน ิรองี
ิแี ปງาหมายระดับยุทธศาสตร์
ปງาหมายทีไ ไ ประทศเทยมีความสัมพันธ์ละความรวมมือดຌานความมัไนคง฿นกลุม
ประทศสมาชิกอาซียน มิตรประทศ ละนานาประทศ฿นการปງองกันภัยคุกคาม฿นรูปบบตาง โ ควบคูเปกับ
การรักษาผลประยชน์ของชาติ
ตัวชีๅวัด โ จำนวนคดีทีไกีไยวขຌองกับภัยคุกคามขຌามชาติลดลง
ตัวชีๅวัด ใ จำนวนหตุการณ์การกระทำผิดกฎหมายทางทะลลดลง
ิโี นวทางการพัฒนา
นวทางการพัฒนาทีไ โ การพัฒนาสริมสรຌางศักยภาพการปງองกันประทศ พืไอตรียม
ความพรຌอม฿นการรับมือภัยคุกคามทัๅงการทหารละภัยคุกคามอืไน โ
- ดำนินบทบาทชิงรุก ละ฿ชຌกรอบความรวมมือระหวางประทศทัๅงระดับภูมิภาค
ละพหุภาคี
ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ5ๆไ กรมการจัดหางาน

18

นวทางการพัฒนาทีไ ใ การสงสริมความรวมมือกับตางประทศดຌานความมัไนคง
พืไอบูรณาการความรวมมือกับมิตรประทศพืไอผลประยชน์ทางศรษฐกิจ สังคม ละการปງองกันภัยคุกคาม
ขຌามชาติ
ู ดำนินความสัมพันธ์กับตางประทศอยางสมดุล พืไออืๅอตอการสงสริม ละรักษา
ผลประยชน์ละการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ
ู สริมสรຌางความเวຌนืๅอชืไอ฿จกับประทศพืไอนบຌาน ละสงสริมความรวมมือ฿นการ
บริหารจัดการความมัไนคงตามนวชายดน
6ี ยุทธศาสตร์ทีไ ้ การพัฒนาภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ ิรองี
ิแี ปງาหมายระดับยุทธศาสตร์
ปງาหมายทีไ ไ พิไมมูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมบริวณชายดน
ตัวชีๅวัด 1 มูลคาการลงทุน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดนพิไมขึๅนรຌอยละ โเ
ตัวชีๅวัด 2 สถานประกอบการทีไจดทะบียน฿นพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หมพิไมขึๅน
ิโี นวทางการพัฒนา
นวทางการพัฒนาทีไ ใ การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจ
- 3.1 พืๅนทีไบริวณชายฝัດงทะลตะวันออก
ู ใ.โ พืๅนทีไศรษฐกิจพิศษชายดน
2.2.4 นยบายละผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ ิพ.ศ. โ56โ ู โ565ี
แี นยบายความมัไนคงหงชาติ
- นยบายทีไ ไ จัดระบบการบริหารจัดการชายดนพืไอปງองกันละกຌเขปัญหาการขຌามพรมดน
ู นยบายทีไ 5 สรຌางสริมศักยภาพการปງองกันละกຌเขปัญหาภัยคุกคามขຌามชาติ
ู นยบายทีไ 7 จัดระบบ ปງองกันละกຌเขปัญหาผูຌหลบหนีขຌามือง
ู นยบายทีไ ่ สริมสรຌางความขຌมขใงละภูมิคุຌมกันความมัไนคงภาย฿น
โี ผนระดับชาติวาดຌวยความมัไนคงหงชาติ
โ.โี ประดในการบริหารจัดการผูຌหลบหนีขຌามือง รองรับนยบายทีไ ็
ิแี ปງาหมายชิงยุทธศาสตร์ การบูรณาการละการบริหารจัดการผูຌหลบหนีขຌามือง
มีอกภาพละประสิทธิภาพ
ิโี ตัวชีๅวัด
ู ระบบฐานขຌอมูลคนขຌามืองละผูຌหลบหนีขຌามืองทีไชืไอมยงระหวางหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง
ู ช อ งทาง/กลเกความร ว มมื อ กั บ ประทศตຌ น ทาง รวมถึ ง องค์ ก ารระหว า ง
ประทศทีไกีไยวขຌอง฿นการตรวจสอบ ควบคุม สกัดกัๅน ละสงกลับผูຌหลบหนีขຌามืองอยางปຓนระบบ
ิใี กลยุทธ์
ู พัฒนาระบบฐานขຌอมูลคนขຌามือง฿หຌทันสมัย รวดรใว สามารถตรวจสอบขຌอมูล
คนขຌามืองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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ู พัฒนาละสงสริมครือขายความรวมมือกับประทศตຌนทาง รวมถึงองค์การระหวาง
ประทศทีไกีไยวขຌอง ฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาผูຌหลบหนีขຌามือง
ู พัฒ นากลเกการบริหารจัดการผูຌหลบหนีขຌามือง฿นชิงนยบายละการปฏิบัติ
ดย฿หຌความสำคัญกับทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองเดຌขຌามามีสวนรวม฿นการปງองกันละกຌเขปัญหาผูຌหลบหนี
ขຌามืองอยางประสานสอดคลຌองกัน
โ.ใี ประดในการปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ รองรับนยบายทีไ 5 ละนยบายทีไ ่
ิแี ปງาหมายชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุมปງาหมายปลอดภัยจากการคຌามนุษย์ ละรงงาน
ตางดຌาว/บุคคลซึไงเมมีสัญชาติเทยขຌาสูระบบการจຌางรงงานทีไถูกตຌองตามกฎหมาย เดຌสิทธิประยชน์ ตามทีไ
กฎหมายกำหนด
ิโี ตัวชีๅวัด
ู ระดับการปกปງองละคุຌมครองกลุมปງาหมาย เดຌก สตรี ดใก รงงานเทย ละรงงาน
ตางดຌาวจากขบวนการคຌามนุษย์
ู จำนวนรงงานตางดຌาว/บุคคลซึไงเมมีสัญชาติเทยทำงานถูกตຌองตามกฎหมาย
ิใี กลยุทธ์
ู สงสริม฿หຌประชาชนทุกกลุมปງาหมายขຌาถึงสิทธิของความปຓนมนุษย์ มีความรูຌ
สามารถปງองกันตนองจากการคຌามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุน฿หຌกิดครือขายฝງาระวังปัญหา฿นระดับชุมชน
ู พัฒนาละสงสริมครือขายความรวมมือกับตางประทศ รวมทัๅงชืไอมยงระบบ
ฐานขຌอมูลระดับประทศ฿นประดในการคຌามนุษย์
ู รงรัดการดำนินคดีกับผูຌกระทำผิดฐานคຌามนุษย์
ู สริมสรຌางศักยภาพบุคลากร฿นการดำนินคดีการคຌามนุษย์ รวมถึง฿นการชวยหลือ
ปกปງอง ละคุຌมครองสตรี ดใก รงงานเทย ละรงงานตางดຌาวจากการคຌามนุษย์
ู จัดระบบการจຌางรงงาน฿หຌสามารถคุຌมครองสิทธิประยชน์ของรงงานเทยละรงงาน
ตางดຌาวตามทีไกฎหมายกำหนด

อยางยัไงยืน

โ.ไี ประดในการรักษาความมัไนคงพืๅนทีไชายดน รองรับนยบายทีไ ไ
ิแี ปງาหมายชิงยุทธศาสตร์ พืๅนทีไชายดนมีความมัไนคง ปลอดภัย ละสามารถพัฒนาเดຌ

ิโี ตัวชีๅวัด
ู ระดั บ ความสำรใ จ ฿นการพั ฒ นาระบบการสั ญ จรขຌ า มดน฿หຌ ส ามารถปງ อ งกั น
การลักลอบขຌามืองละปัญหาอาชญากรรมขຌามชาติ
ู ระดับความสำรใจ฿นการจัดการพืๅนทีไชายดน พืไอรองรับขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ิใี กลยุทธ์
ู สริ ม สรຌ า งความขຌ ม ขใ ง ฿หຌ กั บ ชุม ชน฿นบริ  วณพืๅ น ทีไ ช ายดนเทยละประทศ
พืไอนบຌาน รวมทัๅง฿หຌประชาชนตามนวชายดนขຌามามีสวนรวม฿นการปງองกันภัยจากอาชญากรรมทีไจะขຌาสู
ประทศเทยผานชองทางชายดน
ู จัดระบียบพืๅนทีไชายดนดຌานการพัฒนา฿หຌมีศักยภาพทางดຌานศรษฐกิจ ละการปຓน
ประตูชืไอมยงการคຌาทีไมีความสมดุลทัๅงมิติศรษฐกิจละสังคมกับมิติความมัไนคง ตลอดจนรวมมือกับประทศ
พืไอนบຌาน฿นการบริหารจัดการชายดน การพัฒนาชายดน ละการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ
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2.3 ผนระดับทีไ ใ ทีไกีไยวขຌอง
2.3.1 ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ระยะ ๎์ ปี ิพ.ศ. ๎๑๒์ ู ๎๑๓๙ี
ของกระทรวงรงงาน
กระทรวงรงงานเดຌจัดทำผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ระยะ โเ ป
ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี ดยเดຌกำหนดวิสัยทัศน์฿นอีก ๎์ ปขຌางหนຌา คือ ทรัพยากรมนุษย์มีคุณคา สู ง
สูความยัไงยืน กำหนดการดำนินการพืไอบรรลุวิสัยทัศน์ ปຓน ๐ ยุค ยุคละ ๑ ป ดังตอเปนีๅ
ยุคทีไ ํ Productive Manpower (พ.ศ. ๎๑๒์ ู ๎๑๒๐ี ปຓนยุคของรากฐานดຌานรงงาน
ทีไปຓนมาตรฐานสากล ดยการขจัดอุปสรรคดຌานรงงาน จัดระบียบรงงานตางดຌาว ิZoning) รงพัฒนามาตรฐาน
ดຌานรงงาน฿หຌปຓนสากล ฿หຌรงงานทุกคนเดຌรับการคุຌมครองละมีความปลอดภัย รงรัดการรับมือกับปัญหา
การขาดคลนรงงาน สงสริม฿หຌรงงานเทยมีทักษะทีไหลากหลาย ิMulti-skill) ติมทักษะ฿หม ิRe-skilled)
ละติมทักษะดຌาน STEM พืไอ฿หຌกิดการปลีไยนผาน฿นลกของการทำงานทีไราบรืไน รองรับการพัฒนารงงาน
฿หຌมีทักษะการปຓนรงงาน฿นยุค Thailand ไ.เ
ยุคทีไ ๎ Innovative Workforce (พ.ศ. ๎๑๒๑ ู ๎๑๒๙ี ปຓนยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประทศ
ทีไปຓนประชาชนของลก ิGlobal Citizen) รงงานสามารถนำทคนลยีละนวัตกรรมมา฿ชຌ฿นการพิไมผลิตภาพ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ รองรับ Thailand ไ.เ อยางตใมรูปบบ สรຌางระบบการจຌางงานทีไอืๅอตอรงงานสูงวัย
อยางครบวงจร พัฒนารงงาน฿หຌมีความพรຌอม฿นการทำงานภาย฿ตຌสังคมพหุวัฒนธรรมละการจຌางงานขຌามดน
ยุคทีไ ๏ Creative Workforce (พ.ศ. ๎๑๓์ ู ๎๑๓๐ี ปຓนยุคของทรัพยากรมนุษย์ทีไมีความคิด
สรຌางสรรค์฿นการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกการทำงาน พืไอ฿หຌบรรลุวาระการพัฒนาทีไยัไงยืนตามกรอบของสหประชาชาติ
ิSDGs) ปງาหมายขຌอทีไ ๔ สงสริมการติบตทางศรษฐกิจทีไตอนืไอง การจຌางงานทีไตใมทีไ ิFull Employment)
ละมีผลิตภาพ ิProductivity) ละการมีงานทีไมีคุณคา ิDecent Work)”
ยุคทีไ ๐ Brainpower (พ.ศ. ๎๑๓๑ ู ๎๑๓๙ี ปຓนยุคของสังคมการทำงานหงปัญญา฿ชຌสติปัญญา
฿นการทำงานทีไมูลคาสูงพืไอ฿หຌมีรายเดຌสูง จนประทศสามารถหลุดพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลาง (Middle
Income Trap : MIT) ดຌวยทรัพยากรมนุษย์ทีไมีคุณคาอยางยัไงยืน
นวทางการดำนินการ
มาตรการ ่ วาระปฏิรูปพืไอความสำรใจของการดินหนຌาพัฒนากำลังคนของประทศ ซึไงปຓน
การดำนินการ฿นชวง 5 ปรกของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ฿นระยะ โเ ป
ิพ.ศ. โ5ๆเ – โ5็้ี ดยมีวาระปฏิรูปทีไกีไยวขຌองภารกิจของกรมการจัดหางาน ดังนีๅ
แี วาระปฏิรูปทีไ แ มิติ฿หมของการสงสริมการมีงานทำ กำหนดขึๅนพืไอชืไอมยงกับวาระทีไ ๎ การพิไม
ผลิตภาพรงงานสู Thailand 4.0 ดຌวยหตุทีไวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศยอมมีจุดมุงหมายสำคัญ
อยูทีไ การมีงานทำถຌวนหนຌา พราะจะปຓนปัจจัยผลักดัน฿หຌศรษฐกิจของประทศกิดการขับคลืไอนดຌวยกำลังซืๅอ
ภาย฿นประทศ จนกิดสถียรภาพทางศรษฐกิจขึๅน อยางเรกใตาม ประทศเทยประสบปัญหาการขาดคลน
รงงานทัๅง฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ ิทักษะ ความรูຌ ความสามารถละสมรรถนะ เมตรงกับความตຌองการ
ของภาคศรษฐกิจี ละกำลังกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ จึงตຌองรงปรับบทบาทละภารกิจดຌานการสงสริมการมีงานทำ
ดยนอกจากจะสงสริมการมีงานทำ฿หຌกลุมรงงานทัไวเปลຌว ยังตຌองมุงนຌน฿หຌรงงานผูຌสูงอายุละผูຌพิการมีงานทำ
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พรຌอมกับการตรียมความพรຌอมทรัพยากรมนุษย์กอนขຌาสูตลาดรงงานพืไอขจัดปัญหาการขาดคลนรงงาน
ชิงคุณภาพ
โี วาระปฏิรูปทีไ โ การพิไมผลิตภาพรงงานสู Thailand 4.0 ตามทีไรัฐบาล พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา
เดຌกำหนดทิศทางของประทศเทยเวຌอยางชัดจຌงวา จะพัฒนาประทศ฿หຌปຓน Thailand 4.0” ซึไงการกຌาวเปสู
จุดมุงหมายนัๅน การพัฒนาศักยภาพกำลังคน฿หຌมีผลิตภาพสูงปຓนปัจจัยสำคัญ จึงเดຌกำหนด฿หຌการพิไมผลิตภาพ
รงงานสู Thailand 4.0 ปຓน ํ ฿น ๔ วาระปฏิรูปรงงาน พืไอ฿หຌสอดรับกับบริบทของ Industry 4.0 ละ SMEs
4.0 ดยตຌองเมทอดทิๅงรงงานกลุม ํ.์ ๎.์ ละ ๏.์
3ี วาระปฏิรูปทีไ ใ การปງองกันละกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์ดຌานรงงานละรงงานผิดกฎหมาย
ซึไงกระทบตอความมัไนคงละความชืไอมัไนของประทศ ละสงผลกระทบตอภาคศรษฐกิจ฿นทีไสุด กระทรวงรงงาน
จึงกำหนดปຓน ํ ฿น ๔ วาระปฏิรูปทีไตຌองกຌเข฿หຌสรใจดยรใว ดยสรຌางระบบปງองกันละกຌปัญหาบบครบวงจร
พืไอ฿หຌประทศเทยเรຌปัญหารงงานบังคับละปัญหาการคຌามนุษย์
ไี วาระปฏิรูปทีไ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตรงงานนอกระบบ ซึไงปຓนคนสวน฿หญของประทศมีจำนวน
มากกวา ๎๑ ลຌานคน มีระดับการศึกษาละระดับทักษะฝมือตไ ำ กระทรวงรงงานจึงมุงยกระดับคุณภาพชีวิต
รงงานนอกระบบอยางครบวงจร ทัๅงการสงสริม การคุຌมครอง การพัฒนา ละการสรຌางความขຌมขใงทีไสอดคลຌอง
กับนวัตกรรม฿หม รวมถึงการขຌาถึงสิทธิประยชน์ตามกฎหมาย
5ี วาระปฏิรูปทีไ ๆ การปฏิรูปบทบาทกระทรวงรงงาน ดยวางปງาหมาย฿หຌกระทรวงรงงาน
ปຓนองค์กรชีๅนำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประทศ ผานการปฏิรูป฿น ๏ มิติ เดຌก ิํี ครงสรຌางอำนาจหนຌาทีไ
ทันสมัย พรຌอมสำหรับการปฏิบัติภารกิจ฿หมละทຌาทาย ิ๎ี บุคลากรกຌาวทันการปลีไยนปลง ละ ิ๏ี กฎหมาย
ละกฎระบียบสนับสนุนการทำงานทีไยืดหยุน คลองตัว จึงถือวาปຓนตຌนนຌาของวาระปฏิรูปรงงานทัๅง ๔ วาระ
ๆี วาระปฏิรูปทีไ ็ Zero Corruption (รางี ยุทธศาสตร์ชาติวาดຌวยการปງองกันละปราบปราม
การทุจริต ระยะทีไ ๏ ิพ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ี เดຌกำหนดวิสัยทัศน์วา ประทศเทย฿สสะอาด เทยทัๅงชาติ ตຌานทุจริต
ิZero Tolerance & Clean Thailand) มีปງาประสงค์ชิงยุทธศาสตร์วา ประทศเทยเดຌรับการประมินดัชนี
การรับรูຌการทุจริต ิCorruption Perceptions index : CPI) เมนຌอยกวารຌอยละ ๑์ ซึไงประทศเทยจะบรรลุ
วิสัยทัศน์ละปງาประสงค์นีๅเดຌ ทุกสวนราชการตຌองชวยกันดำนินการอยางจริงจัง กระทรวงรงงานจึงเดຌกำหนด
ปຓนวาระปฏิรูป พืไอตอบสนองตอปງาหมายชาติละรงผลักดัน฿หຌการตอตຌานทุจริตของประทศเทยบรรลุผลสำรใจ
ดยรใว
2.3.โ ผนปฏิบัติการดຌานรงงาน ิพ.ศ. โ56ใ – โ565ี
ของกระทรวงรงงาน
กระทรวงรงงานเดຌจัดทำผนปฏิบัติการดຌานรงงาน ิพ.ศ. โ5ๆใ – โ5ๆ5ี ดยพัฒนา ปรับปรุง
จากผนมบทพัฒนารงงานเทย฿นระยะ ๑ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ ู ๎๑๒๐ี พืไอปຓนกรอบนวทางการพัฒนารงงาน
ละพัฒนาตลาดรงงานของประทศ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหา ละสามารถตอบสนองตอความตຌองการ
฿นการพัฒนาประทศตามปງาหมายชิงยุทธศาสตร์ รวมทัๅงนยบายของรัฐบาลเปสูการปฏิบัติ฿นระยะ 5 ปรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ ดยมีนวทางการดำนินการ/การพัฒนาทีไกีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน 5 นวทาง
ดังตอเปนีๅ
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นวทางทีไ โ การคุຌมครองละสริมสรຌางความมัไนคง หลักประกัน฿นการทำงานละคุณภาพชีวิตทีไดี
มีนวทางยอยทีไกีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน ใ นวทาง เดຌก
นวทางยอยทีไ โ สงสริม พัฒนาละคุຌมครองรงงานนอกระบบละรงงานผูຌสูงอายุอยางยัไงยืน
ิบูรณาการี
นวทางยอยทีไ 5 สงสริมการมีงานทำละขยายอกาสการมีงานทำละมีทางลือก฿นการประกอบ
อาชีพ฿หຌกกำลังรงงาน
นวทางยอยทีไ ๆ คุมຌ ครองคนหางานเม฿หຌถูกหลอกจากการหางานทำ
นวทางทีไ ใ การบริห ารจัดการดຌานรงงานระหวางประทศ มีนวทางยอยทีไ กีไยวขຌองกับ
กรมการจัดหางาน จำนวน โ นวทาง เดຌก
นวทางยอยทีไ ใ พัฒนาระบบบริหารจัดการรงงานเทยเปทำงานตางประทศ
นวทางยอยทีไ ไ พัฒนาระบบบริหารจัดการรงงานตางดຌาวละการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
ิบูรณาการี
นวทางทีไ ไ การพัฒนากลเก฿นการสรຌางความสมดุลของตลาดรงงานพืไอสรຌางความยัไงยืน
฿หຌภาครงงาน มีนวทางยอยทีไ กีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน โ นวทาง เดຌก
นวทางยอยทีไ แ บรรทาปัญหาการจຌางงานเมตรงกับสายงาน ิMismatchี ละการขาดคลน
รงงาน฿นระยะสัๅน
นวทางยอยทีไ โ ศึกษาวิจัย ละพัฒนาขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานทีไมีประสิทธิภาพ
นวทางทีไ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดຌวยหลักธรรมาภิบาล ละสริมสรຌางการมีสวนรวม
฿นองค์กร มีนวทางยอยทีไ กีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน 5 นวทาง เดຌก
นวทางยอยทีไ แ สริมสรຌางพัฒนาระบบงานภาย฿นองค์กร฿หຌปຓนองค์กรธรรมาภิบาลทีไ มี
ความขຌมขใง ปรง฿ส ตอผูຌมีสวนเดຌสียละสาธารณชน
นวทางยอยทีไ 2 ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระบี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ นวปฏิ บั ติ ฿ หຌ มี ค วามทั น สมัย
ละทันตอการปลีไยนปลงของหนวยงานภาย฿นละภายนอกองค์กร
นวทางยอยทีไ 4 พัฒนากลเกการประสานบูรณาการความรวมมือกับครือขายดຌานรงงาน
ิบูรณาการี
นวทางยอยทีไ ็ ติดตามละประมินผลผนงานครงการยุทธศาสตร์ดຌานรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
นวทางทีไ 6 การพัฒนาทคนลยีละสารสนทศ พืไอบูรณาการสารสนทศทีไทันสมัย ละมีสถียรภาพ
มีนวทางยอยทีไ กีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน จำนวน โ นวทาง เดຌก
นวทางยอยทีไ แ พัฒนาละปรับปรุงระบบสารสนทศ รองรับการ฿หຌบริการ฿นรูป บบ
อิลใกทรอนิกส์ ิE-serviceี มุงนຌนการขຌาถึงบริการดยงาย
นวทางยอยทีไ ไ สงสริมการจัดการฐานขຌอมูลสารสนทศพืไอสนับสนุนการบริหารละกຌเข
ปัญหาดຌานรงงาน ิบูรณาการี
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2.3.3 ผนปฏิบัติการดຌานการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ ิพ.ศ. โ56เ – โ56ไี
ภาย฿ตຌสถานการณ์การปลีไยนปลง฿นยุคปัจจุบัน ทัๅงดຌานการมือง ศรษฐกิจ ละสังคม รงงาน
นอกระบบถือปຓนกำลังสำคัญของประทศทีไมีสวนสำคัญ฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจ จากการสำรวจของสำนักงาน
สถิติหงชาติ พบวา ประทศเทยมีรงงานนอกระบบมากกวารຌอยละ ๑์ ของกำลังรงงาน ประกอบกับ
รงงานนอกระบบประสบปัญหาหลายประการ ทัๅงรืไองคาจຌางทีไตไำ การเมมีหลักประกัน ละสวัสดิการทางสังคม
รวมถึงรืไองความปลอดภัย฿นการทำงาน กระทรวงรงงานจึงมุงยกระดับ คุณภาพชีวิตรงงานนอกระบบ
฿หຌมีมาตรฐาน฿นการดำรงชีวิตทีไดีทาทียมกับรงงาน฿นระบบ ฿หຌเดຌรับการสงสริม คุຌมครอง ละพัฒนา
฿หຌมีความมัไนคงดຌานรายเดຌละอาชีพอยางทัไวถึง นำสูคุณภาพชีวิตทีไดีอยางยัไงยืน จึงกิดผนปฏิบัติการดຌาน
การบริหารจัดการรงงานนอกระบบ ิพ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ี ขึๅน ภาย฿ตຌความรวมมือระหวางกระทรวงรงงาน
สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย ิTDRI) หนวยงานภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาสังคม ละครือขาย
รงงานนอกระบบ ดยกำหนดประดในยุทธศาสตร์ ดังตอเปนีๅ
วิสัยทัศน์ รงงานนอกระบบมีความมัไนคงทางรายเดຌ เดຌรับการคุຌมครองทางสังคมอยางทัไวถึง
นำสูคุณภาพชีวิตทีไดีอยางยัไงยืน
พันธกิจ
ํี ผลักดัน฿หຌกิดการขยายความคุຌมครองรงงานนอกระบบ฿หຌครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
๎ี ขยายละสริมสรຌางหลักประกันทางสังคม฿หຌทัไวถึง
๏ี พัฒนาสมรรถนะละขยายอกาสการมีงานทำทีไมัไนคง
๐ี สริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จรืไองรงงานนอกระบบละสิทธิตามกฎหมายกรงงาน
นอกระบบละบุคลากรภาครัฐอยางทัไวถึง
๑ี พัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย฿หຌครอบคลุมรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพ
๒ี พัฒนาระบบสารสนทศดຌานรงงานนอกระบบ
๓ี บูรณาการการทำงานอยางมีประสิทธิภาพระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ภาคประชาสังคม
ละภาคประชาชน
ป้าประสงค์
ํี รงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพเดຌรับ การคุຌมครองละขຌาถึงหลักประกันทางสังคม
อยางทัดทียมรงงาน฿นระบบ
๎ี รงงานนอกระบบมีสมรรถนะสูงขึๅน มีงานทำอยางตอนืไอง ละมีรายเดຌทีไมัไนคง
๏ี รงงานนอกระบบละบุคลากรภาครัฐ มีความรูຌความขຌา฿จรืไองรงงานนอกระบบละสิทธิ
ตามกฎหมายของรงงานนอกระบบ
๐ี ทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองรวมถึงรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพละ
ความปลอดภัย฿นการทำงาน
๑ี กฎหมายดຌานรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม ทันสมัย ละการบังคับ฿ชຌอยา งมี
ประสิทธิภาพ
๒ี มีระบบสารสนทศดຌานรงงานนอกระบบทีไทุกหนวยงานสามารถขຌาถึงละนำเป฿ชຌเดຌ
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การทำงานชิงรุก

๓ี กลเกการทำงานดຌานรงงานนอกระบบทุกระดับมีประสิทธิภาพ฿นการทำงาน ดยฉพาะ

ประดในยุทธศาสตร์
ํี สริมสรຌางหลักประกันทางสังคมละขยายความคุຌมครอง฿หຌทัไวถึง
๎ี สริมสรຌางสมรรถนะรงงานนอกระบบพืไอการทำงาน
๏ี พิไมสมรรถนะการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับกรมการจัดหางาน มีรายละอียด ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ สริมสรຌางสมรรถนะรงงานนอกระบบพืไอการทำงาน
กลยุทธ์ โ.แ สงสริมการมีงานทำอยางตอนืไองละมีรายเดຌทีไมัไนคงอยางยัไงยืน
รงงานนอกระบบจะมีความมัไนคง฿นการดำรงชีวิตเดຌนัๅน จำปຓนตຌองมีความมัไนคง฿นการมีงานทำ
ละรายเดຌ หนวยงานทีไกีไยวขຌองตຌองบูรณาการการทำงานรวมกัน฿นการสรຌางหลักประกันทางอาชีพ฿หຌกรงงาน
นอกระบบ ดยนຌนการฝຄกอาชีพทีไตรงตามความตຌองการของรงงานนอกระบบ สริมองค์ความรูຌดຌานการตลาด
ละการขຌาถึงหลงงินทุน หลงวัตถุดิบราคาถูก ทคนลยีละนวัตกรรม฿หม โ ตลอดจนหลงจำหนายสินคຌา
กลยุทธ์ ๎.๐ สงสริมการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาสังคม฿นการพิไม
สมรรถนะของรงงานนอกระบบ
หนวยงานภาครัฐตຌองสรຌางความรวมมือกับภาคอกชน ละภาคประชาสังคม พืไอปຓนครือขาย
การพัฒนาสมรรถนะรงงานนอกระบบ ดยการพิไมบทบาทละสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับภาคอกชน พืไอ฿หຌขຌามา
มีสวนรวมมากขึๅน฿นการสนับสนุนการพิไมสมรรถนะของรงงานนอกระบบ สำหรับภาคประชาสังคมควรมีบทบาท
สนับสนุนละสรຌางตຌนบบกลุมรงงานนอกระบบพืไอปຓนศูนย์รียนรูຌ฿หຌกรงงาน฿นพืๅนทีไอืไน โ
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ส่วนที่ 3

สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564
กรมการจัดหางาน

สวนทีไ ใ สาระสำคัญผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน
3.1 ภาพรวม
ใ.แ.แ วิสัยทัศน์ของสวนราชการ
Ķกำลังรงงานมีงานทำถຌวนหนຌาทุกชวงวัย ภาย฿นป 2565ķ
ใ.แ.โ พันธกิจของสวนราชการ
แ. สงสริมการมีงานทำ ดย฿หຌบริการจัดหางาน การนะนวอาชีพ การคุຌมครองคนหางาน
พืไอ฿หຌประชาชนมีอาชีพ มีรายเดຌ
โ. พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศ ละขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน฿หຌทันสมัย พืไอสนับสนุน
การดำนินงาน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
ใ. พัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ไ. สงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมภาคีครือขายทุกภาคสวน฿นการบริหารตลาดรงงาน
สูความสมดุล
5. บริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
ใ.แ.ใ คานิยม ิCore Valuesี
STRONG : Ķ บุคลากรของกรมการจัดหางาน ป็นผูຌมีจิต฿หຌบริการ ตอบสนองตอภารกิจ
ทีไเดຌรับ อยางทุมท ดยการทำงานป็น ทีม ละสรຌางครือขายการทำงานบบบูรณาการพืไอป้าหมาย
คือประชาชน ķ
1. S = Service Mind : มีจิตบริการ มุงนຌน฿หຌบริการประชาชนทุกชวงวัยทีไมารับบริการ
โ. T = Team Work : การทำงานรวมกันป็นทีมพืไอ฿หຌบรรลุผลสำรใจป็นเปตามป้าหมาย
ขององค์กร
ใ. R = Response : ตอบสนองตอทุกภารกิจทีไเดຌรับอยางรวดรใวฉับเว
ไ. O = Owner
: มีจิตสำนึก฿นความป็นจຌาขององค์กร ละภาคภูมิ฿จทีไป็นสวนหนึไง
ขององค์กร
5. N = Network
: สานสรຌางครือขายพืไอการบูรณาการทัๅงภาย฿นละภายนอก
องค์กร
6. G = Goal
: พืไอป้าหมายคือประชาชน
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ใ.แ.ไ ครงสรຌางกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัด

เมสังกัดกอง

ู กลุมตรวจสอบภาย฿น
ู กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานลขานุการ
กรม

กองนิติการ

กองยุทธศาสตร์ละผนงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

กองบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน

กองสงสริมการมีงานทำ

สำนักบริหารรงงานตางดຌาว

กองบริหารรงงานเทยเปตางประทศ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร

กองทะบียนจัดหางานกลาง
ละคุຌมครองคนหางาน

สำนักงานจัดหางาน
กรุงทพมหานครพืๅนทีไ แ ู 5

สำนักงานจัดหางานกรุงทพมหานคร
พืๅนทีไ 6 ู แเ

หน่วยงานตามกฎกระทรวง
หน่วยงานภายใน
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3.2 ผนปฏิบัติราชการ 5 รืไอง
ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ แ
การสงสริมการมีงานทำ ละคุຌมครองคนหางาน พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย
1ี ป้าหมาย ระบบบริหารจัดการสงสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีการประกอบอาชีพ
อยางมัไนคง ละยัไงยืน ตามความรูຌ ความสามารถ ประสบการณ์ของตนอง มีคาตอบทนทีไหมาะสมละเดຌรับ
ความคุຌมครองตามทีไกฎหมายกำหนด
โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย
ตัวชีๅวัด

คา
ป้าหมาย
เมนຌอยกวารຌอยละ
6็
เมนຌอยกวารຌอยละ
72
คน
2ุ125
คน
100ุเเเ
เมนຌอยกวารຌอยละ
่เ
หนวยนับ

1. รงงานทีไเดຌรับบริการมีงานทำ
2. ผูຌเดຌรับบริการนำขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานเป฿ชຌประยชน์
3. ผูຌสูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ มีรายเดຌ
ไ. ผูຌประสงค์เปทำงานตางประทศ เดຌรับการสงสริมการมีงานทำ
5. รຌอยละคนหางานทีไถูกหลอกลวงเดຌรับการชวยหลือ

3ี นวทางการพัฒนา
ิแี สงสริมคนหางาน฿หຌมีงานทำ
ิโี คุຌมครองคนหางานตามทีไกฎหมายกำหนด
ิใี พัฒนาระบบการสงสริมการมีงานทำละคุຌมครองคนหางาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ิไี พัฒนาระบบบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ
ไี ผนงาน/ครงการ ิสำคัญี
ิแี ครงการคุຌมครองป้องกันการหลอกลวงละลักลอบเปทำงานตางประทศ ิกทค.ี
ิโี รับรืไองรຌองทุกข์จากคนหางานตาม พรบ.จัดหางานละคุຌมครองคนหางาน พ.ศ. โ5โ่ ิกทค.ี
ิใี ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌคนหางานพืไอป้องกันการตกป็นหยืไอการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
฿นการเปทำงานตางประทศ ิกรต.ี
ิไี กิจกรรมนะนวอาชีพพืไอการทำงาน฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก ิกส.ี
ิ5ี กิจกรรมจัดหางานชิงรุกพืไอการพัฒนาขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก ิกบ.ี
ิ6ี ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน ิกส.ี
ู นะนวอาชีพกอนขຌาสูตลาดรงงาน
แี กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌนักรียน นักศึกษา
โี กิจกรรมนะนวอาชีพละสงสริมอาชีพ฿หຌดใกละยาวชน฿นสถานพินิจ ผูຌถูกคุม
ประพฤติ ละผูຌตຌองขัง
ู นะนวอาชีพพืไอการมีงานทำ
แี กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌผูຌประกันตนกรณีวางงาน ประชาชนทัไวเป
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โี กิจกรรมศูนย์ตรีทพพืไอการจຌางงานครบวงจร
ใี กิจกรรมสงสริมการมีงานทำ฿หຌทหารกองประจำการทีไจะปลดป็นทหารกองหนุน
ู นะนวอาชีพผูຌเมอยู฿นระบบการจຌางงาน
แี กิจกรรมพิไมอาชีพ พิไมรายเดຌ
โี กิจกรรมสงสริมการรับงานเปทำทีไบຌาน
ิ็ี กิจกรรม฿หຌบริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานพืไอคนเทย ิกบ.ี
ิ่ี ครงการวันมหกรรมอาชีพ ิกส.ี
ิ้ี กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางาน฿นประทศ ิกบ.ี
- ครงการจัดหางานชิงรุกพืไอการมีงานทำอยางยัไงยืน
ู ครงการนัดพบรงงาน฿หญ
ู ครงการนัดพบรงงานยอย
ู ครงการ฿หຌบริการจัดหางานกกลุมคนพิศษ
ู ครงการ ใ ม. ิมีงานทำ มีงิน มีวุฒิการศึกษาี
ู ครงการจัดหางานพืไอยกระดับคุณภาพชีวิต
ิแเี กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางานตางประทศ ิกรต.ี
ู พิจารณาคำขอการจัดสงคนหางานละพาลูกจຌางเปทำงาน/ฝຄกงานตางประทศ
ู จัดสงคนหางานเปทำงานตางประทศดยรัฐ
ู รับจຌงการดินทางดຌวยตนองละดินทางกลับเปทำงานตางประทศ
ิแแี ครงการผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน ิกบต.ี
ิแโี ครงการสงสริมการประกอบอาชีพ฿หຌผูຌสูงอายุ ิกส.ี
ิแใี ครงการสงสริมการจຌางงานผูຌสูงอายุ฿นอาชีพทีไหมาะสมกับวัยละประสบการณ์ ิกบ.ี
5ี ผนงาน/ครงการ
ผนงาน/ครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
แ. กิจกรรมตรวจละคุຌมครองรงงานเทย฿นตางประทศ
กทค.
โ. ครงการตรวจสอบสำนักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน฿หຌคนหางาน฿นประทศ
กทค.
ละบริษัทจัดหางาน฿หຌคนหางานเปทำงาน฿นตางประทศ
ใ. พิจารณาคำขอกีไยวกับการขออนุญาตจัดหางาน฿หຌคนหางานทำงาน฿นประทศ
กทค.
ไ. พิจารณาคำขอกีไยวกับการขออนุญาตจัดหางาน฿หຌคนหางานทำงาน฿นตางประทศ
กทค.
5. กิจกรรมพัฒนาการจัดประภทมาตรฐานอาชีพละมาตรฐานอุตสาหกรรม
กส.
ประทศเทย
6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรป็นนักจัดหางานมืออาชีพ
กบ.
7. ครงการสงสริมการรักษาละขยายตลาดรงงานเทย฿นตางประทศ
กรต.
่. ครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานพืไอการขงขันเปทำงานสาธารณรัฐกาหลี
กรต.
้. ครงการพัฒนาศักยภาพรงงานเทยตามความตຌองการของตลาดรงงาน
กรต.
฿นอิสราอล
แเ. ครงการศูนย์ประสานบริการการเปทำงานตางประทศ฿นสวนภูมิภาค
กรต.
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ผนงาน/ครงการ
แแ. ครงการสงสริมรงงานเทยกลับคืนถิไน ิReintegration)
แโ. ครงการสำรวจขຌอมูลตลาดรงงาน
แใ. ครงการผลิตผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน

หนวยงานรับผิดชอบ
กรต.
กบต.
กบต.
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 2
การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับการ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค ไ.เ
1ี ป้าหมาย การบริหารจัดการระบบทคนลยีสารสนทศ ฿หຌทันสมัยรองรับทคนลยี ไ.เ
ดยบูรณาการการทำงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ฿นการบริหารละการบริการกลุมป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพ
โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย
ตัวชีๅวัด
1. ระดับความสำรใจ฿นการจัดหาอุปกรณ์฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการ฿ชຌงาน
โ. ระดับความสำรใจ฿นการบูรณาการขຌอมูลสารสนทศ
ใ. ระดับการติดตามละประมินผลการ฿ชຌงานระบบทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร ิICTี

หนวยนับ
ู
ู

คาป้าหมาย
5
5

-

5

3ี นวทางการพัฒนา
ิแี พัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัลละฐานขຌอมูล฿หຌสนับสนุนการบริหาร ละการปฏิบัติงาน
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ิโี สนับสนุนครืไองมือ อุปกรณ์ทีไจำป็นมีพียงพอ ละพรຌอม฿ชຌงาน
ิใี การบูรณาการชืไอมยงฐานขຌอมูลกับหนวยงานภาครัฐละอกชน
ไี ผนงาน/ครงการ ิสำคัญี
ู
5ี ผนงาน/ครงการ
ผนงาน/ครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
แ. ครงการพัฒนาระบบอิลใกทรอนิกส์การตรวจสอบผูຌดินทางเปทำงานละกลุมสีไยง
กทค.
ทีไจะลักลอบเปทำงานตางประทศ
โ. คาจຌางหมาบริการบำรุงรักษาปรกรม ิMA)
ศทส.
ใ. จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์มขายบบทีไ โ
ศทส.
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ
1ี ป้าหมาย ป็นองค์กรธรรมภิบ าล มีการบริห ารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ิธรรมาภิบาล
หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความปรง฿ส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุຌมคาี
โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย
ตัวชีๅวัด
1. การบรรจุตงตัๅงขຌาราชการละพนักงานราชการ฿นตำหนงทีไวาง
โ. บุคลากรทีไเดຌรับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
ใ. พิไมชองทางการสืไอสารการจัดการความรูຌละนวัตกรรม
ไ. ผานกณฑ์การประมินตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ิPMQAี
5. ความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ
6. สำรใจของการปฏิบัติงานตามผนงานครงการประจำป
7. การบิกจายงินงบประมาณ
8. การประมินมาตรฐานความปรง฿ส฿นการดำนินการ
9. การดำนินงานตามผนสรຌางความรับรูຌความขຌา฿จกประชาชน

หนวยนับ
รຌอยละ
รຌอยละ
ชองทาง

คาป้าหมาย
65
็5
แ

ู

ผาน

รຌอยละ
รຌอยละ
รຌอยละ
รຌอยละ
ู

่5
แเเ
แเเ
่เ
แเเ

3ี นวทางการพัฒนา
ิแี ปรับปรุง กฎ ระบียบทีไกีไยวขຌอง
ิโี บริหารทรัพยากรบุคคลมีพียงพอ ละมีสมรรถนะ฿หຌป็นมืออาชีพ
ิใี พัฒนาการบริหารจัดการตามกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ิPMQAี
ิไี บริหารผนงาน ครงการ ละงบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ิ5ี พัฒนาการผยพรประชาสัมพันธ์ ฿หຌมีประสิทธิภาพครอบคลุมละทัไวถึงทุกกลุมป้าหมาย
ไี ผนงาน/ครงการ ิสำคัญี
ู
5ี ผนงาน/ครงการ
ผนงาน/ครงการ
แ. ครงการพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดຌานกฎหมายของกรมการจัดหางาน
โ. ครงการอบรมกฎหมายพืไอสรຌางการรับรูຌละการผยพรกฎหมาย
฿นความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน
ใ. งินอุดหนุนคาสมาชิกองค์การ WAPES
ไ. ครงการสัมมนาวิชาการประจำป โ56ไ

หนวยงานรับผิดชอบ
กน.
กน.
กรต.
กบต.
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ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 4
การสงสริมการมีสวนรวมละพัฒนาศักยภาพของภาคีครือขายทุกภาคสวน
1ี ป้าหมาย หนวยงานละภาคีครือขายมีการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย
ตัวชีๅวัด
1. ครือขายทีไนำขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานเปผยพรตอนักรียน
นักศึกษา ละประชาชน

หนวยนับ

คาป้าหมาย

รຌอยละ

็6

3ี นวทางการพัฒนา
ิแี สงสริมครือขายทุกภาคสวน฿หຌมีศักยภาพละมีสวนรวม฿นการบริหารตลาดรงงาน
ิโี สงสริมครือขายจัดหางาน ละคุຌมครองคนหางาน
ิใี พัฒนาศักยภาพครือขายการนะนวอาชีพ
ไี ผนงาน/ครงการ ิสำคัญี
ิแี ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน ิกส.ี
ู นะนวอาชีพกอนขຌาสูตลาดรงงาน
แี กิจกรรมสรຌางครือขายการนะนวอาชีพ
5ี ผนงาน/ครงการ
ผนงาน/ครงการ
แ. ครงการขยายครือขายขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานสูตำบล หมูบຌาน
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หนวยงานรับผิดชอบ
กบต.

ผนปฏิบัติราชการรืไองทีไ 5
การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว
1ี ป้าหมาย การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาวทัๅงระบบ฿หຌมีความสอดคลຌอง
กับความตຌองการจຌางงาน พืไอลดปัญหาการจຌางงานทีไผิดกฎหมาย
โี ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย
ตัวชีๅวัด
1. คนตางดຌาว ิทุกกลุมี ทีไยืไนขออนุญาตละเดຌรับอนุญาตทำงาน
โ. รงงานตางดຌาวละสถานประกอบการตามป้าหมายเดຌรับการ
ตรวจสอบ

หนวยนับ
รຌอยละ

คาป้าหมาย
้้

รຌอยละ

แเเ

3ี นวทางการพัฒนา
ิแี พัฒนาระบบบริหารจัดการการทำงานของคนตางดຌาว฿หຌมีประสิทธิภาพ
ิโี รงรัดการดำนินงานชิงรุกตามกฎหมาย฿หຌมีประสิทธิภาพ
ไี ผนงาน/ครงการ ิสำคัญี
ิแี ครงการจัดทำทะบียนคนตางดຌาวทีไยืไนขอรับ฿บอนุญาตทำงาน ิสบต.ี
ิโี ครงการตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาวละสถานประกอบการ ิกทค.ี
ิใี ครงการป้องกันการคຌามนุษย์ดຌานรงงานตางดຌาว ิสบต.ี
ิไี ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง โโ จังหวัด ิสบต.ี
ิ5ี ครงการศูนย์บริการบบบใดสรใจ ิOne Stop Service) ดຌานรงงานตางดຌาว
พืไอสนับสนุนขตศรษฐกิจพิศษ ิสบต.ี
ิ6ี ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชีไยวชาญ ิสบต.ี
5ี ผนงาน/ครงการ
ผนงาน/ครงการ
ู

หนวยงานรับผิดชอบ
ู
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3.3 ประมาณการวงงินงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ
ิเมรวมงบพืไอการบริหารี
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ผนปฏิบัติราชการ
แ. รืไอง การสงสริมการมีงานทำ
รวม
ละคุຌมครองคนหางาน พืไอการ กิจกรรมนะนวอาชีพพืไอการทำงาน฿นพืๅนทีไ
จຌางงานทุกชวงวัย
ขตพัฒนาพิศษภาคตะวันออก
กิจกรรมจัดหางานชิงรุกพืไอการพัฒนาขตพัฒนา
พิศษภาคตะวันออก
ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน
ิแี นะนวอาชีพกอนขຌาสูตลาดรงงาน
ู กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌนักรียน นักศึกษา
ู กิจกรรมนะนวอาชีพ ละสงสริม อาชีพ
฿หຌดใกละยาวชน฿นสถานพินิจ ผูຌถูกคุมประพฤติ
ละผูຌตຌองขัง
ิโี นะนวอาชีพพืไอการมีงานทำ
ู กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌผูຌประกันตนกรณี
วางงาน ประชาชนทัไวเป
ู กิจกรรมศูนย์ตรีทพพืไอการจຌางงานครบวงจร

วงงินรวม
ิบาที
แไใุเ6โุ65เ
แุไ5ุ้็เเ

งบประมาณ
รายเดຌ
งินกูຌ
อืไน ๆ
ผนดิน
หนวยงาน ฿นประทศ ตางประทศ
ิบาที
แไใุเ6โุ65เ
แุไ5ุ้็เเ
ู
ู
ู

ใุ55แุเเเ

ใุ55แุเเเ

ู

ู

ู

โุุ้่่็เเ
แุเใโุเเเ

โุุ้่่็เเ
แุเใโุเเเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ู

ู

ู

ู
ุ่6ุ่้ใ5เ

ู
ุ่6ุ่้ใ5เ

ผนปฏิบัติราชการ
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ู กิ จ กรรมส ง สริ ม การมี ง านทำ฿หຌ ท หาร
กองประจำการทีไจะปลดป็นทหารกองหนุน
ิใี นะนวอาชีพผูຌเมอยู฿นระบบการจຌางงาน
ู กิจกรรมพิไมอาชีพ พิไมรายเดຌ
ู กิจกรรมสงสริมการรับงานเปทำทีไบຌาน
กิจกรรมพัฒนาการจัดประภทมาตรฐานอาชีพ
ละมาตรฐานอุตสาหกรรมประทศเทย
ครงการกຌาวสูงานทีไดี คนมีคุณภาพ
ิแี กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางานของศูนย์บริการ
จัดหางานพืไอคนเทย
ิโี กิจ กรรมพัฒ นาบุคลากรป็น นักจัดหางาน
มืออาชีพ
ครงการวันมหกรรมอาชีพ
ผลผลิตประชาชนทุกกลุมเดຌรับบริการสงสริม
การมีงานทำ
แ. กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางาน฿นประทศ
ิแี ครงการจัดหางานชิงรุกพืไอการมีงานทำ
อยางยัไงยืน
ิโี ครงการนัดพบรงงาน฿หญ
ิใี ครงการนัดพบรงงานยอย

วงงินรวม
ิบาที
6เุ้่เเ

งบประมาณ
รายเดຌ
งินกูຌ
อืไน ๆ
ผนดิน
หนวยงาน ฿นประทศ ตางประทศ
ิบาที
6เุ้่เเ
ู
ู
ู

็ุแใไุ6เเ
แุ6็5ุแเเ
แุใ5ุ่5เเ

็ุแใไุ6เเ
แุ6็5ุแเเ
แุใ5ุ่5เเ

ู
ู
ู

ู
ู
ู

ู
ู
ู

ใุโไไุ่เเ

ใุโไไุ่เเ

ู

ู

ู

5้5ุ่เเ

5้5ุ่เเ

ู

ู

ู

ไุ้ไใุใเเ

ไุ้ไใุใเเ

ู

ู

ู

ไ็ุโ5โุ5เเ

ไ็ุโ5โุ5เเ

ู

ู

ู

โุ6้เุ้เเ
โุแเุ้็เเ

โุ6้เุ้เเ
โุแเุ้็เเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู
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ิไี ครงการ฿หຌบริการจัดหางานกกลุมคนพิศษ
ิ5ี ครงการ ใ ม. ิมีงานทำ มีงิน มีวุฒิการศึกษาี
ิ6ี ครงการจัดหางานพืไอยกระดับคุณภาพชีวิต
โ. กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางานตางประทศ
ิแี พิ จ ารณาคำขอการจั ด ส ง คนหางานละ
พาลูกจຌางเปทำงาน/ฝຄกงานตางประทศ
ิโี จัดสงคนหางานเปทำงานตางประทศดยรัฐ
ิใี รับจຌงการดินทางดຌวยตนองละดิน ทาง
กลับเปทำงานตางประทศ
ิไี ครงการส ง สริ ม การรั ก ษาละขยาย
ตลาดรงงานเทย฿นตางประทศ
ิ5ี ครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานพืไ อการ
ขงขันเปทำงานสาธารณรัฐกาหลี
ิ6ี ครงการพัฒ นาศักยภาพรงงานเทยตาม
ความตຌองการของตลาดรงงาน฿นอิสราอล
ิ็ี ครงการศูนย์ประสานบริการการเปทำงาน
ตางประทศ฿นสวนภูมิภาค
ิ่ี ครงการส ง สริ ม รงงานเทยกลั บ คื น ถิไ น
ิReintegration)

วงงินรวม
ิบาที
แ็ุ่แไุใเเ
โุแ5ไุ่เเ
โใแุโเเ

งบประมาณ
รายเดຌ
งินกูຌ
อืไน ๆ
ผนดิน
หนวยงาน ฿นประทศ ตางประทศ
ิบาที
แ็ุ่แไุใเเ
ู
ู
ู
โุแ5ไุ่เเ
ู
ู
ู
โใแุโเเ
ู
ู
ู

-

-

ู

ู

ู

-

-

ู
ู

ู
ู

ู
ู

1,086,000

1,086,000

ู

ู

ู

2,453,700

2,453,700

ู

ู

ู

2,763,150

2,763,150

ู

ู

ู

2,860,000

2,860,000

ู

ู

ู

412,050

412,050

ู

ู

ู
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ครงการผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน
ครงการสำรวจขຌอมูลตลาดรงงาน
ครงการผลิตผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน
ครงการสงสริมการประกอบอาชีพ฿หຌผูຌสูงอายุ
ครงการสงสริมการจຌางงานผูຌสูงอายุ฿นอาชี พ
ทีไหมาะสมกับวัยละประสบการณ์
ครงการคุ ຌ ม ครองป้ อ งกั น การหลอกลวงละ
ลักลอบเปทำงานตางประทศ
รับรืไองรຌองทุกข์จากคนหางานตาม พรบ.จัดหางาน
ละคุຌมครองคนหางาน พ.ศ. โ5โ่
กิ จ กรรมตรวจละคุ ຌ ม ครองรงงานเท ย
฿นตางประทศ
ครงการตรวจสอบสำนักงานจัดหางาน/บริษัท
จัดหางาน฿หຌคนหางาน฿นประทศ ละบริ ษั ท
จัดหางาน฿หຌคนหางานเปทำงาน฿นตางประทศ
กิจกรรมพิจารณาคำขอกีไยวกับการขออนุญาต
จัดหางาน฿หຌคนหางานทำงาน฿นประทศ
กิจกรรมพิจารณาคำขอกีไยวกับการขออนุญาต
จัดหางาน฿หຌคนหางานทำงาน฿นตางประทศ

วงงินรวม
ิบาที
ู
โ็เุใเเ
โ่เุเเเ
5ุ้เใุโเเ
แเุ็ุ้้ไเเ
5ุเเโุ้เเ

งบประมาณ
ผนดิน
ิบาที

รายเดຌ
งินกูຌ
อืไน ๆ
หนวยงาน ฿นประทศ ตางประทศ

ู
โ็เุใเเ
โ่เุเเเ
5ุ้เใุโเเ
แเุ็ุ้้ไเเ

ู
ู
ู
ู
ู

ู
ู
ู
ู
ู

ู
ู
ู
ู
ู

5ุเเโุ้เเ

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

้5ไุ่เเ

้5ไุ่เเ

ู

ู

ู

แ่6ุใเเ

แ่6ุใเเ

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู

ู
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โ. รื ไ อ ง การพั ฒ นาระบบ
ทคนลยี ดิจิทัล฿นการบริหาร
จัดการ พืไอรองรับการ฿หຌบริการ
ประชาชน฿นยุค ไ.เ
ใ. รืไอง การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ฿หຌมีประสิทธิภาพ

ครงการตรี ยมความพรຌ อม฿หຌ คนหางานพืไ อ
ป้องกันการตกป็นหยืไอการคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
฿นการเปทำงานตางประทศ
รวม
ครงการพั ฒ นาระบบอิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ก าร
ตรวจสอบผูຌดินทางเปทำงานละกลุมสีไยงทีไจะ
ลักลอบเปทำงานตางประทศ
คาจຌางหมาบริการบำรุงรักษาปรกรม ิMA)
จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์มขายบบทีไ โ
รวม
ครงการพิ ไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ดຌานกฎหมายของกรมการจัดหางาน
ครงการอบรมกฎหมายพื ไ อ สรຌ า งการรั บ รูຌ
ละการผยพรกฎหมาย฿นความรับผิดชอบ
ของกรมการจัดหางาน
งินอุดหนุนคาสมาชิกองค์กร WAPES
ครงการสัมมนาวิชาการประจำป โ56ไ

วงงินรวม
ิบาที
55ไุ่เเ

งบประมาณ
รายเดຌ
ผนดิน
หนวยงาน
ิบาที
55ไุ่เเ
ู

งินกูຌ
อืไน ๆ
฿นประทศ ตางประทศ
ู

ู

ู

ู

ู

แไุ5แ6ุแเเ
5ุ56ุ่เเเ

แไุ5แ6ุแเเ
5ุ56ุ่เเเ

ุ่55ุ่แเเ
ใ้เุเเเ
7ุไ55ุเเเ
5ุ็้เุเเเ

ุ่55ุ่แเเ
ใ้เุเเเ
7ุไ55ุเเเ
5ุ็้เุเเเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ู

ู

ู

แเุเเเ

แเุเเเ

ู

ู

ู

187,000
แุไ6ุ่เเเ

187,000
แุไ6ุ่เเเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู
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ไ. รืไอง การสงสริมการมีสวนรวม
รวม
ละพัฒนาศักยภาพของภาคี ครงการตรียมความพรຌอมกกำลังรงงาน
ครือขายทุกภาคสวน
ิแี นะนวอาชีพกอนขຌาสูตลาดรงงาน
ู กิจกรรมสรຌางครือขายการนะนวอาชีพ
ครงการขยายครื อ ข า ยขຌ อ มู ล ข า วสาร
ตลาดรงงานสูตำบล หมูบຌาน
5. รื ไ อ ง การบริ ห ารจั ด การ
รวม
การทำงานของคนตางดຌาว
ครงการจัดทำทะบียนคนตางดຌาวทีไยืไนขอรับ
฿บอนุญาตทำงาน
ครงการตรวจสอบการทำงานของคนตางดຌาว
ละสถานประกอบการ
ครงการป้ อ งกั น การคຌ า มนุ ษ ย์ ดຌ า นรงงาน
ตางดຌาว
ครงการศูนย์ประสานรงงานประมง
ครงการศูนย์บริการบบบใดสรใจ ิOne Stop
Service) ดຌานรงงานต างดຌ าวพืไ อสนั บ สนุ น
ขตศรษฐกิจพิศษ
ครงการออก฿บอนุญาตทำงาน฿หຌผูຌชีไยวชาญ
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รวมทัๅงสิๅน

วงงินรวม
ิบาที
5ุ5แุ้แเเ

งบประมาณ
รายเดຌ
ผนดิน
หนวยงาน
ิบาที
5ุ5แุ้แเเ

งินกูຌ
อืไน ๆ
฿นประทศ ตางประทศ

ไุ่้แุ็เเ
6โ็ุไเเ

ไุ่้แุ็เเ
6โ็ุไเเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู

ไุ้โ่เุ้เเ
แุ6เุ่่เเ

ไุ้โ่เุ้เเ
แุ6เุ่่เเ

ู

ู

ู

แุ็65ุไเเ

แุ็65ุไเเ

ู

ู

ู

ใุโุ้่โเเ

ใุโุ้่โเเ

ู

ู

ู

โเุแ6ุ้็เเ
โแุโใ็ุ6เเ

โเุแ6ุ้็เเ
โแุโใ็ุ6เเ

ู
ู

ู
ู

ู
ู

แุโเแุโเเ

แุโเแุโเเ

ู

ู

ู

219,833,750 219,833,750

ู

ู

ู

ภาคผนวก

ก. บญชอกษรย่อ
อกษรย่อ
สบต.
กบ.
กส.
กบต.
กรต.
กยผ.
กน.
กทค.
กบค.
ศทส.
สลก.
กพร.
ตส.
สจจ.
สจก.

หน่วยง น

สำนักบริหารรงงานตางดຌาว
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กองสงสริมการมีงานทำ
กองบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน
กองบริหารรงงานเทยเปตางประทศ
กองยุทธศาสตร์ละผนงาน
กองนิติการ
กองทะบียนจัดหางานกลางละคุຌมครองคนหางาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
สำนักงานลขานุการกรม
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภาย฿น
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สำนักงานจัดหางานกรุงทพมหานครพืๅนทีไ
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ข. ผนภ พคว ม ชื่อม ยง ผนปฏบตร ชก ร
ย.ชาติ โเ ป
ผนมบท

ภาย฿ตຌ ย.ชาติ

ผนปฏิรูป
ประทศ

ดຌานความมัไนคง

ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน

ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ดຌานการสรຌางอกาส ละความ
สมอภาคทางสังคม

ิแี ประดในความมัไนคง

ิโี ประดในขตศรษฐกิจพิศษ

ิแแี ประดในการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

ิแ5ี ประดในพลังทางสังคม

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานสังคม

ย. แ, 3, 5

ผนปฏิบัติ
ราชการ
ิยุทธศาสตร์ี

การสงสริมการมีงานทำ
ละคุຌมครองคนหางาน
พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย

การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล
฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับ
การ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค 4.0

ผนงาน/
ครงการ

แ.แ กิจกรรมนะนวอาชีพพืไอการ
ทำงาน฿นพืๅนทีไขตพัฒนาพิศษภาค
ตะวันออก ิแ.ไ5้็ี
แ.โ กิจกรรมจัดหางานชิงรุกพืไอ
การพัฒนาขตพัฒนาพิศษภาค
ตะวันออก ิใ.55แเี
แ.ใ ครงการตรียมความพรຌอมก
กำลังรงงาน
ิแี นะนวอาชีพกอนขຌาสู
ตลาดรงงาน
- กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌ
นักรียน นักศึกษา ิโ.้่่็ี
ู กิจกรรมนะนวอาชีพ ละ
สงสริม฿หຌดใกละยาวชน฿นสถาน
พินิจ ผูຌถูกคุมประพฤติละผูຌตຌองขัง
ิแ.เใโเี
ิโี นะนวอาชีพพืไอการมีงานทำ
ู กิจกรรมนะนวอาชีพ฿หຌ
ผูຌประกันตนกรณีวางงาน ประชาชน
ทัไวเป ิ ู ี
ู กิจกรรมศูนย์ตรีทพพืไอการ
จຌางงานครบวงจร ิ่.6่้ใ5ี
ู กิจกรรมสงสริมการมีงานทำ฿หຌ
ทหารกองประจำการทีไจะปลดป็น
ทหารกองหนุน ิเ.6เ้่ี
ิใี นะนวอาชีพผูຌเมอยู฿นระบบ
การจຌางงาน
ู กิจกรรมพิไมอาชีพ พิไมรายเดຌ
ิ็.แใไ6ี
ู กิจกรรมสงสริมการรับงานเป
ทำทีไบຌาน ิแ.6็5แี
แ.ไ กิจกรรมพัฒนาการจัดประภท
มาตรฐานอาชีพละมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประทศเทย
ิแ.ใ5่5ี

โ.แ ครงการพัฒนาระบบ
อิลใกทรอนิกส์การตรวจสอบ
ผูຌดินทางเปทำงานละกลุมสีไยง
ทีไจะลักลอบเปทำงานตางประทศ
ิ5.56่เี
โ.โ คาจຌางหมาบริการบำรุงรักษา
ปรกรม ิMA) ิ่.55่แี
โ.ใ จัดซืๅอครืไองคอมพิวตอร์ม
ขายบบทีไ โ ิเ.ใ้เเี
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ย. แ, 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
฿หຌมีประสิทธิภาพ
ใ.แ ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดຌานกฎหมายของ
กรมการจัดหางาน ิ5.็้เเี
ใ.โ ครงการอบรมกฎหมาย
พืไอสรຌางการรับรูຌละการผยพร
กฎหมาย฿นความรับผิดชอบ
ของกรมการจัดหางาน ิเ.เแเเี
ใ.ใ งินอุดหนุนคาสมาชิกองค์กร
WAPES ิเ.แ่็เี
ใ.ไ ครงการสัมมนาวิชาการ
ประจำป โ56ไ ิแ.ไ6่เี
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ย. แ, โ, ไ

การสงสริมการมีสวนรวมละ
พัฒนาศักยภาพของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน
ไ.แ ครงการตรียมความ
พรຌอมกกำลังรงงาน
ิแี นะนวอาชีพกอนขຌาสู
ตลาดรงงาน
ู กิจกรรมสรຌางครือขาย
การนะนวอาชีพ ิไ.่้แ็ี
ไ.โ ครงการขยายครือขาย
ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานสู
ตำบล หมูบຌาน ิเ.6โ็ไี

ย. แ

การบริหารจัดการการ
ทำงานของคนตางดຌาว
5.แ ครงการจัดทำ
ทะบียนคนตางดຌาวทีไยืไน
ขอรับ฿บอนุญาตทำงาน
ิแ.6เ่่ี
5.โ ครงการตรวจสอบ
การทำงานของคนตางดຌาว
ละสถานประกอบการ
ิแ.็65ไี
5.ใ ครงการป้องกัน
การคຌามนุษย์ดຌานรงงาน
ตางดຌาว ิใ.โ้่โี
5.ไ ครงการศูนย์
ประสานรงงานประมง
ิโเ.แ6้็ี
5.5 ครงการศูนย์บริการ
บบบใดสรใจ ิOne Stop
Service) ดຌานรงงานตาง
ดຌาวพืไอสนับสนุนขต
ศรษฐกิจพิศษ
ิโแ.โใ็6ี
5.6 ครงการออก
฿บอนุญาตทำงาน฿หຌ
ผูຌชีไยวชาญ ิแ.โเแโี

ข. ผนภ พคว ม ชื่อม ยง ผนปฏบตร ชก ร ิต่อี
ย.ชาติ โเ ป
ผนมบท

ภาย฿ตຌ ย.ชาติ

ผนปฏิรูป
ประทศ

ดຌานความมัไนคง

ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน

ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ดຌานการสรຌางอกาส ละความ
สมอภาคทางสังคม

ิแี ประดในความมัไนคง

ิโี ประดในขตศรษฐกิจพิศษ

ิแแี ประดในการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

ิแ5ี ประดในพลังทางสังคม

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานสังคม

ย. แ, 3, 5

ผนปฏิบัติ
ราชการ
ิยุทธศาสตร์ี

การสงสริมการมีงานทำ
ละคุຌมครองคนหางาน
พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย

ผนงาน/
ครงการ

แ.5 ครงการกຌาวสูงานทีไดี
คนมีคุณภาพ
ิแี กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหางาน
ของศูนย์บริการจัดหางานพืไอคน
เทย ิใ.โไไ่ี
ิโี กิจกรรมพัฒนาบุคลากรป็นนัก
จัดหางานมืออาชีพ ิเ.5้5่ี
แ.6 ครงการวันมหกรรมอาชีพ
ิไ.้ไใใี
แ.็ กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหา
งาน฿นประทศ
ิแี ครงการจัดหางานชิงรุกพืไอ
การมีงานทำอยางยัไงยืน
ิไ็.โ5โ5ี
ิโี ครงการนัดพบรงงาน฿หญ
ิโ.6้เ้ี
ิใี ครงการนัดพบรงงานยอย
ิโ.แเ้็ี
ิไี ครงการ฿หຌบริการจัดหางานก
กลุมคนพิศษ ิแ็.่แไใี
ิ5ี ครงการ ใ ม. ิมีงานทำ มีงิน
มีวุฒิการศึกษาี ิโ.แ5ไ่ี
ิ6ี ครงการจัดหางานพืไอยกระดับ
คุณภาพชีวิต ิเ.โใแโี
แ.่ กิจกรรมการ฿หຌบริการจัดหา
งานตางประทศ
ิแี พิจารณาคำขอการจัดสง
คนหางานละพาลูกจຌางเปทำงาน/
ฝຄกงานตางประทศ ิ ู ี
ิโี จัดสงคนหางานเปทำงาน
ตางประทศดยรัฐ ิ ู ี
ิใี รับจຌงการดินทางดຌวยตนอง
ละดินทางกลับเปทำงาน
ตางประทศ ิ ู ี
ิไี ครงการสงสริมการรักษาละ
ขยายตลาดรงงานเทย฿น
ตางประทศ ิแ.เ่6เี

ย. แ, 5

การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล
฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับ
การ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค 4.0

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
฿หຌมีประสิทธิภาพ

ย. แ, โ, ไ

การสงสริมการมีสวนรวมละ
พัฒนาศักยภาพของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน

ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน

ย. แ

การบริหารจัดการการ
ทำงานของคนตางดຌาว
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ข. ผนภ พคว ม ชื่อม ยง ผนปฏบตร ชก ร ิต่อี
ย.ชาติ โเ ป
ผนมบท

ภาย฿ตຌ ย.ชาติ

ผนปฏิรูป
ประทศ

ดຌานความมัไนคง

ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน

ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ดຌานการสรຌางอกาส ละความ
สมอภาคทางสังคม

ิแี ประดในความมัไนคง

ิโี ประดในขตศรษฐกิจพิศษ

ิแแี ประดในการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

ิแ5ี ประดในพลังทางสังคม

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานสังคม

ย. แ, 3, 5

ผนปฏิบัติ
ราชการ
ิยุทธศาสตร์ี

การสงสริมการมีงานทำ
ละคุຌมครองคนหางาน
พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย

ผนงาน/
ครงการ

ิ5ี ครงการพัฒนาศักยภาพ
คนหางานพืไอการขงขันเปทำงาน
สาธารณรัฐกาหลี ิโ.ไ5ใ็ี
ิ6ี ครงการพัฒนาศักยภาพ
รงงานเทยตามความตຌองการของ
ตลาดรงงาน฿นอิสราอล
ิโ.็6ใแ5ี
ิ็ี ครงการศูนย์ประสานบริการ
การเปทำงานตางประทศ฿นสวน
ภูมิภาค ิโ.่6เเี
(8) ครงการสงสริมรงงานเทย
กลับคืนถิไน ิReintegration)
ิเ.ไแโเ5ี
แ.้ ครงการผยพรขຌอมูลขาวสาร
ตลาดรงงาน ิ ู ี
แ.แเ ครงการสำรวจขຌอมูล
ตลาดรงงาน ิเ.โ็เใี
แ.แแ ครงการผลิตผยพรขຌอมูล
ขาวสารตลาดรงงาน ิเ.โ่เเี
แ.แโ ครงการสงสริมการประกอบ
อาชีพ฿หຌผูຌสูงอายุ ิ5.้เใโี
แ.แใ ครงการสงสริมการจຌางงาน
ผูຌสูงอายุ฿นอาชีพทีไหมาะสมกับวัย
ละประสบการณ์ ิแเ.็้้ไี
แ.แไ ครงการคุຌมครองป้องกันการ
หลอกลวงละลักลอบเปทำงาน
ตางประทศ ิ5.เเโ้ี
แ.แ5 รับรืไองรຌองทุกข์จาก
คนหางานตาม พรบ.จัดหางานละ
คุຌมครองคนหางาน พ.ศ. โ5โ่
ิูี
1.16 กิจกรรมตรวจละคุຌมครอง
รงงานเทย฿นตางประทศ
ิเ.้5ไ่ี
แ.แ็ ครงการตรวจสอบสำนักงาน
จัดหางาน/บริษัทจัดหางาน฿หຌ
คนหางาน฿นประทศ ละบริษัท
จัดหางาน฿หຌคนหางานเปทำงาน฿น
ตางประทศ ิเ.แ่6ใี
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การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล
฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับ
การ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค 4.0

ย. แ, 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
฿หຌมีประสิทธิภาพ

ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน

ย. แ, โ, ไ

การสงสริมการมีสวนรวมละ
พัฒนาศักยภาพของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน

ย. แ

การบริหารจัดการการ
ทำงานของคนตางดຌาว

ข. ผนภ พคว ม ชื่อม ยง ผนปฏบตร ชก ร ิต่อี
ย.ชาติ โเ ป
ผนมบท

ภาย฿ตຌ ย.ชาติ

ผนปฏิรูป
ประทศ

ดຌานความมัไนคง

ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน

ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ดຌานการสรຌางอกาส ละความ
สมอภาคทางสังคม

ิแี ประดในความมัไนคง

ิโี ประดในขตศรษฐกิจพิศษ

ิแแี ประดในการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

ิแ5ี ประดในพลังทางสังคม

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานศรษฐกิจ

ดຌานสังคม

ย. แ, 3, 5

ผนปฏิบัติ
ราชการ
ิยุทธศาสตร์ี

การสงสริมการมีงานทำ
ละคุຌมครองคนหางาน
พืไอการจຌางงานทุกชวงวัย

ผนงาน/
ครงการ

แ.แ่ กิจกรรมพิจารณาคำขอ
กีไยวกับการขออนุญาตจัดหางาน฿หຌ
คนหางานทำงาน฿นประทศ ิ ู ี
แ.แ้ กิจกรรมพิจารณาคำขอ
กีไยวกับการขออนุญาตจัดหางาน฿หຌ
คนหางานทำงาน฿นตางประทศ
ิูี
แ.โเ ครงการตรียมความพรຌอม฿หຌ
คนหางานพืไอป้องกันการตกป็น
หยืไอการคຌามนุษย์ ดຌานรงงาน฿น
การเปทำงานตางประทศ
ิเ.55ไ่ี

ย. แ, 5

การพัฒนาระบบทคนลยีดิจิทัล
฿นการบริหารจัดการ พืไอรองรับ
การ฿หຌบริการประชาชน฿นยุค 4.0

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
฿หຌมีประสิทธิภาพ

ย. แ, โ, ไ

การสงสริมการมีสวนรวมละ
พัฒนาศักยภาพของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน

ผนปฏิบัตริ าชการรายป พ.ศ. โ56ไ กรมการจัดหางาน

ย. แ

การบริหารจัดการการ
ทำงานของคนตางดຌาว
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