
ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหเปนมืออาชีพ

เปาหมายการพัฒนาที่ 1 บุคลากรกรมการจัดหางานมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาผูบริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตามเกณฑที่กําหนด

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อการทํางานของคนตางดาว

1 50 337,800 ขาราชการ
และเจาหนาที่ของ
กลุมงานกองทุนฯ 

สบต.

3 วัน
/สวนกลางหรือ
สวนภูมิภาค

สบต.

2 โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
เพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

1 160 500,000 ขาราชการ
และเจาหนาที่ สบต.

3 วัน
/สวนกลาง

หรือสวนภูมิภาค

สบต.

3 โครงการเสรมิสรางความรูเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป
(พ.ศ.2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน

1 200 9,500 บุคลากร
กรมการจัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

กยผ.

4 โครงการเสรมิสรางความรูเก่ียวกับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 200 9,500 บุคลากร
กรมการจัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

กยผ.

5 โครงการเสรมิสรางความรูเก่ียวกับการจัดทํา
โครงการเพื่อขับเคลื่อนกากรบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรชาติ
ประจําป 2568

1 200 9,500 บุคลากร
กรมการจัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

กยผ.

ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ป 2566ป 2565



รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ป 2566ป 2565

6 ประชุมชี้แจงความเขาใจแนวทางการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

1 170 11,400 เจาหนาที่กรมการ
จัดหางานที่เปน
ผูบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานดวย

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส

1 วัน
/สวนกลาง

กยผ.

7 โครงการเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1 100 12,000 บุคลากร
กรมการจัดหางาน

ที่เกี่ยวของ

1 วัน
/สวนกลาง

กยผ.

8 กิจกรรมศูนยตรเีทพเพื่อการจางงานครบวงจร 1 108 243,100 ขาราชการ และ
เจาหนาที่

กรมการจัดหางาน
ที่ปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมศูนยตรเีทพ

2 วัน
/สวนกลาง

กส.

9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการแนะแนวอาชีพอยางย่ังยืน
และเปนระบบ

5 50 425,000 ขาราชการ
กรมการจัดหางาน

ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค

5 วัน
/สวนกลาง

กส.

10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ดานสงเสริมการรับงาน
ไปทําที่บาน และดานกองทุนเพื่อผูรับงาน
ไปทําที่บาน

1 90 20,000 ขาราชการ
และเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดาน
สงเสริมการรบังาน

ไปทําที่บาน
และกองทุนเพื่อ

ผูรับงานไปทําที่บาน

2 วัน
/สวนกลาง
และ Vdo 

Conference
ดวยโปรแกรม 

Zoom Meeting

กส.



รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ป 2566ป 2565

11 โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเปนนักจัดหางาน
มืออาชีพ (ระดับตน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรรจุงาน

1 35 333,700 ขาราชการ
/พนักงานราชการ

ที่ปฏิบัติงาน
ดานการจัดหางาน

ในประเทศ

5 วัน
/สวนกลาง

กบ.

12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทาง
การศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคต

1 30 97,800 เจาหนาที่ กบต.
ทั้งสวนกลาง

และสวนภูมิภาค

2 วัน
/สวนกลาง

กบต.

13 โครงการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม
(กิจกรรมการฝกอบรมสัมมนารวมกัน)

2 20 270,000 ขาราชการ
บรรจุใหม

กรมการจัดหางาน

5 - 9 วัน
/สวนกลาง

กบค.

14 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ

1 100 88,300 บุคลากร
กรมการจัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                 สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 บุคลากรกรมการจัดหางานได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล  

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้และเท่าทัน 

รุ่น คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกองทุนฯ ผ่านบทเรียนออนไลน์ 

(E - learning)

- บุคลากร

ของกลุ่มงาน

กองทุนฯ

- สบต.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- ส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ปี 2566
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40

ของ

บุคลากร

กลุ่มงาน

กองทุนฯ

ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ปี 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 บุคลากรกรมการจัดหางานมีภาวะผู้นําสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางานให้มีทักษะด้านภาวะผู้นํา (Leadership Skillset) 

รุ่น คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน

และการให้คําปรึกษา

1 50 56,100 บุคลากร

กรมการจัดหางาน

1 วัน

/ส่วนกลาง

กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- ส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ปี 2566
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ปี 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 บุคลากรกรมการจัดหางานได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางานให้มีทักษะเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Skillset) เพื่อการตอบสอนงต่อบริบทความเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ

                              และการพัฒนาระบบราชการ  

รุ่น คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคิด

อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

1 100 91,300 บุคลากร

กรมการจัดหางาน

1 วัน

/ส่วนกลาง

กบค.

หมายเหต ุ: 1. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- ส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                   ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ปี 2566
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

 (วัน)

/สถานที่

ปี 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 บุคลากรกรมการจัดหางานได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมให้บุคลากรกรมการจัดหางานพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

รุ่น คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ “การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)”

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

- - - ข้าราชการ

กรมการจัดหางาน

สังกัดส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค

(ระดับชํานาญการ

พิเศษลงมา)

- กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็นและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- ส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                   ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ปี 2566
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา 

(วัน)

/สถานที่

ปี 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม    

เปาหมายการพัฒนาที่ 6 บุคลากรกรมการจัดหางานยึดมั่นในคุณธรรม และมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาธิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาบุคลากรกรมการจัดหางานใหยึดมั่นในคุณธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมการจัดหางาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566

1 100 72,000 ขาราชการ
และบุคลากร

ในสังกัด
สวนกลางและ
สวนภูมิภาค

2 วัน
/สวนกลาง

หรือสวนภูมิภาค

กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                  สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ป 2566
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ป 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 3 การเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร

เปาหมายการพัฒนาที่ 8 บุคลากรกรมการจัดหางานยึดมั่นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคานิยมองคกร STRONG เพ่ือนําไปสูวัฒนธรรมองคกรในอนาคต

แนวทางการพัฒนาที่ 8 เสริมสรางและปลูกฝงคานิยม STRONG ใหแกบุคลากรกรมการจัดหางานอยางเปนรูปธรรมเพ่ือนําไปสูวัฒนธรรมองคกรในอนาคต 

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการกําหนด
พฤติกรรมและระดับพฤติกรรม คานิยมองคกร

1 50 120,000 ขาราชการ
และเจาหนาที่
ของกรมการ
จัดหางาน

1 - 2 วัน
/สวนกลางหรือ
สวนภูมิภาค

กพร.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                 สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ป 2566
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา (วัน)

/สถานที่

ป 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 4 การจัดการความรูและนวัตกรรม

เปาหมายการพัฒนาที่ 9 กรมการจัดหางานเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ผานกระบวนการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 มุงสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่มุงเนนนวัตกรรมผานกระบวนการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management)

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การจัดการความรูในกรมการจัดหางาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

- - - บุคลากร
ในสังกัด
กรมการ
จัดหางาน

- กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                  สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ป 2566
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา

 (วัน)
/สถานที่

ป 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู

เปาหมายการพัฒนาที่ 11 กรมการจัดหางานสงเสริมการพัฒนาและการเรยีนรูของบุคลากรดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

แนวทางการพัฒนาที่ 11 สงเสริมการพัฒนาและการเรียนรูของบุคลากรดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หลักสูตรใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล

1 30 - เจาหนาที่
กรมการจัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

ศทส.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                  สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อ่ืนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ป 2566
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา 

(วัน)
/สถานที่

ป 2565



ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 6 การสรางระบบนิเวศที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูการพัฒนาบุคลากร

เปาหมายที่ 15 บุคลากรกรมการจัดหางานมีคณุภาพชีวิตที่ดีทั้งดานรางกายและจิตใจ   

แนวทางการพัฒนาที่ 15 พัฒนาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานทั้งดานรางกายและจิตใจใหแกบุคลากรกรมการจัดหางาน

รุน คน
งบประมาณ

(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมหลักสูตร
Happy Life Happy Work
Happy Government

1 50 52,300 บุคลากร
ในสังกัด
กรมการ
จัดหางาน

1 วัน
/สวนกลาง

กบค.

หมายเหตุ : 1. กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสม

               2. สถานที่จัดอบรม :- สวนกลาง หมายถึง พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร   

                                 สวนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ป 2566 หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม

จํานวน

กลุมเปาหมาย
ระยะเวลา 

(วัน)
/สถานที่

ป 2565




