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   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน ข 

สารบัญ 

 
 หนา 

คำนำ ก  
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ  
สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 1  
สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปดานทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน  
และความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับท่ีเกี่ยวของ ๒ 
 ขอมูลท่ัวไปดานทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน ๒ 
  กรมการจัดหางาน ๒ 
  ขอมูลดานทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน ๓ 
 ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๙ 
 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ ๑) ๙ 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี ๒) ๑๑  
 (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๓ 
 แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ ๑๖ 
  ๑) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๖ 
  ๒) ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ๒๐ 
  ๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ๒๒  
  ๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป ๒๖    
  ๕) แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล   ๒๘ 
  ๖) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน ๓๔  
สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ของกรมการจัดหางาน  ๓๗ 

 ๓.๑ ภาพรวม (แผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน) ๓๗ 

  วิสัยทัศน (Vision) ๓๗ 

  พันธกิจ (Missions) ๓๗ 

  แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา ๓๗ 

 ๓.๒ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน) ๓๘ 

  วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision) ๓๘ 

  พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Mission) ๓๙ 

  ประเด็นการบริหารตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล   ๓๙ 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน ค 

สารบัญ (ตอ) 

   
 หนา 

 
สวนท่ี ๓ แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ของกรมการจัดหางาน (ตอ) 

 ๓.๓ แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔๒    

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑  

เรื่อง การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ ยึดม่ันในคุณธรรม  

จริยธรรม และธรรมาภิบาล ๔๒ 

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒  

เรื่อง การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากร  

ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในอนาคต ๔๓ 

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓  

เรื่อง การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ๔๔ 

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔  

เรื่อง การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการ 

แตงตั้งโยกยายอยางเปนระบบ และเปดเผย ๔๕ 

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕  

เรื่อง การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารระดับสูงในอนาคต ๔5 

  แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖  

เรื่อง การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปองกันกระทำผิดวินัย ๔6 

สวนท่ี ๔ การนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ  

และการติดตามประเมินผล ๕1 

 การนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางานไปสูการปฏิบัติ ๕1 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ๕1 

ภาคผนวก ๕2 

 ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน (HR SWOT Analysis) ๕3 

  ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห Force Field Analysis (รายประเด็นการพัฒนา) 

เพ่ือกำหนดปจจัยหลักแหงความสำเร็จหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 58 



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน ง 

 สารบัญตาราง 

 
หนา 

 
ตารางท่ี ๑ - ๑ ภาพรวมกรอบอัตรากำลังขาราชการพลเรือนสามัญ กรมการจัดหางาน 
จำแนกตามชื่อตำแหนงในสายงาน ประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง     ๔ 
ตารางท่ี ๓ - ๑ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑    ๔๒ 
ตารางท่ี ๓ - ๒ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ี ๒    ๔๓ 
ตารางท่ี ๓ - ๓ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓    ๔๔ 
ตารางท่ี ๓ - ๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔    ๔๕ 
ตารางท่ี ๓ - ๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕    ๔๕ 
ตารางท่ี ๓ - ๖ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖    ๔๖  
ตารางท่ี ๓ - ๗ ตารางแสดงความสัมพันธระหวางเปาหมาย ตวัชี้วัดผลการดำเนนิงานหลัก    ๔๗ 
แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน และโครงการสำคัญ ในแตละประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล    
 
 
 
 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน จ 

สารบัญรูปภาพ 

 
หนา 

 
ภาพท่ี ๑ - ๑ แผนภูมิโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง กรมการจัดหางาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕  ๖  
ภาพท่ี ๑ - ๒ กราฟแสดงโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง กรมการจัดหางาน    ๗ 
ภาพท่ี ๑ - ๓ กราฟแสดงกรอบอัตรากำลังขาราชการพลเรือน กรมการจัดหางาน  
จำแนกตามประเภทตำแหนง         ๗ 
ภาพท่ี ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป      ๑๐ 
ภาพท่ี ๒ - ๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓   ๑๔ 
ภาพท่ี ๒ - ๓ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0      ๒๑ 
ภาพท่ี ๒ - ๔ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ๒๔ 
ภาพท่ี ๒ - ๕ ภาพแสดงประเด็นการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕          ๒๕ 
ภาพท่ี ๒ - ๖ ภาพแสดงยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป  ๒๗ 
ภาพท่ี ๒ - ๗ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สวนท่ี ๑ ๓๐ 
ภาพท่ี ๒ - ๘ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สวนท่ี ๒ ๓๑ 
ภาพท่ี ๒ - ๙ ภาพแสดงแผนท่ีแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ป) พ.ศ. 2566 – 2570  
ของกรมการจัดหางาน          ๓๕ 
ภาพท่ี ๓ - ๑ แผนท่ีกลยุทธ แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน       ๔๐ 
ภาพท่ี ๓ - ๒ ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางานกับแผน ๓ ระดับ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐      ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 1 

สวนที่ ๑ 
บทสรุปผูบรหิาร 

 
 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการ
จัดหางาน ฉบับนี้ คณะทำงานไดกำหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน ใหสอดคลองกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และ
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ. โดยกำหนดวัตถุประสงค
เพ่ือทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ของกรมการจัดหางาน ท่ีมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผลจากการวิเคราะห ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดกำหนดวิสัยทัศนคือ 
“บริหารทรัพยากรบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ และมีความสุข” โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน ๑ รายการ นอกจากนี้  
ไดทบทวนและกำหนดพันธกิจ และประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประเด็นยุทธศาสตร) ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไว ๖ ประเด็น คือ ๑) การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูงเปนมืออาชีพ 
ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ๒) การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา 
บรรจุ  แต งต้ั งบุ คลากร ให มีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงบทบาทและภารกิจ 
ในอนาคต  ๓) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ๔) การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 
และพัฒนากระบวนการแตงต้ังโยกยายอยางเปนระบบ และเปดเผย ๕) การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือข้ึนสู
ตำแหนงทางการบริหารระดับสูงในอนาคต และ ๖) การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการปองกันการกระทำผิดวินัย 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๖ เรื ่อง มีความสัมพันธเชื ่อมโยงกัน และ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล แตละแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ไดนำมากำหนดเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
หลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD Key Performance Indicators – KPIs) 14  ตัวชี ้ว ัด และ
กำหนดคาเปาหมายรายปงบประมาณ แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน (กลยุทธ) จำนวน ๑3 รายการ 
(HRMS 1-13 ) ตลอดจนกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำคัญ  เพ่ื อน ำไปสู ค วามสำเร็จ ไว ครบถ วน  
อีกท้ัง ไดรวมกันกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ  
การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผล ไวอยางชัดเจน 
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สวนที่ ๒ 
ขอมูลทั่วไปดานทรพัยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน 

และความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับที่เก่ียวของ 
 
 

ขอมูลท่ัวไปดานทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน  
 

 ๑. กรมการจัดหางาน 

 
 กรมการจัดหางานจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2536 
และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหนาท่ีและกิจกรรมบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 25 กรกฎาคม 2536 มีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน 2536 
 ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ โดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม  
ในสวนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไดแยกการบริหารงานดานแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ออกจากกัน จัด ต้ั งเปนกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนาสั งคมและความ ม่ันคงของมนุษย   
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กำหนดใหกรมการ 
จัดหางาน มีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมการมีงานทำและคุมครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะ
ตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลางขอมูลตลาดแรงงาน รวมท้ังพัฒนาและสงเสริมระบบ
การบริหารดานการสงเสริมการมีงานทำ เพ่ือใหประชากรมีงานทำท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถและ
ความถนัด และไมถูกหลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยใหมีอำนาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 

๑) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการทำงาน
ของคนตางดาว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒) วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงาน และเปนศูนยทะเบียนขอมูล
ตลาดแรงงาน 

๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานการจัดหางาน จัดทำและประสานแผน 
การปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานของกระทรวง รวมท้ังกำหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 

๔) ใหคำปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดใหแกประชาชน 

๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การแบงสวนราชการกรมการจัดหางาน ดังตอไปนี้ 
ราชการบริหารสวนกลาง 

1. สำนักงานเลขานุการกรม 

2. กองนิติการ 

3. กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

5. กองบริหารขอมูลตลาดแรงงาน 

6. กองสงเสริมการมีงานทำ 

7. สำนักบริหารแรงงานตางดาว 

8. กองบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ 

9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

10.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11.  กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุมครองคนหางาน 

12.  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 – 5  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
 

หนวยงานภายในท่ีกรมจัดตั้งข้ึนกองภายใน 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 6 – 10 
 

หนวยงานซ่ึงข้ึนตรงตออธิบดี 
1. กลุมตรวจสอบภายใน 

2. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

๒. ขอมลูดานทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 
กรมการจัดหางานมีโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง ปงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมท้ังสิ้น ๓,๒๖๗ อัตรา 

จำแนกเปนอัตรากำลังขาราชการมากท่ีสุด จำนวน ๑,๒๑๕ อัตรา คิดเปนรอยละ ๓๗.๑๙ รองลงมา ไดแก
อัตรากำลังลูกจางชั่วคราว จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา คิดเปนรอยละ ๓๖.๙๕ ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกันกับ
ขาราชการ อัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน ๖๖๕ อัตรา คิดเปนรอยละ ๒๐.๓๖ และอัตรากำลังท่ี 
นอยท่ีสุดคือลูกจางประจำ จำนวน ๑๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๕.๕๑ (แสดงตามภาพท่ี ๑-๑ และ ๑-๒) 

สำหรับกรอบอัตรากำลังขาราชการพลเรือนสามัญ ของกรมการจัดหางาน รวมท้ังสิ้น 1,2๑๕ คน 
จำแนกเปนประเภทวิชาการมากท่ีสุด จำนวน ๘๗๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๑.๘๕ รองลงมา ไดแก ประเภทท่ัวไป 
จำนวน ๒๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๗๕ ประเภทอำนวยการ จำนวน ๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๘.๐๗ และ
ประเภทบริหาร จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.33 (แสดงตามภาพท่ี 1-3) 



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

ตารางท่ี ๑-๑ ภาพรวมกรอบอัตรากำลังขาราชการพลเรือนสามัญ กรมการจัดหางาน 
จำแนกตามชื่อตำแหนงในสายงาน ประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง 

 
 

ลำดับ ชื่อตำแหนงในสายงาน 

ประเภทตำแหนง/ระดับตำแหนง 

รวม บริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ตน สูง ตน ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง 

  สวนกลาง                  
1 นักบริหาร  1   3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   4  
2 ผูตรวจราชการกรม  -   -   6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   6  
3 ผูอำนวยการ  -   -   9   5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   14  
4 ผูอำนวยการเฉพาะดาน (นิติการ)  -   -   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1  
5 ผูอำนวยการเฉพาะดาน  

(วิชาการคอมพิวเตอร) 
 -   -   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1  

6 นักจัดการงานทั่วไป  -   -   -   -   -   -   1   -   -   -   10   -   -   -   -   -   11  
7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  -   -   -   -   -   -   -   1   4   -   -   -   -   -   -   -   5  
8 นักวิชาการแรงงาน  -   -   -   -   -   5   33   22   -   -   362   -   -   -   -   -   422  
9 นักวิชาการเงินและบัญชี  -   -   -   -   -   -   1   1   -   -   13   -   -   -   -   -   15  
10 นักวิชาการพัสดุ  -   -   -   -   -   -   1   -   -   -   2   -   -   -   -   -   3  
11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1   -   -   -   -   -   1  
12 นักประชาสัมพันธ  -   -   -   -   -   -   -   1   -   -   5   -   -   -   -   -   6  
13 นักทรัพยากรบุคคล  -   -   -   -   -   -   4   -   -   -   13   -   -   -   -   -   17  
14 นิติการ  -   -   -   -   -   -   3   1   -   -   19   -   -   -   -   -   23  
15 นักวิชาการคอมพิวเตอร  -   -   -   -   -   -   2   1   -   -   14   -   -   -   -   -   17  
16 นักวิเทศสัมพันธ  -   -   -   -   -   -   -   1   -   -   6   -   -   -   -   -   7  
17 บรรณารักษ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1   -   -   -   -   -   1  
18 เจาพนักงานธุรการ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3   -   28   31  
19 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   18   18  
20 เจาพนักงานแรงงาน  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   35   35  
21 เจาพนักงานพัสดุ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3   3  
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ลำดับ ชื่อตำแหนงในสายงาน 

ประเภทตำแหนง/ระดับตำแหนง 

รวม บริหาร อำนวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สูง ตน สูง ตน ทว ชช ชพ ชก/ชพ ปก/ชก/ชพ ชก ปก/ชก ปก ทพ อว ชง ปง/ชง 

22 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2   2  
23 นายชางภาพ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1   1  
24 นายชางศิลป  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1   1  
  สวนภูมิภาค 76 จังหวัด                  

25 ผูอำนวยการ  -   -   76   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   76  
26 นักวิชาการแรงงาน  -   -   -   -   -   -   64   12   -   -   199   -   -   -   -   -   275  
27 นักจัดการงานทั่วไป  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   70   -   -   -   -   -   70  
28 เจาพนักงานแรงงาน  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   72   72  
29 เจาพนักงานธุรการ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   77   77  
  รวม  1   3   93   5   -   5  109   40   4   -   715   -   -   3   -   237   1,215  
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ภาพท่ี ๑-๑ แผนภูมิโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง กรมการจัดหางาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 7 

 

ภาพท่ี ๑-๒ กราฟแสดงโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง กรมการจัดหางาน 

 

ภาพท่ี ๑-๓ กราฟแสดงกรอบอัตรากำลังขาราชการพลเรือน กรมการจัดหางาน จำแนกตามประเภทตำแหนง 
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 เม่ือนำขอมูลจากตารางท่ี ๑-๑ มาพิจารณา พบวา ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการของ

กรมการจัดหางาน มีโครงสรางประชากรขาราชการพลเรือนสามัญเปนรูปแบบปรามิด โดยเรียงลำดับจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ดังนี้ สวนฐานคือขาราชการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๗๑๕ คน (รอยละ ๘๑.90) 

ขาราชการระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ และปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 

จำนวน ๑๕3 คน (รอยละ ๑๗.53) และสวนยอดเปนระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน (รอยละ ๐.๕7) ซ่ึงเปน

โครงสรางมาตรฐานขององคกรท่ัวไปในปจจุบันท่ีมีความเหมาะสมเชิงโครงสราง ทำใหกรมการจัดหางาน

สามารถบริหารอัตรากำลังในอนาคตไดสอดคลองกับมาตรการของสำนักงาน ก.พ. เก่ียวกับการสรรหาและ

อัตรากำลัง และกรมการจัดหางานจำเปนตองพัฒนาขาราชการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการใหมีขีดสมรรถนะ

สูงข้ึนและมีความกาวหนาในสายอาชีพในระยะเวลา ๕ ปขางหนาตอไป 
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ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ของกรมการจัดหางาน ครั้งนี้ คณะทำงานไดศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผน 
ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายความม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี ๑ และแผนระดับท่ี ๒ ใหบรรลุเปาหมาย  
ท่ีกำหนดไว ซ่ึงแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ท่ีไดจัดทำข้ึนนี้ 
มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี ๑ แผนระดับท่ี ๒ และแผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ โดยสรุปสาระสำคัญ 
ดังตอไปนี้  
 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) (แผนระดับท่ี ๑) 
 
 “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมีเปาหมายของประเทศไทยในป 2580  
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคม
ท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ำนอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัยตื่นรูและเรียนรูไดดวย
ตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะ และทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู 
บนฐานของการใชนวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐาน
การผลิตและบริการท่ีสำคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ 
และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม ๆ 
เพ่ือนำประเทศไทยไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตอง   
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน
ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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ภาพท่ี ๒-๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
 
 ภารกิจของกระทรวงแรงงานมีสวนท่ีเก่ียวของใน ๕ ประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
(หลัก) 2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (รอง) 3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) ๔) ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง (รอง) และ ๕) ยุทธศาสตร
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) ตามลำดับ 
 สำหรับภารกิจของกรมการจัดหางานมีสวนเก่ียวของกับ ๕ ประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติ 
ไปในแนวทางเดียวกันกับกระทรวงแรงงาน สวนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับนี้ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เปนยุทธศาสตรหลัก 

๑) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)  
 (๑) เปาหมาย  

(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลงพรอมปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และ (3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร ขอ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาท่ีและขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ 
โดยภาครัฐมีกำลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
สนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ  
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปน 
มืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนได
อยางเปนรูปธรรม โดย 
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 (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุน
คลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกข้ันตอนควบคูไปกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบ 
การจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพ่ือเอ้ือใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยาย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมท้ังทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน 
 (2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการท่ีเหมาะสมกับ
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหม ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสรางคานิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนได 
อยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ 
และมีความเปนมืออาชีพ เปนท้ังผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม โดยมีการสรางผูนำทางยุทธศาสตร 
ในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว  
 (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ การดำเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใตแผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ไดแก 
K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงาน K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)    
K8) รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงตั้งครบถวนตามกรอบอัตรากำลังท่ีไดรับการจัดสรร K11) ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Paths)  

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(แผนระดบัท่ี ๒) 
 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตร
ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซ่ึงไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร 
และการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลอง 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนม 
ท่ีเก่ียวของของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซ่ึงแบงชวงเวลาออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป 
รวมท้ังกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
เพ่ือเปนกรอบในการดำเนินการของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ีกำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติวา “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  มีจำนวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบดวย (๑) ความม่ันคง 
(๒ ) การตางประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (๕) การทองเท่ียว 
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(๖) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ (๗) โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (๘) ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนคานิยม  
และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู (๑๓) การเสริมสรางใหคนไทย 
มีสุขภาวะท่ีดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท้ัง ๒๓ ฉบับ เปนการกำหนดประเด็นในลักษณะท่ีมีความบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของ และประเด็นการพัฒนาจะไมมีความซ้ำซอนกันระหวาง
แผนแมบทฯ เพ่ือใหสวนราชการสามารถนำแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและปองกัน
การเกิดความสับสน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี ๒ ท่ีมีความสำคัญในการเปนแนว
ทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร และถายทอดไปสูแนวทาง 
ในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี ๓ ของหนวยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติท้ัง ๒๓ ฉบับจึงมีการกำหนดองคประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุผล
ท่ีตองมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีตองสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์
ของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของไดอยางเปนรูปธรรม 
 โครงสรางของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท้ัง ๒๓ ฉบับมีองคประกอบหลัก ๒ สวน ไดแก      
(๑) ประเด็นแผนแมบท ประกอบดวย เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในระดับประเด็น เพ่ือใชติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธข้ันกลาง และ (๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประกอบดวย 
เปาหมาย ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในระดับ เพ่ือใชติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธข้ันตน 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
กรมการจัดหางาน ฉบับนี้ มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เปนประเด็นหลัก 
 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(หลัก)  
 (๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
 - เปาหมาย  
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ และภาครัฐมีการ
ดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช  
 (๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 ๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐใหมีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรม
อยางแทจริง 
 ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห
และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ๔) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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 - เปาหมายของแผนยอย  
 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ  
  - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใตแผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  
 ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน ท่ีตอบสนองแผนยอยของแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ไดแก K2) ระดับ
ความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) K8) รอยละของ
การสรรหา บรรจุ แตงตั้งครบถวนตามกรอบอัตรากำลังท่ีไดรับการจัดสรร K11) ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Paths)  
 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ระยะท่ี ๒ ซ่ึงเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกำหนด
วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู   
“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ใหเปนแผนท่ีมีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศท่ี
ตองการมุงเนน โดยเริ่มตนจากการสังเคราะห วิเคราะหแนวโนม พรอมท้ังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือประเมินความทาทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศภายใตบริบทเง่ือนไข ขอจำกัดท่ีประเทศไทยตองเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
โดยพิจารณาองคประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติดานตาง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงหรือเปนองคประกอบ
ของประเด็นยุทธศาสตรท่ีระบุไวในยุทธศาสตรชาติอยางรอบดาน กอนนำมาสูการกำหนดจุดเนนเชิงเปาหมาย
ท่ีประเทศไทยตองใหความสำคัญและมุงเนนดำเนินงานใหบรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือใหประเทศ
พรอมเติบโตอยางยั่งยืนและสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติไดอยางสัมฤทธิ์ผล  
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ภาพท่ี ๒-๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
 

สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1๓ ดังตอไปนี้ 
๑) วัตถุประสงค 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมาย 
ท่ีจะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสราง
ความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ “พลิกโฉมประเทศไทย
สูสังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” ซ่ึงหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมตั้งแต
ระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุงเสริมสรางสังคมท่ีกาวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนใหคนไทย 
มีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูง และคำนึงถึงความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม  

๒) เปาหมายการพัฒนา 
 เปาหมายหลักท่ี 3.2.5 การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเส่ียง
และการเปล่ียนแปลงภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการ
เปนสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบ 
การบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  ๓) หมุดหมายการพัฒนา (ท่ีแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน 
ตอบสนอง) 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
 (๓.๑) เปาหมายการพัฒนา 

 เปาหมายท่ี ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได 
 เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว 
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  (๓.๒) กลยุทธท่ี 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  
ใหมีทักษะท่ีจำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอ้ือ 
ตอการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธยอยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผูมี
ศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธองคกรและกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง โดยจะตอง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือใหภาครัฐมีขนาดและตนทุนท่ีเหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหนงงานท่ีสามารถถายโอนภารกิจมาเปนตำแหนงงานหลักท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ัง
ปรับปรุงรูปแบบการจางงานภาครัฐใหหลากหลาย ยืดหยุน ครอบคลุม ใหมีประเภทการจางงานในรูปแบบ
สัญญา หรือรูปแบบการทำงานไมตลอดชีพมากข้ึนและลดการจางงานแบบตลอดชีพ เพ่ือใหสามารถตอบสนอง
ตอบริบทและเง่ือนไขการจางงานในปจจุบันและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือ
ผลักดันภารกิจไดอยางทันการณและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังใหความสำคัญกับการสรางพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
รูปแบบการจางงานเพ่ือใหการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วเปนรูปธรรมและเหมาะสม 
รวมท้ัง สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัลแบบองครวม โดยเฉพาะดานทัศนคติ จริยธรรม 
องคความรู และทักษะ พรอมท้ังพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐท่ีสามารถสงเสริมและสะทอน
ศักยภาพในการรวมขับเคลื่อนเปาหมายของประเทศอยางเปนระบบ ท้ังในระดับองคกร ระดับทีม และระดับ
บุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถยกระดับการใชทรัพยากรบุคคลทุกคน 
ใหเกิดความคุมคาและประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

 
ท้ังนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงตอมิติการพัฒนาท่ี ๔ ปจจัย

ผลักดันการพลิกโฉมประเทศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน ฉบับนี้  มีแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) มุงตอบสนองเปาหมาย
ระดับหมุดหมาย ไดแก หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
ตามลำดับ โดยมีตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน ท่ีตอบสนองตอ (ราง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ ไดแก ตัวชี้วัดวิสัยทัศนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการ 
จัดหางาน คือ K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงาน K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ีไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
K8) รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงต้ังครบถวนตามกรอบอัตรากำลังท่ีไดรับการจัดสรร K11) ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Paths) 
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แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ 
 
   ๑) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
 

กระทรวงแรงงานไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามมาตรา ๙ 
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีสาระสำคัญใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการเปนแผน ๕ ป ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการโดยการทบทวน ปรับปรุง และตอยอดจากแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี ๑ คือ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนระดับท่ี ๒ 
แผนแม บทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายความม่ันคง และสอดรับกับบริบทสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท้ังในปจจุบัน และในชวงป   
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมการดานแรงงานเพ่ือรองรับโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลายลง การเขาสู สังคมสูงอายุ และการ
ดำเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีเก่ียวของ
ดานแรงงาน รวมถึงมาตรฐานสากลดานแรงงานท่ีอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับการภารกิจของกรมการ
จัดหางาน  ดังตอไปนี้ 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทาง  
การพัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ท่ีสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองตอความต องการพัฒนาของประเทศตามเปาหมาย 
เชิงยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
เปาหมาย พันธกิจและตัวช้ีวัดรวม  
 (1) วิสัยทัศน : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมท่ีดี  

(2) พันธกิจ  
๑) พัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอดรับกับ

ความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
๒) สรางโอกาสการมีงานทำท่ีดีใหประชาชนทุกกลุม 
๓) สรางหลักประกันทางสังคม การคุมครอง และความปลอดภัยแรงงาน  
๔) บูรณาการการบรหิารจัดการแรงงานระหวางประเทศและความรวมมือดานความม่ันคง  
๕) บริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร  
๖) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีเสถียรภาพ 

(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานดานรายไดเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวารอยละ ๒.๕ 
ตอป 
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แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา ซ่ึงภารกิจของกรมการจัดหางานตอบสนอง ไดแก 
 1) แนวทางท่ี 2 : การสรางโอกาสการมีงานทำท่ีดีใหประชาชนทุกกลุม (หลัก) 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซ่ึงคาดวาอุปสงคการจางงานจะทยอยปรับตัวกลับเขาสูภาวะ 
กอนเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงมีความจำเปนตองเตรียมกําลังแรงงาน ท้ังผูวางงาน และผูเสมือน
วางงาน  ท่ีตองการกลับเขาสูการมีงานทำ แรงงานจบใหมท่ีตองการเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงเยาวชน 
ผูสูงอายุ และผู มีภาวะทุพพลภาพท่ีสามารถทำงานไดและพรอมท่ีจะทำงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) ดานการจางงานท่ีมีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวของกับการบรรลุการจางงานเต็มท่ีและ
มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ 
ขณะเดียวกันก็ยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรปูแบบ  
 โดยภารกิจของกรมการจัดหางาน ตอบสนองตอแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๒ 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน โดย  
   - จัดใหมีแพลตฟอรมกลางระหวางผู ตองการมีงานทำกับสถานประกอบกิจการ (Matching 
Platform) เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแรงงานและสรางฐานขอมูลในการวิเคราะหความตองการแรงงานในตลาด  
   - เผยแพรแนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงานในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย 
  (๒) วางแผนกําลังแรงงาน ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี (เช น เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต เปนตน) ตลอดจนเผยแพรและ
ผลักดันใหหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงานนําไปใชติดตามและประเมินผลการดำเนินการสราง
โอกาสการมีงานทำท่ีดีใหประชาชนในแตละกลุม 
 (๓) บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานเชิงรุกโดยดำเนินการอยางใกลชิดรวมกับสถาบัน 
การศึกษา สถาบันการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของเอกชน สถาบันฝกอบรมเฉพาะทาง สถาบัน
ฝกอบรมของภาครฐั และสถานประกอบกิจการ 
 (๔) สงเสริมใหกําลังแรงงานท่ีเปนเพศหญิง เยาวชน ผูสูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ ท่ีสามารถ
ทำงานไดและพรอมท่ีจะทำงานไดมีงานทำ มีรายได และไดรับการคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงปรับปรุง
กฎระเบียบใหเอ้ือตอการมีงานทำของแรงงานกลุมดังกลาว เชน การแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีให 
ผูสูงอายุสามารถรับงานเปนชิ้นงาน เพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันตามศักยภาพและสภาพแวดลอม โดยไมตอง
ผูกพันทำงานเต็มเวลา ๘ ชั่วโมงตอวัน เปนตน ขณะเดียวกันก็ยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ 
 2) แนวทางท่ี ๔ : การบูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศและความรวมมือ 
ดานความม่ันคง (รอง) 
 การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ มีความสำคัญอยางมากตอการบริหารจัดการแรงงานของ
ประเทศไทย ในทางหนึ่งแรงงานตางดาวท่ีเขามาทำงานในประเทศไทยยังมีความจำเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยจนกวาจะสามารถหาหรือปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีในการทำงานทดแทนแรงงานกลุมนี้ได กอปรกับภาวะ
สังคมสูงวัยและขอจำกัดดานการคลัง การเปดใหแรงงานตางดาวเขามาทำงาน และอาศัยใชจายในประเทศไทย
ยังมีความจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงงานตางดาวทักษะสูงท่ีไทยยังมีความตองการอยูมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในอุตสาหกรรมเปาหมาย อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการ ควบคุม และกำกับดูแลแรงงานตางดาว 
ในประเทศไทยยังมีความจำเปนอยูมากเนื่องจากมีผลเก่ียวเนื่องท้ังดานสังคม สาธารณสุข และความม่ันคงของชาต ิ
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 ในทางเดียวกัน แรงงานไทยในบางสาขาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศอยูมาก 
โดยเฉพาะหลังวิกฤติโควิด-๑๙ ท่ีประเทศตาง ๆ จำเปนตองฟนฟูประเทศในบางภาคเศรษฐกิจ ท่ีแรงงานไทย
อาจเปนท่ีตองการ เชน ภาคการเกษตร และภาคการกอสราง เปนตน อันเปนโอกาสการมีงานทำเพ่ิมเติม
สำหรับแรงงานไทย อยางไรก็ตาม กลุมแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทำงานในตางประเทศอยางถูกกฎหมาย 
จะยังคงเผชิญกับความทาทายในการทำงาน การพักอาศัย การเขาถึงระบบสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 
และการประกันสุขภาพ การคุมครองแรงงาน และการหลอกลวงจากบริษัทหรือผูจัดหางานในตางประเทศ  
การบริหารจัดการแรงงานไทยในตางประเทศจึงมีความสำคัญไมดอยไปกวาการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ในประเทศไทย  
 ดวยเหตุนี้ กระทรวงแรงงานไดกำหนดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๔ นี้ ๖ ประการ 
ประกอบดวย  
  (๑) วางแผนกําลังแรงงานตางดาว ท้ังในระดับประเทศ ระดับพ้ืนท่ี (เช น เขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต เปนตน) และระดับสาขา
อุตสาหกรรม จําแนกเปนแรงงานตางดาวทักษะสูง และแรงงานตางดาวทักษะต่ำ โดยดำเนินการรวมกับ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  (๒) เรงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานท้ังในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเขต
การคาเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การบูรณาการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเคลื่อนยายแรงงาน ท่ีมีความปลอดภัย
ท้ังในเชิงความม่ันคงและการสาธารณสุข  
 (๓) กำหนดมาตรการเชิงรุกในการจัดระเบียบแรงงานตางดาว จําแนกเปนแรงงานตางดาวทักษะสูง
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย และแรงงานตางดาวทักษะต่ำในอุตสาหกรรมท่ียังตองพ่ึงพิงแรงงานตางดาว 
ควบคุม/หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใชแรงงานตางดาว ท้ังดานสังคม สาธารณสุข และความม่ันคง 
พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานตำรวจแหงชาติ และ
หนวยงานกองทัพ เปนตน  
 (๔) บริหารจัดการแรงงานไทยไปทำงานตางประเทศอยางเปนระบบ เพ่ือใหแรงงานไทย ท่ีมีความ
ประสงคจะไปทำงานตางประเทศไดไปทำงานอยางถูกตองเหมาะสม ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ไดรับการ
คุมครองตามสิทธิประโยชนตามสัญญาและกฎหมายของประเทศท่ีไปทำงานและไดรับการสงเสริมการพัฒนา
ทักษะฝมือ รวมถึงการสงเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ  
  (๕) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และการคา
มนุษยดานแรงงาน  
  (๖) ศึกษาทบทวนอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ท้ังท่ีไทยไดใหสัตยาบันไวแลว
และท่ีไทยยังไมไดใหสัตยาบันท่ีสำคัญ เชน ฉบับท่ี ๘๗ วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการ
รวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘ ฉบับท่ี ๙๘ วาดวยเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม ค.ศ. ๑๙๔๘ ฉบับท่ี 
๑๔๔ วาดวยการหารือไตรภาคี ค.ศ. ๑๙๗๖ หรือฉบับท่ี ๑๐๒ วาดวยมาตรฐาน การประกันสังคมข้ันต่ำ    
เปนตน พรอมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัยสอดรับกับอนุสัญญาฯ ท่ีไทยอาจใหสัตยาบันเพ่ิมเติม (หากมี) 
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3) แนวทางท่ี 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสราง 
การมีสวนรวมในองคกร 
 ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและการบริหารจัดการองค กรและบุคลากร ไดกำหนด 
แนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๕ นี้ ๖ ประการ ประกอบดวย 
 (๑) ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ท้ังการยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดบัแนวหนาของภูมิภาค การเสริมสราง
ความรวมมือของประชาชนและภาคีตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 
  (๒) ดำเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ เปาหมายเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม ในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ       
เปาหมายภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว แผนยอยการสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เปาหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น  
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 
  (๓) ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กิจกรรมการกำหนด 
ชองทางการใหคำปรึกษาแกประชาชนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทัน 
ทวงที โดยจัดเตรียมความพรอมในการใหคำปรึกษา ท้ังดานทรัพยากร ดานการจัดบริการ และดานเทคโนโลยี 
และกิจกรรมจัดทำ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ และนํารอง 
ขยายผลการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุใหม (High Performance)  
  (๔) ใหความสำคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการ 
บริหารงาน  
 (๕) สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ท้ังระดับองคกร และระดับพ้ืนท่ี 
เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเปนสวนสนับสนุนการบริหารงาน เชน 
การแกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน 
 (๖) มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวยความ
รวดเร็ว 
 ๔) แนวทางท่ี ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ ท่ีทันสมัย และ
มีเสถียรภาพ ไดกำหนดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๖ นี้ ๑ ประการ คือ  
  (๑) พัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
 ท้ังนี้ ในแตละแนวทางการพัฒนาไดกำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลยุทธ ตลอดจน
แนวทางยอย และโครงการตลอดระยะเวลา ๕ ป ของแผนไวอยางชัดเจน  
 กรมการจัดหางานมีภารกิจตอบสนองตอแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
ท้ัง ๔ แนวทางขางตน สำหรับ แนวทางท่ี 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและ
เสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร นั้น คณะทำงานพิจารณาเปนกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ) การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอไป  



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 20 

   ๒) ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 

    เพ่ือรองรับตอยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทำงานโดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) หมายความวา ระบบราชการตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหมเพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ใหสามารถเปนท่ีเชื่อถือไววางใจและเปนพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง (Credible and 
Trusted Government) ดังนี้ 

  ๑. เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) ตองมีความเปดเผย
โปรงใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือมีการแบงปนขอมูล
ซ่ึ งกั น และ กัน  และสาม ารถ เข าม าตรวจสอบ การท ำงาน ได  ตลอดจน เป ด กว า งให กล ไกห รือ 
ภาคสวนอ่ืน ๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดเขามามีสวนรวม และโอนถายภารกิจท่ีภาครัฐไมควร
ดำเนินการเองออกไปใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ เปนผูรับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ 
ในเชิงโครงสรางใหสอดรับกับการทำงานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือขาย มากกวาตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังตองเชื่อมโยงการทำงานในภาครัฐดวยกันเองใหมีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
  ๒. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) ตองทำงานในเชิงรุก
และมองไปขางหนา โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร มุงเนนแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน โดยไมตองรอใหเขามาติดตอขอรับบริการหรือรองขอความชวยเหลือจากทาง
ราชการ (Proactive Public Services) รวมท้ังใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ (Big Government Data) และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหมในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (Personalized or 
Tailored Services) พรอมท้ังอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือใหบริการได
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใชบริการของทางราชการไดตลอดเวลาตามความตองการของตน
และผานการติดตอไดหลายชองทางผสมผสานกัน ท้ังการติดตอมาดวยตนเอง เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือ 
แอปพลิเคชันทางโทรศัพทมือถือ 
  ๓ . มี ขีดสมรรถนะสูงและทันส มัย  (Smart & High Performance Government)  
ตองทำงานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต องคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน  
เพ่ือสรางคุณคา มีความยืดหยุนและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา 
ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเขาสูสภาพความเปนสำนักงานสมัยใหม รวมท้ังทำให
ขาราชการ มีความผูกพันตอการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปจจัยแหงความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสำเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0    
ตองอาศัยปจจัยสำคัญอยางนอย 3 ประการ ไดแก 
  ๑. การสานพลังระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เปนการ
ยกระดับการทำงานใหสูงข้ึนไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงานดวยกัน (Cooperation) 
ไปสูการรวมมือกัน (Collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีตองการรวมกัน  มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน  
มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแกปญหาความ
ตองการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน จนไมมีภาคสวนใดในสังคมจะสามารถดำเนินการไดลุลวง
ดวยตนเองโดยลำพังอีกตอไป หรือเปนการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
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  ๒. การสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions 
ใหม ๆ ทำใหเกิด Big Impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการใหบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ 
ใหสามารถตอบโจทยความทาทายของประเทศ หรือตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยาง 
มี คุณภาพอันแปรผัน ไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบหองปฏิบั ติการ 
(GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใชกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
ในลักษณะท่ีใหประชาชน เขามามีสวนรวมเพ่ือสรางความเขาใจและเขาถึงความรูสึกนึกคิด (Empathize)  
กอนจะสรางจินตนาการ (Ideate) พัฒนาตนแบบ (Prototype) ทำการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลตอไป 
  ๓. การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization / Digitalization) เปนการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลผานระบบคลาวด (Cloud Computing) อุปกรณประเภทสมารทโฟน
และเครื่องมือเพ่ือการใชงานรวมกัน (Collaboration Tool) ทำใหสามารถติดตอกันไดอยางเรียลไทมไมวา 
จะอยูท่ีใด และสามารถวิเคราะหขอมูลอันสลับซับซอนตาง ๆ ได และชวยใหบริการของทางราชการสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนท่ีตองการใหดำเนินการไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ และ
ชองทางไดอยางม่ันคง ปลอดภัย และประหยัด 
 ในสวนของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให มี
สมรรถนะท่ีจำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำ
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสรางคุณคา (Public Value) และประโยชนสุขใหแกประชาชน 
 
 

 
ภาพท่ี ๒-๓ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน ครั้งนี้ คณะทำงานได 
นำสาระสำคัญตามกรอบแนวคิด ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
มาพิจารณาเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอไป 
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   ๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 

 
 การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเปนหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
ท่ีสำคัญตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ รวมท้ังพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให มีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง  
มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และยึดม่ันในคุณธรรม รวมถึง 
พัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ 

โดยท่ีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหองคกรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศภายใตบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันไดประกอบกับบริบทผันผวนท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบัน สงผลใหตองมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาท่ีตองเนนใหบุคลากรภาครัฐเรียนรูและพัฒนาตนเอง การสราง
ระบบนิเวศท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาท่ียืดหยุน ตอเนื่อง พรอมปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการเรียนรูและพัฒนา เพ่ือเรงการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ 

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตามมาตรา ๑๓ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน จึงเสนอ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” 
เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมทันตอเหตุการณ นำการเปลี่ยนแปลงดวยการสรางนวัตกรรมและการตอบสนอง
ประชาชนและสวนรวม 
 โดยมีสาระสำคัญ ดังตอไปนี้ 
วัตถุประสงค เพ่ือเปนกรอบแนวทางให 

๒.๑.๑ บุคลากรภาครัฐใชในการบริหารการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผนการ
พัฒนาของตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 

๒.๑.๒ หนวยงานและผูบริหารภาครัฐใชในการสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐทุกคนมีกรอบความคิดและ
ทักษะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปจจุบัน
และอนาคต 

๒.๑.๓ หนวยงานภาครัฐสรางระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ท่ีเอ้ือใหบุคลากรภาครัฐเกิด
การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ประเด็นการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไดกำหนดประเด็นและแนวทางการ
ดำเนินการสำหรับบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไว ๓ ประการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรูและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีสภาพแวดลอมและระบบการ
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ทำงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ สำหรับการทำงานและการดำเนิน
ชีวิตทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๓.๒ ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี ๒๑ 
และการสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีจำเปนในการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอภาครัฐและประชาชน และการผสาน 
การทำงานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๓ ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากล 
อยางเหมาะสม และทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหบุคลากร
ภาครัฐมีคุณลักษณะในการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความ
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลท่ีสอดรับกับยุคดิจิทัล  
เพ่ือรวมกันสรางภาครัฐท่ีทันสมัย เปนท่ีพ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไววางใจได 
ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
 การดำเนินการตามแนวทางดังกลาวนี้มุงหวังท่ีจะนำบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไปสูการไดรับความ
เชื่อถือไววางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม”  
ท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปรงใส สรางผลผลิตและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศและ
ยกระดับชีวิตของประชาชน โดย 

๒.๔.๑ บุคลากรภาครัฐในอนาคต เปนผูท่ี ‘มองภาพใหญและเขาใจภารกิจขององคกร’ โดยเขาใจ
บริบทแวดลอมท่ีมีผลตอภารกิจงานขององคกรภาครัฐและบทบาทหนาท่ีของตนเอง (Big Picture Thinker) 
‘เปนนวัตกรท่ีเนนสรางผลสัมฤทธิ์’ ท่ีมีคุณคาและประโยชนตอสวนรวมและประชาชน (Result oriented 
Innovator) ‘ยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม’ และการทำงานเพ่ือประโยชนสวนรวม (Person of Integrity) 
และ ‘ใหความสำคัญกับการทำงานบูรณาการ’ และสรางพันธมิตรกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและประชาชน
ผูรับบริการ (Professional Collaborator) 

๒.๔.๒ หนวยงานภาครัฐ มีระบบนิเวศในการทำงานท่ีเหมาะสมและสอดรับกับบริบทสามารถสงเสริม
ใหบุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีคาดหวังออกมาได
อยางมีประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา ๕ ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ของกรมการจัดหางาน ครั้งนี้ คณะทำงานไดนำสาระสำคัญของกรอบแนวคิดตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) มาพิจารณากำหนดแนวทาง 
การพัฒนา (กลยุทธ) ท่ีเหมาะสมและสอดคลองในแผนปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดวย 
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ภาพท่ี ๒-๔ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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ภาพท่ี ๒-๕ ภาพแสดงประเด็นการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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   ๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป 
 
 ปจจุบันโลกเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสราง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยไดจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมุงเนนการพัฒนาในระยะยาวอยางยั่งยืน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสำคัญ 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
มุงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดแบบทุกท่ี ทุกเวลา 

โดยกำหนดใหเทคโนโลยีท่ีใชมีความเร็วพอเพียงกับความตองการและใหมีราคาคาบริการท่ีไมเปนอุปสรรค   
ในการเขาถึงบริการของประชาชนอีกตอไป ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
2. ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของอาเซียน 
3. จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คลื่นความถ่ี และการหลอมรวม 

ของเทคโนโลยีในอนาคต 
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการลดตนทุน     

การผลิตสินคาและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหมในระยะยาว ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจใหเขาสู
ระบบการคาดิจิทัลสูสากล 

2. เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันเชิงนวัตกรรม

ไดในอนาคต 
4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุงสรางประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชนหางไกล 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตาง ๆ ของรัฐ ผานเทคโนโลยี
ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 

1. สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสำหรับประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค 
3. สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดอยาง

สะดวก 
4. เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา 

ดวยเทคโนโลยี 
5. เพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
มุงใชเทคโนโลยีดิจิ ทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ            

ท้ังสวนกลางและภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงบริการได โดยไมมี
ขอจำกัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 

1. จัดใหมีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน Open data และสงเสริมใหเกิด

การมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจ 
4. พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐาน (Government service platform) เพ่ือรองรับการพัฒนา  

ตอยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๒-๖ ภาพแสดงยุทธศาสตรแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
การใหความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ใหมีความสามารถสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
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2. สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาขาอาชีพ  
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 

3. พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยี 
มุงเนนการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลองกับ

หลักเกณฑสากล เพ่ืออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและ 
ทำธุรกรรมออนไลนตาง ๆ รวมถึงสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความเชื่อม่ัน ตลอดจนคุมครองสิทธิใหแก
ผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลองตอพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
3. สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน ดวยการสรางความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน ครั้งนี ้คณะทำงาน

ไดนำสาระสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป โดยเฉพาะ  ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล แผนงานท่ี ๑ พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแก
บุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัยมา
พิจารณาเปนกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ท่ีเหมาะสมและสอดคลองตอไป โดยมี
ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  ข อ งก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น  
ท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตร และแผนงานดังกลาว ไดแก K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการ
จัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ี
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
 

   ๕) แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
(https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_devskill_digital.pdf) 
 
 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยใหไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในสวนของ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการใหบริการของภาครัฐดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ภายใต
แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล” จึงไดกำหนด “แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
สำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ” ท่ีจะนำไปใชเปนกรอบการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(๑) วัตถุประสงค  
4.1.1 เพ่ือใหภาครัฐมีกำลังคนท่ีมีทักษะดานดิจิทัลท่ีเหมาะสม ท่ีจะเปนกลไกขับเคลื่อนท่ีสำคัญ 

ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
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4.1.2 ขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน 
เปนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(๒) เปาหมาย 
4.2.1 ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีกำลังคนดานดิจิทัลท่ีมีทักษะท่ีเหมาะสม 

ในการดำเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(1) ผูบริหารระดับสูง (Executive) เปนผูนำดานดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถกำหนดนโยบายและ

ทิศทางขององคกร รวมถึงกระตุนและผลักดันใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการใหบริการขององคกร ใหมีความทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชเปนองคกรท่ีสรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังมีการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง  
และระหวางภาครัฐกับประชาชน อยางเปนระบบ และเปนรัฐบาลท่ีเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

(2) ผูอำนวยการกอง (Management) เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร  
ท่ีสามารถสื่อสารนโยบายขององคกรมาสูระดับปฏิบัติ พรอมท้ังสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ 
ติดตามดูแล ใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการใหบริการขององคกร ใหมีความทันสมัยและ
อยูในรูปแบบดิจิทัล มีการสรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหมีการเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน อยางเปนระบบ และเปนรัฐบาลท่ีเปด 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 (3) ผูทำงานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปนผูใชขอมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
นโยบาย ท่ีสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และใชขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององคกร รวมท้ังสามารถ
ระบุความตองการ สรางสรรค ออกแบบ รวมถึงสรางความเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของ 
แหลงตาง ๆ เพ่ือการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน อยางเปนระบบ 
และเปนรัฐบาลท่ีเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในรูปแบบดิจิทัล 

 (4) ผูทำงานดานบริการ (Service) เปนผูอำนวยความสะดวกดานดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถ
ใหบริการ ใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือใหคำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ท่ีสรางความประทับใจ
ใหแกประชาชนและผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมท้ังสามารถใหขอมูลความตองการ
บริการ สรางสรรคนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง รวมถึง
สนับสนุนการสรางความเชื่อมโยงการบริการขามหนวยงาน ระหวางหนวยงานภาครัฐ และระหวางภาครัฐ 
กับประชาชน 

      (5) ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เปนผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององคกร ท่ีสามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาสรางสรรคและออกแบบระบบ
อัจฉริยะใหแกหนวยงาน (Automated Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบ 
ใหมีความม่ันคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถพัฒนา
ระบบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดในรูปแบบดิจิทัล และการเปนรัฐบาลท่ีเปดใหประชาชน
เขามามีสวนรวม ซ่ึงจะสรางใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการใหบริการของภาครัฐ ไปสู
ระบบดิจิทัลท่ีสามารถชวยสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการในรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังสรางใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน  
อยางเปนระบบและการเปนรัฐบาลท่ีเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
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ภาพท่ี ๒-๗ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สวนท่ี ๑ 
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ภาพท่ี ๒-๘ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สวนท่ี ๒ 
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(6) ผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐท่ีรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และปลอดภัย รวมท้ังสามารถเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองและผูอ่ืนอยางตอเนื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2.2 ภาครัฐใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใหกับประชาชนและผูรับบริการ สรางความเทาเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ 

(๓) ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
4.7.1 ในการสรางและพัฒนากำลังคนดานดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ

เปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีควรใหการสงเสริมและพัฒนา 5 มิติการเรียนรู     
7 กลุมทักษะ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดาน 
ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 

มิติท่ี 2 เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะ
ดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill Set) 

มิติท่ี 3 ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology Skill Set) และกลุมทักษะดานการออกแบบ
กระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and 
Service Design Skill Set) 

มิติท่ี 4 ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และนำองคกร ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ 
ไดแก กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ (Project and Strategic Management Skill Set) 
และกลุมทักษะดานผูนำดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

มิติท่ี 5 ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ 
ไดแก กลุมทักษะดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set) 

อนึ่ง กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และกลุม
ทักษะดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการดานดิจิทัล
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เปนกลุมทักษะพ้ืนฐานท่ีขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐทุกคนควรไดรับการพัฒนา 

4.7.2 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบดวย ความรู
ความสามารถ ประสบการณ และคุณลักษณะใด และขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมใด ควรไดรับการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลใดบาง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด 

(๔) แนวทางพัฒนากำลังคนภาครัฐใหมีทักษะดานดิจิทัล 
4.8.1 กำหนดให “การพัฒนาคนเพ่ือสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน”

และ “การสรางและพัฒนาคนใหเทาทันและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานไดอยางรอบรู”  
เปนหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

4.8.2 กำหนดใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและดำเนินการเพ่ือใหมีการพัฒนาขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐเก่ียวกับการสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน เพ่ือประโยชนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของหนวยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหนวยงานใหเปนระบบท่ีสามารถใชงานไดอยางสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนอง
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ความตองการของผูใชรวมท้ังเปนระบบท่ีมีการเชื่อมโยงขอมูล การทำงาน และการใหบริการระหวางหนวยงาน
ท่ีสรางคุณคารวมกัน 

ในการนี้ อาจจัดใหมีการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ โดยนำผูบริหาร
ระดับสูง (Executive) ผูอำนวยการกอง (Management) ผูทำงานดานนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
ผูทำงานดานบริการ (Service) ผูทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) และผูปฏิบัติงาน
เฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) มาพัฒนาเพ่ือใหสามารถสื่อสารและมีความเขาใจท่ีตรงกัน 
ในการสรางและพัฒนาระบบดิจิทัลของหนวยงาน และเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน 

4.8.3 กำหนดใหเปนหนาท่ีของขาราชการและบุคลากรภาครัฐในการนำรูปแบบการเรียนรูและ
พัฒนา 70:20:10 (รอยละ 70 เรียนรูดวยตนเองและจากการปฏิบัติงาน รอยละ 20 เรียนรูจากผูอ่ืน และ
การสอนงาน และรอยละ 10 เรียนรูจากการฝกอบรม) มาปรับใชในการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของตนเอง และใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน เพ่ือใหรูเทาทันและ
สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

ในการพัฒนาดังกลาวใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐนำ “บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง” 
ตามท่ีกำหนดในขอ 4.6 มากำหนดเปนเปาหมายของการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของแตละบุคคล
ในแตละชวงเวลา รวมท้ังใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการเสมือนเปน
กระบวนการเดียวกัน ใหผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานมีการเรียนรูและไดรับการพัฒนา โดยมุงเนนการ
พัฒนากรอบความคิดท่ีสนับสนุนการทำงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการขอ 4.5.3 การพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันและเตรียมความพรอมเพ่ืออนาคตตามหลักการขอ 4.5.4 และ 
การพัฒนาท่ีสงเสริมการสรางสมดุลของกระบวนการเรียนรูตามหลักการขอ 4.5.5 รวมท้ังใหนำทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ี ก.พ. จะกำหนดตามขอ 4.7.2 มาใชเปนกรอบในการพัฒนาดวย 

4.8.4 กำหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหนวยงานท่ีมีภารกิจดานการจัดฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูรวมท้ังจัดดำเนินการเพ่ือใหขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐแตละกลุมไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลตามท่ี ก.พ. จะกำหนดตามขอ 4.7.2 ท้ังนี้ 
เพ่ือใหสามารถดำเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังตามขอ 4.6 ในการขับเคลื่อนภาครัฐไปสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรู และจัดใหมีการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐตามวรรคแรก ใหดำเนินการใหสอดคลองกับหลักการในขอ 4.5 และใหนำแนวทางการจัดการ
เรียนรูแบบผสมผสานมาปรับใช อาทิ การเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning) การเรียนรูดวยการฝกอบรม   
(In-class Training) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการเรียนรูดวยการเรียนรูและ
สอนงานผูอ่ืน (Learning from others และ Coaching and Developing Others) 

ในกรณีการจัดการเรียนรูดวยการฝกอบรม (In-class Training) ใหมีการนำแนวทางการพัฒนา
รูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการบรรยายมาใชประกอบการฝกอบรม เพ่ือกระตุนใหเกิดการนำความรูไปปฏิบัติ 
ไดจริงดวย อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) การทดลองหรือฝกปฏิบัติ (Learning by Doing) 
การเรียนรูและฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case study) หรือการจัดทำผลงานสวนบุคคลหรือผลงานกลุม 
(Assignment) ในสัดสวนการบรรยายไมเกินรอยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอ่ืนไมนอยกวารอยละ 40 
ของระยะเวลาท้ังหมดท่ีใชในการจัดการฝกอบรม 

ในการนี้ การสงเสริม สนับสนุน และจัดการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐดังกลาวขางตน ใหคำนึงถึงการนำความรูท่ีไดรับการพัฒนาไปปรับใชในการปฏิบัติงานดวย 
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   ๖) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน มีดังนี้ 
เปาหมาย พันธกิจและตัวช้ีวัดรวม 

(๑) วิสัยทัศน “กำลังแรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถวนหนาทุกชวงวัย ภายในป 2570” 
นิยาม : กำลังแรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถวนหนาทุกชวงวัย หมายถึง คนหางานท่ีประสงคจะทำงาน 

อายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ไดรับการแนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน เพ่ือใหมีความพรอมในการทำงาน สามารถ
ทำงานไดตรงกับระดับการศึกษา ตามความถนัดของตนเอง สอดคลองกับความตองการของนายจาง นำไปสูความ
ม่ันคงและยั่งยืนในการทำงาน 

 ศักยภาพ หมายถึง มีความพรอมในการทำงาน สามารถทำงานไดตรงกับความตองการของนายจาง 
ไดรับคาจางตามระดับการศึกษา มีความม่ันคงในการทำงาน แมบริบทดานแรงงานจะเปลี่ยนไป 

(๒) ตัวชี้วัดวิสัยทัศน  
๑)  รอยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุมเปาหมายมีงานทำ 
๒)  รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีงานทำตรงตามระดับการศึกษา 

  (๓) พันธกิจ  
๑)  สงเสริมการมีงานทำ คุมครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสูความสมดุล ตลอดจน

สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน  
๒)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 
๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔)  บริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว 

  (๔) ประเด็นการพัฒนา แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การสงเสริมการมีงานทำ คุมครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู

ความสมดุล ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา       
(กลยุทธ) ดังตอไปนี้ 

 - สงเสริมใหคนหางาน มีงานทำอยางมีศักยภาพ 
 - คุมครองคนหางานตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 - พัฒนาระบบการสงเสริมการมีงานทำและคุมครองคนหางานใหมีประสิทธิภาพ 
 - เรงรัดการดำเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ 
 - สงเสริมและพัฒนาเครือขายทุกภาคสวนใหมีศักยภาพและมีสวนรวมในการดำเนินงานตาม

ภารกิจ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการใหบริการ ประกอบดวย

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ดังตอไปนี้ 
 - พัฒนาระบบขอมูลขาวสารตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณ และ

นำไปใชประโยชนได 
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
 - พัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีตอบโจทย สะดวก และประหยัด 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ดังตอไปนี้ 

 - พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 - ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
 - พัฒนาบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ให มี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณท่ีจำเปน ใหมีเพียงพอ และพรอมใชงาน 
- พัฒนาระบบการเผยแพรประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความสามารถสูงและเปนมืออาชีพ 
- พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบยีบ ใหทันสมัย 
- ปรับบทบาทใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว ประกอบดวยแนวทาง 
การพัฒนา (กลยุทธ) ดังตอไปนี้ 

 - จัดระบบการทำงานของคนตางดาว 
 - พัฒนาการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาวใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

ภาพท่ี ๒-๙ ภาพแสดงแผนท่ีแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ป) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน 
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ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการ
จัดหางาน ครั้งนี้ ผู เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการไดนำประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร)  
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) มาวิเคราะหเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตามประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนา ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง, 
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน และดานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมี
ความสามารถสูงและเปนมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน  
ท่ีตอบสนองประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ไดแก ตัวชี้วัดท่ี K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากร
กรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ คณะทำงานไดนำนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการตาง ๆ  ขางตน มาเปนกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ของกรมการจัดหางาน  

ดังรายละเอียดในสวนท่ี ๓ 
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สวนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน 

 
๓.๑ ภาพรวม (แผนปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน) 

วิสัยทัศน (Vision) 
“กำลังแรงงานมีงานทำอยางมีศักยภาพถวนหนาทุกชวงวัย ภายในป 2570” 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑) สงเสริมการมีงานทำ คุมครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสูความสมดุล ตลอดจนสงเสริม

การมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน  
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔) บริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว 
 

ประเด็นการพัฒนา 

  ๑) การสงเสริมการมีงานทำ คุมครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสูความสมดุล ตลอดจน
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน 

 ๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการใหบริการ 

 ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๔) การบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว 
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๓.๒ ภาพรวม  
(แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน) 
 

วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)  
“บริหารทรัพยากรบุคคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ และมีความสุข” 

 
นิยามศัพทวิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ธรรมาภิบาล สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดไวโดยได เสนอเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
วาหลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบดวย 6 หลักการคือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปรงใส        
4) หลักความมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา โดยหลักของธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ ไดแก  

1) ยึดม่ันในหลักของวัตถุประสงคในการใหบริการแกประชาชนหรือผูท่ีมาใชบริการ   
2) ทำงานอยางมีประสิทธิภาพในหนาท่ีและบทบาทของตน   
3) สงเสริมคานิยม (Values) ขององคกร และแสดงใหเห็นถึงคุณคาของธรรมาภิบาลโดยการปฏิบัติ

หรือพฤติกรรม (Behaviors)   
4) มีการสื่อสารท่ีดี การตัดสินใจอยางโปรงใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม  
5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของสวนบริหารจัดการอยางตอเนื่องและใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
6) การเขาถึงประชาชน และตองรับผิดชอบตอการทำงานและผลงานอยางจริงจัง 

 เทคโนโลยี หมายถึง การใชความรู เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการ
ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตรและศาสตรตาง ๆ ท้ังสิ่งประดิษฐและวิธีการ มาประยุกตใชในระบบงาน  
(การบริหารทรัพยากรบุคคล) เพ่ือชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานใหดียิ่งข้ึนและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมากยิ่งข้ึน 
 บุคลากรมีสมรรถนะสูง ในท่ีนี้ หมายถึง บุคลากรของกรมการจัดหางานเปนบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมท่ีทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดผลโดดเดน โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดตนแบบสมรรถนะ
หรือ Competency Model ประกอบดวย สมรรถนะหลักท่ีขาราชการพลเรือนทุกคนตองมี 5 ดาน ไดแก   
๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการท่ีดี 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) การยึดม่ันในความ
ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และ 5) การทำงานเปนทีม นอกจากนี้ยังมีสมรรถนะประจำกลุ มงานอีก  
3 ดาน ข้ึนอยูกับกลุมงานในระบบราชการพลเรือนไทย ซ่ึงแบงออกเปน 18 กลุมงานท่ีมีลักษณะงาน 
วัตถุประสงคของงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานคลายคลึงกัน ผู ท่ีดำรงตำแหนงในกลุมงานเดียวกันควร 
มีสมรรถนะ (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมประจำงาน) เหมือนกันเพ่ือใหไดผลการปฏิบัติงานท่ีดีเลิศ 

มืออาชีพ หมายถึง การมีความรอบรู เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได
ตามมาตรฐานอยางถูกตอง มีไหวพริบในการจัดการ แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วแมนยำ และลงมือทำ 
อยางจริงจัง มุงม่ันตั้งใจ ใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด 
 ในมุมมองของภาครัฐ มืออาชีพ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอยางทันการณ เปนไปตาม
หลกัการและอาศัยขอมูลท่ีรอบดาน การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารการปฏิบัติงาน
ของตนเองและผูอ่ืนใหเปนไปตามเปาหมาย และนำไปสูผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง รวมท้ัง การสงมอบ
ผลงานและผลลัพธของภาครัฐอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว คุมคากับภาษีของ
ประชาชน ภายใตขอจำกัดท่ีมีอยู และรับผิดชอบตอผลลัพธของการทำงาน สำหรับผูท่ีดำรงตำแหนงประเภท
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อำนวยการข้ึนไปยังหมายรวมถึง การสรางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมการทำงานท่ีมุงเนนการสงผลงานและ
ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว การคำนึงถึงความคุมคางานการเงินและการคำนึงถึง
ประชาชนและผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
    
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนใน
การปฏิบัติงาน 
 
พันธกิจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Mission) 

1) บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ รองรับบทบาทและภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานอยาง 

มืออาชีพ 

3) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิาน 

4) พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให มีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  

และมีความสุข 

5) ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นการบริหารตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 
 ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูง 
เปนมืออาชีพ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ี ๒ การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งบุคลากร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในอนาคต   

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ี ๓ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร   
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

และพัฒนากระบวนการแตงตั้งโยกยายอยางเปนระบบ และเปดเผย  
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือข้ึนสูตำแหนงทางการ

บริหารระดับสูงในอนาคต  
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบและการปองกันการกระทำผิดวินัย                                            
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พัฒนาผูบริหารและบุคลากร

กรมการจัดหางานทุกระดับอยาง

เปนระบบและตอเน่ือง (HRMS1) 

ปรับปรงุและพัฒนาสวสัดิการ

เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดขีอง

บุคลากร (HRMS8) 

มิติที่ 2 ดาน

ประสิทธภิาพ 

มิติที่ 1 ดานความ

สอดคลองเชิงกลยุทธ 

มิติที่ 3 ดาน

ประสิทธิผล 

คุณภาพชีวติการทำงาน  

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการ

และเทคโนโลยีที่หลากหลาย (HRMS3) 

มุงสูองคการแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) ที่

มุงเนนนวัตกรรมผาน

กระบวนการจัดการความรูใน

องคกร (Knowledge 

Management) (HRMS5) 

บริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ  

(การวางแผนอัตรากำลงั) (HRMS6) 

มิติที่ 5 ดาน

คุณภาพชีวติ 

1. การพัฒนาผูบ ริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมี สมรรถนะสูง  

เปนมืออาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     

2. การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง

บุคลากร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงบทบาท

และภารกิจในอนาคต   

3. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร   

4. การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร และ

พัฒนากระบวนการแตงตั้งโยกยายอยางเปนระบบและเปดเผย  

5. การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือข้ึนสูตำแหนงทางการบริหาร

ระดับสูงในอนาคต  

6. การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การปองกันการกระทำผิดวินัย 

ดำเนินมาตรการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบอยาง

ตอเน่ือง (HRMS12) 

ดำเนินมาตรการปองกันการ

กระทำผิดวินัยอยางเขมแขง็

และจริงจัง (HRMS13) 

มิติที่ 4 ดานความ

พรอมรับผิด 

พัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหครอบคลุม

ทุกตำแหนง/สายงาน (Career Paths) (HRMS10)  

สงเสริมการพัฒนาตาม

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

(HRMS2) 

พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem)  

ในองคกรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและ

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

(HRMS4) 
พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 

แตงตั้งบุคลากร ใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทและ

ภารกิจในอนาคต (HRMS7) 

เสริมสรางความรักความ

ผูกพันในองคกร 

(HRMS9) 

พัฒนาระบบการเตรียมความ

พรอมบุคลากรขึ้นสูตำแหนง

ทางการบริหารและวชิาการที่

สำคัญ (succession Plan) 

(HRMS11) 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

ภาพท่ี ๓-๒ ผังแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน 
กับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจัดหางาน 

วิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)  
“บริหารทรัพยากรบคุคลใหทันตอการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบุคลากรมี
สมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ  
และมีความสขุ” 
ประเด็นการบริหารตามแผนปฏิบัตกิารดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives) 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ ยดึม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล     
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒ การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงตัง้บุคลากร ใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในอนาคต   
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบคุลากร   
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการ
แตงตัง้โยกยายอยางเปนระบบ  
และเปดเผย  
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือขึ้นสูตำแหนงทางการบริหารระดับสงูในอนาคต  
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปองกันการ
กระทำผิดวินัย 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐)  
(แผนระดับท่ี ๑) 

ยุทธศาสตรชาติที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (หลัก) 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๒) 
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(หลัก) 
แผนยอยของแผนแมบทฯ การสรางและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
(แผนระดับท่ี ๒) 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
กลยุทธที่ 4 การสรางระบบบรหิารภาครัฐที่สงเสรมิการปรบัเปลี่ยนและพฒันาบุคลากร  ใหมทีักษะ
ที่จำเปนในการใหบริการภาครฐัดิจิทลั และปรบัปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหเอื้อตอ

การพัฒนาประเทศ 

 

แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
แนวทางท่ี 5: การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิ

บาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร 
(๑) ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๒) ดำเนินการตามแผนแม บทภายใตยุทธศาสตร ชาติประเด็นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการปรับสมดุล
ภาครัฐ 
(๓) ดำเนินการตามแผนปฏิ รูปประเทศดานการบริหารราชการ
แผนดิน 
(๔) ใหความสำคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
(๕) สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง 
(๖) มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู 
ความเขาใจ และปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน 

 

ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๑) เปดกวางและเช่ือมโยงกัน (Open & Connected Government) 
๒) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) 
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ปจจัยแหงความสำเรจ็ของระบบราชการ 4.0 
๑) การสานพลงัระหว่างภาครฐัและ ภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสงัคม 

(Collaboration) 
๒) การสรางนวัตกรรม (Innovation) 
๓) การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitization / 

 
 

 

แนวทางพัฒนาทกัษะดานดจิิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจทิัล 
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบคุลากรภาครัฐ 
4.7.1 ในการสรางและพัฒนากำลังคนดานดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือ
สนับสนุนการปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีควรใหการสงเสริมและพัฒนา 5 มิติการ
เรียนรู  7 กลุมทักษะ ดังน้ี 
มิติท่ี 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยเีปน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ 
ไดแก กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy Skill Set) 
มิติท่ี 2 เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบดวย 1 กลุม
ทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill Set) 
มิติท่ี 3 ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 2 กลุม
ทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดบัศักยภาพ
องคกร (Digital Technology Skill Set) และกลุมทักษะดานการ
ออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design 
Skill Set) 
มิติท่ี 4 ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และน าองคกร 
ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการจัดการ
โครงการและการบริหารกลยุทธ (Project and Strategic 
Management Skill Set) และกลุมทักษะดานผูน าดิจิทัล (Digital 
Leadership Skill Set) 

   

    

 

แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ป) พ.ศ. 2566 – 2570 
ของกรมการจัดหางาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การสงเสริมการมีงานทำ 
คุมครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสูความ
สมดุล ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ทุกภาคสวน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อยกระดับการใหบริการ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นการพฒันาท่ี ๔ การบริหารจัดการการทำงานของ
คนตางดาว 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ และสังคม
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยี 



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 42 

๓.๓ แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๓.๓.๑ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ เรื่อง การพัฒนาผูบริหารและบุคลากร
ทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 ๑) เปาหมาย 
  (๑) ผูบริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับมีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ ยึดม่ัน 
ในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (HRMG1) 
  (๒) บุคลากรกรมการจัดหางานไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (HRMG2) 
  (๓) กรมการจัดหางานดำเนินการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
(HRMG3) 
  (๔) กรมการจัดหางานมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในองคกรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง (HRMG4) 
  (๕) กรมการจัดหางานเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ผานกระบวนการ
จัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) (HRMG5) 
 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  
 ตารางท่ี ๓-๑ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดานการพัฒนาบุคลากรประจำป ของกรมการ 
จัดหางาน 

3 3 3 3 3 

K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากรกรมการ
จัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 3 3 3 

K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ีไดรับ
การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

65 66 67 68 69 

K4) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ีไดรับ
การพัฒนาดวยวิธีการและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

60 61 62 63 64 

K5) จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการจัดระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ในองคกรเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

3 4 4 4 4 

K6) รอยละของความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนการจัดการความรูของกรมการจัดหางาน 

3 3 3 3 3 
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 ๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) พัฒนาผูบริหารและบุคลากรกรมการจัดหางานทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง (HRMS1) 
  (๒) สงเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (HRMS2) 
  (๓) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย (HRMS3) 
  (๔) พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ในองคกรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง (HRMS4) 
  (๕) มุงสูองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ท่ีมุงเนนนวัตกรรมผานกระบวนการ
จัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) (HRMS5) 
 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากรประจำป  
  (๒) โครงการพัฒนาสมรรถหลัก (Core Competency) 
  (๓) โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำหนาท่ีงาน (Functional Competency) 
  (๔) โครงการพัฒนาทักษะดานภาวะผูนำ (Leadership Skillset) 
  (๕) โครงการพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร (Strategic Skillset) 
  (๖) โครงการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional Skillset) 
  (๗) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) 
  (๘) โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการและเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
  (๙) โครงการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 
  (๑๐) โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  (11) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรูในองคกร 
  (๑2) โครงการสงเสริมนวัตกรรมการใหบริการและการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน 
 
๓.๓.๒ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒ เรื่อง การวางแผนกำลังคน และการ

พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากร ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงบทบาท

และภารกิจในอนาคต 

 ๑) เปาหมาย 
  (๑) บุคลากรกรมการจัดหางานมีเพียงพอตอการปฏิบัติงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (HRMG6) 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  
  ตารางท่ี ๓-๒ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K7) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 3 3 3 3 

K8) รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ครบถวน
ตามกรอบอัตรากำลังท่ีไดรับจัดสรร 

95 95 95 95 95 
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๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
(๑) บริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ (การวางแผนอัตรากำลัง) (HRMS6) 
(๒ ) พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงต้ังบุคลากร ให มีความเหมาะสมสอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในอนาคต (HRMS7) 
 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  (๒) โครงการ/กิจกรรมสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากร ใหเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 
๓.๓.๓ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓ เรื่อง การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
บุคลากร 
 ๑) เปาหมาย 
  (๑) บุคลากรกรมการจัดหางานมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี และมีความสุข (HRMG7) 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  

ตารางท่ี ๓-๓ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K9) จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานสวัสดิการท่ีจัดให
บุคลากรของกรมการจัดหางานและดำเนินการสำเร็จ
ตามเปาหมาย 

4 5 5 5 5 

K10) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน
ยกระดับความผูกพันของบุคลากรตอกรมการจัดหางาน 
(ดานการบริหารงานบุคคล) 

3 3 3 3 3 

    
 ๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) ปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร (HRMS8)  
  (๒) เสริมสรางความรักความผูกพันในองคกร (HRMS9)  
 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการปรับปรุงและจัดสวัสดิการท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากรกรมการ 
จัดหางาน 
       (๒) กิจกรรมสำรวจความตองการ/ความพึงพอใจดานสวัสดิการของบุคลากรกรมการจัดหางาน 
  (๓) โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  (4) โครงการ/กิจกรรมสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอกรมการจัดหางาน (ดานการบริหารงานบุคคล)                           
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๓.๓.๔ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ เรื่อง การสรางเสนทางความกาวหนา

ในสายอาชีพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการแตงตั้งโยกยายอยางเปนระบบและเปดเผย 

 ๑) เปาหมาย 
  (๑) กรมการจัดหางานพัฒนาระบบเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (Career Paths) 
(HRMG8) 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  

ตารางท่ี ๓-๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K11) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Paths) 

- - 3 - - 

   
 ๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑)  พัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหครอบคลุมทุกตำแหนง/สายงาน (Career Paths) 
(HRMS10) 
 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการทบทวน/ปรบัปรุงและพัฒนาแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 
๓.๓.๕ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ เรื่อง การเตรียมความพรอมบุคลากร
เพ่ือข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารระดับสูงในอนาคต 
 ๑) เปาหมาย 
  (๑) กรมการจัดหางานมีระบบการเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารและ
วิชาการท่ีสำคัญ (Succession Plan) (HRMG9) 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  

ตารางท่ี ๓-๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K12) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ
เตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนงทางการ
บริหารและวิชาการท่ีสำคัญ (Succession Plan) 

- 3 - - - 

   
๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 

  (๑) พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ 
(succession Plan) (HRMS11) 
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 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการจัดทำแผนเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารและวิชาการ 
ท่ีสำคัญ (succession Plan)  
  (๒) โครงการจัดทำแผนสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรเพ่ือดำรงตำแหนงทางการบริหาร
และวิชาการท่ีสำคัญขององคกร (Succession Plan) 
 
๓.๓.๖ แผนปฏิบัติการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ เรื่อง การใหความสำคัญกับ 

การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปองกันกระทำผิดวินัย 

 ๑) เปาหมาย 
  (๑) กรมการจัดหางานมุงเนนการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปองกันกระทำ 
ผิดวินัย (HRMG10) 
 ๒) ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลักและคาเปาหมาย  

ตารางท่ี ๓-๖ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมายของปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

K13) รอยละความสำเร็จของการดำเนินการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 

K14) ระดับความสำเร็จของดำเนินมาตรการปองกัน
การกระทำผิดวินัย 

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 

  หมายเหตุ : จำนวนการรองเรียนเร่ิมตนปงบประมาณ 2565 
 
 ๓) แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) ดำเนินมาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเนื่อง (HRMS12) 
    (๒) ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผิดวินัยอยางเขมแข็งและจริงจัง (HRMS13) 
 ๔) โครงการหรือกิจกรรมสำคัญ (Initiatives) เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน 
  (๑) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๒) โครงการสงเสริมความรู ความเขาใจดานวินัยขาราชการใหแกบุคลากรในสังกัดกรมการ 
จัดหางาน  



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

ตารางท่ี ๓-๗ ตารางแสดงความสัมพันธระหวางเปาหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก แนวทางการบริหาร/ดำเนินงาน และโครงการสำคัญ  
ในแตละประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
เปาหมาย 

(HRM Strategic Goals) 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 

(HRM-KPIs) 
แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 

(HRM Strategy) 
โครงการและกิจกรรมสำคัญ 

(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสงู เปนมืออาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

HRMG1) ผู บ ริห ารและ บุ คล ากร
ก ร ม ก า ร จั ด ห า ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ 
มีสมรรถนะสูง เปนมืออาชีพ ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

K1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การดานการพัฒนาบุคลากรประจำป ของ
กรมการจัดหางาน 

HRMS1) พัฒนาผูบริหารและบุคลากร
กรมการจัดหางานทุกระดับอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง 

(๑) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร
ประจำป  
(๒) โครงการพัฒนาสมรรถหลกั (Core Competency) 
(๓ ) โค รงก าร พั ฒ น าสม รรถน ะป ระจ ำห น า ท่ี งาน 
(Functional Competency) 
(๔) โครงการพัฒนาทักษะดานภาวะผูนำ (Leadership 
Skillset) 
(๕ ) โครงการพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร  (Strategic 
Skillset) 
(๖ ) โครงการพัฒนาทักษะตามสายงาน (Functional 
Skillset) 
 

K2) ระดับความสำเร็จของการสงบุคลากร
กรมการจัดหางานเขารับการพัฒนาสมรรถนะ
ท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 

HRMG2) บุคลากรกรมการจัดหางาน
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  

K3) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ี
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 
 

HRMS2) สงเสริมการพัฒนาตามแผน 
พัฒนารายบุคคล (IDP) 

(๗) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan - IDP) 
 

HRMG3) กรมการจัดหางานดำเนิน 
การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 
 

K4) รอยละของบุคลากรกรมการจัดหางานท่ี
ไดรับการพัฒนาดวยวิธีการและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย 

HRMS3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
ดวยวิธีการและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 

(๘) โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการและ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
 
 



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

HRMG4) กรมการจัดหางานมีระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ในองคกรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง 

K5) จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการ
จัดระบบนิเวศ (Ecosystem) ในองคกรเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง 

HRMS4) พัฒนาระบบนิเวศในองคกร 
(Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู
และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

(๙ ) โครงการพัฒนาพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) 
สนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 
(๑๐) โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

HRMG5) กรม การจั ดห างาน เป น
องคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) ผ าน ก ระบ วน ก าร
จัดการความรูในองคกร (Knowledge 
Management) 

K6) รอยละของความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนการจัดการความรูของกรมการ 
จัดหางาน 

HRMS5) มุงสูองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) ท่ีมุงเนนนวัตกรรม
ผานกระบวนการจัดการความรูในองคกร 
(Knowledge Management) 

(๑๑) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรูในองคกร 
(๑๒) โครงการสงเสริมนวัตกรรมการใหบริการและการ
ปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน 

 
 
 

 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒ การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงต้ังบุคลากร  
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกจิในอนาคต 

HRMG6) บุคลากรกรมการจัดหางาน 
มีเพียงพอตอการปฏิบัติงานท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

K7)  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 
 

HRMS6) บริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ 
(การวางแผนอัตรากำลัง) 
 

(๑) โครงการจัดทำแผน อัตรากำลั งเพ่ื อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
  

K8) รอยละของการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
ครบถวนตามกรอบอัตรากำลังท่ีไดรับการ
จัดสรร 
 
 

HRMS7) พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งบุคลากร ใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบทบาท
และภารกิจในอนาคต 
 

(๒) โครงการ/กิจกรรมสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคลากร ให
เพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรพัยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 
HRMG7) บุคลากรกรมการจัดหางาน
มีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี และมี
ความสุข 

K9) จำนวนโครงการ/กิจกรรมดานสวัสดิการท่ี
จัดใหบุคลากรของกรมการจัดหางานและ
ดำเนินการสำเร็จตามเปาหมาย 

HRMS8) ปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการ
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร  

(๑) โครงการปรับปรุงและจัดสวัสดิการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากรกรมการจัดหางาน 
(๒) กิจกรรมสำรวจความตองการ/ความพึงพอใจดาน
สวัสดิการของบุคลากรกรมการจัดหางาน 
(๓) โครงการเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

K10) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามแผนยกระดับความผูกพันของบุคลากร
ตอกรมการจัดหางาน (ดานการบริหารงาน
บุคคล) 

HRMS9) เสริมสรางความรักความผูกพัน
ในองคกร 

(๔) โครงการ/กิจกรรมสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอ
กรมการจดัหางาน (ดานการบริหารงานบุคคล) 
 

 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการแตงต้ังโยกยายอยางเปนระบบ และเปดเผย 
HRMG8) กรมการจัดหางานพัฒนา
ระบบเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพของบุคลากร (Career Paths) 
 
 
 
 
 
 

K11) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผน
เส น ท างความก าวห น า ใน ส ายอา ชีพ 
(Career Paths) 
 

HRMS10) พัฒ นาแผนเสนทางความ 
กาวหน าในสายอาชีพใหครอบคลุม 
ทุกตำแหนง/สายงาน (Career Paths) 
 

(๑) โครงการทบทวน/ปรับปรุงและพัฒนาแผนเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
   



   แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของกรมการจดัหางาน 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ การเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือขึ้นสูตำแหนงทางการบริหารระดับสูงในอนาคต 
HRMG9) กรมการจัดหางานมีระบบ
การเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสู
ตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ี
สำคัญ (Succession Plan) 

K12) ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบการเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสู
ตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ี
สำคัญ (Succession Plan) 

HRMS11) พัฒนาระบบการเตรียมความ
พรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนงทางการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ วิ ช า ก า ร ท่ี ส ำ คั ญ 
(succession Plan) 

(๑) โครงการจัดทำแผนเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสู
ตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ (succession 
Plan)  
 (๒) โครงการจัดทำแผนสรรหา คัดเลือก และพัฒนา
บุคลากรเพ่ือดำรงตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ี
สำคัญขององคกร (Succession Plan)  

 

เปาหมาย 
(HRM Strategic Goals) 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 
(HRM-KPIs) 

แนวทางการบริหาร (กลยุทธ) 
(HRM Strategy) 

โครงการและกิจกรรมสำคัญ 
(Initiatives) 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปองกันการกระทำผิดวินัย 
HRMG10) กรมการจัดหางานมุงเนน
การปองกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและการปองกันกระทำผิดวินัย 
 

K13) รอยละความสำเรจ็ของการดำเนินการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

HRMS12) ดำเนินมาตรการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางตอเน่ือง  

(๑) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

K14) ระดับความสำเร็จของดำเนินมาตรการ
ปองกันการกระทำผิดวินัย 

HRMS13) ดำเนินมาตรการปองกันการ
กระทำผิดวินัยอยางเขมแข็งและจริงจัง 

(๒) โครงการสงเสริมความรู ความเขาใจดานวินัยขาราชการ
ใหแกบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน 
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สวนที่ ๔ 
การนำแผนปฏิบัตกิารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 
 

การนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน
ไปสูการปฏิบัติ 
 
 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางานเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกำหนด 
แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) กรมการจัดหางาน สื่อสารและถายทอดแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังหนวยงาน
สังกัดกรมการจัดหางาน และประชาสัมพันธไปยังบุคลากรทุกระดับในฐานะผูมีสวนไดเสียประโยชนจากแผนฯ 
ดังกลาว ผานทุกชองทางการสื่อสาร เชน การจัดพิมพเปนรูปเลม การประชุมชี้แจง การเผยแพรผานเว็บไซต เปนตน 

2) ผูบริหารระดับสูงของกรมการจัดหางาน สื่อสาร แผนฯ ไปสูผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงานตามลำดับชั้น 
เพ่ือยืนยันเจตนารมณการใหความสำคัญกับการดำเนินงานแผนฯ และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3) หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของกับการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยระบุ
โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการท่ีถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน   

4) หนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป รวบรวมขอมูล และ
รายงานผลไปยังกรมการจัดหางานตามลำดับ  

5) ผูบริหารระดับสูงของกรมการจัดหางานติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผานการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของ หากการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมเปนไป 
ตามแผน ควรหาทางแกปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการ
จัดหางานใหเกิดความคุมคา ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 
 เพ่ือใหการติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมการจัดหางาน ท่ีไดกำหนดไว จึงควรดำเนินการติดตามความกาวหนาเปนรายเดือน รายไตรมาส 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม และรายงานผลไปยังผูบริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบตองรายงานผลการดำเนินงานประจำปในรูปรายงานประจำปงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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ภาคผนวก ก. 
ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก 

ดานการบริหารทรพัยากรบุคคล 
กรมการจัดหางาน 

(HR SWOT Analysis) 
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การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. กรมใหความสำคัญกับการสื่อสารขอมูลขาวสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลถึงบุคลากรภายในกรม 

ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ อาทิ เว็บไซตของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกลุมไลน เปนตน 

(3.29) 

2. กรมสนับสนุนแผนงานโครงการดานการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทุกระดับ  

ตลอดจนการนอมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

(3.26) 

3. กรมจัดทำแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนแผนท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ อยางตอเนื่องซ่ึงชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนระบบ (3.26) 

4. ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความตั้งใจและมุงม่ัน ในการ

ปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ (3.21) 

5. บุคลากรสวนใหญของกรมมีความรู ทักษะและพรอมรับการพัฒนา มีความซ่ือสัตยสุจริต มุงปฏิบัติงาน

เพ่ือใหบริการประชาชน และใหภารกิจของกรมบรรลุเปาหมายตามท่ีกระทรวงกำหนด (3.12) 

6. กรมเห็นความสำคัญและใหความรวมมือกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงาน ก.พ. ในการ

เตรียมกำลังคนคุณภาพสูตำแหนงสำคัญของกรมในอนาคต (3.09) 

7. ผูบริหารกรมทุกระดับมีสวนรวมและใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใหการ

สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง (3.03) 

8. บุคลากรของกรมสนใจใฝเรียนรู และศึกษาตอเพ่ือพัฒนาตนเองและความกาวหนาในหนาท่ีราชการ   

(จากรายงานการขอปรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมเติม) (3.00) 

9. มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง รองรับภารกิจและปริมาณงานท่ีเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต โดยกำหนดใหบุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง (3.00) 
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จุดออน (Weaknesses) 
1. งบประมาณในการดำเนินงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอ (3.44) 

2. บุคลากรท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจำนวนมากกำลังทยอยเกษียณอายุ

ราชการอยางตอเนื่อง และบุคลากรท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งยังไมมีทักษะและประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน (3.41) 

3. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานในปจจุบัน     

และอนาคต (3.35) 

4. การพัฒนาบุคลากรโดยการหมุนเวียนงานภายในหนวยงาน หรือภายในกรมยังไม เปนระบบ                 

ท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรและงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหมีทักษะ

ในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย (multi Tasks, multi skills) (3.29) 

5. บุคลากรบางสวน โดยเฉพาะบุคลากรรุนใหมยังขาดความรักความผูกพันตอองคกร และบางสวนมีการ

ลาออก โอนยาย โดยเฉพาะพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ทำใหกรมตองพัฒนาบุคลากรรุนใหม

ตลอดเวลา (3.26) 

6. แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ยังไมครอบคลุมทุกสายงานภายในกรม (3.21) 

7. การดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมสามารถสนองตอบความตองการบุคลากรสวนใหญ  

ในดานความกาวหนาในสายอาชีพ ทำใหบุคลากรเสียโอกาส และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน (3.12) 

8. การจัดการความรู การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรยังไมเกิดประสิทธิผลอยางเปน

รูปธรรม บุคลากรสวนใหญยังไมเขาใจหรือไมเห็นความสำคัญของการจัดการความรูภายในองคกร 

(3.12) 

9. การนำแผนพัฒนาความกาวหนาสายอาชีพ (Career Development Plan) และแผนสืบทอดตำแหนง

ทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญของกรม (Succession Plan) ไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม 

(3.09) 

10. การวิเคราะหอัตรากำลังและการวางแผนอัตรากำลังยังไมสอดคลองกับภารกิจ และปริมาณงานในอนาคต 

(3.09) 

11. สัดสวนอายุของขาราชการท่ีมีอายุเกินกวา 50 ปของกรมการจัดหางาน พบวา กรมการจัดหางานเปน

องคกรผูสูงอายุ และอยูในระดับภาวะวิกฤติ ซ่ึงจะสงผลตอการสูญเสียกำลังคนในชวงไมถึง 10 ป

ขางหนา (3.03) 

12. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมไมไดรับการพัฒนาความรู ทักษะท่ีจำเปน

เทาท่ีควร เนื่องจากตองปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของกรม และงานท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

ใหทันเวลา (2.94) 

13. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลสวนใหญ ไมไดสำเร็จการศึกษาดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลโดยตรง (2.88) 
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การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน 
 

โอกาส (Opportunities)  

1. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน Line Facebook สงผลใหการทำงาน/การสั่งการ การรายงานผลรวดเร็วข้ึน 

(3.56) 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 และ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สงใหทุกสวนราชการตองพัฒนาองคกรอยางเปน

ระบบ และเพ่ิมความสำคัญกับการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

(3.32) 

3. ระบบเศรษฐกิจท่ีผันผวนในปจจุบัน สงผลใหคนรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถอยากเขารับราชการเพ่ิม

มากข้ึน เนื่องจากมีความม่ันคงในอาชีพมากกวาการทำงานในภาคเอกชน ในภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของ

ประเทศ (3.26) 

4. นโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีเนนการทบทวนบทบาทและภารกิจภาครัฐ การลดขนาดกำลังคน

ภาครัฐ การปรับองคกรใหมีขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพ ทำใหกรมตองปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ 

เพ่ือรองรับงานในอนาคต สงผลใหกรมตองพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ิมข้ึน 

(3.26) 

5. นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะเวลา 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติทุกฉบับท่ีผานมา จนถึงแผนฯ ฉบับท่ี 13 รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และ

ยุทธศาสตรของสำนักงาน ก.พ. ใหความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

อยางตอเนื่อง ทำใหการพัฒนางานตามภารกิจท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญเพ่ิมข้ึน 

(3.24) 

6. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือใหการบริการและการปฏิบัติงานภาครัฐมีความทันสมัยเพ่ิม

มากข้ึน ทำใหมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในการเพ่ิมทักษะดานดิจิทัล รวมท้ังมีแผนฯ ท่ีเก่ียวของกับ

ดานดิจิทัล เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการใหบริการ (3.21) 

7. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ. (Department Personnel Information System – DPIS) 

ชวยสนับสนุนใหการบันทึกขอมูลเปนฐานขอมูลทรัพยากรของกรมตาง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็ว 

มากข้ึน (3.21) 

8. แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานภาครัฐใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการ  และนำมาประมวลผลเปนสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ

ในการบริหารทรพัยากรบุคคล และการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนผลดีตอ

การพัฒนางานของกรมในอนาคต (3.18) 

9. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. เปนสวนราชการท่ีใหคำปรึกษาในการปฏิรูประบบราชการ และการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ทำใหการดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีความกาวหนาและเปนระบบมากข้ึน (3.12) 
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10. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 13 สงเสริมกำลัง

แรงงานทุกชวงวัย โดยเฉพาะ กลุมเปราะบาง ผูสูงอายุ คนพิการมีโอกาสเขามาทำงานในระบบราชการ

เพ่ิมข้ึน (3.00) 

 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)  
1. โครงสรางประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง อัตราเกิดของประชากรลดลงอยางตอเนื่องไมทัน 

การเจริญเติบโตของสังคม ตลอดจนการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ทำใหกำลังแรงงาน

ในอนาคตมีแนวโนมลดลง สงผลตอโครงสรางประชากรและความสามารถทางการแขงขันของประเทศ  

ทำใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมมีความยาก ซับซอน และทาทายมากข้ึน การสรรหาและพัฒนา

บุคลากรใหมีขีดความสามารถในการทำงานภายใตสถานการณขางตนจึงมีความทาทายเพ่ิมข้ึน (3.29) 

2. ภาคการเมืองแทรกแซงการบริหารทรัพยากรบุคคลทำใหไมเปนไปตามแผน/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ 

ไดแก การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ทำใหเกิดความไมยุติธรรม บั่นทอนขวัญและกำลังใจ

ของเจาหนาท่ี (3.29) 

3. สถานการณภัยพิบัติตาง ๆ เชน สถานการณโรคระบาด COVID-19 ภัยธรรมชาติทำใหบุคลากรเจ็บปวย 

สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตองทำงานทดแทนกันทำใหตองเพ่ิมงานมากข้ึน สงผลตอคุณภาพ

การใหบริการประชาชนไดไมทันทวงที (3.29) 

4. อายุเฉลี่ยของกำลังคนภาครัฐมีแนวโนมสูงข้ึน โดยอายุเฉลี่ยของขาราชการพลเรือนสามัญในป 2563  

คือ 42.21 ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคต 

มีความยากและซับซอนเพ่ิมมากข้ึน (3.09) 

5. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สถาบันการศึกษาไมสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาไดเพียงพอและผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีเปนความตองการของกรมมีจำนวนนอย สงผลใหขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภาษา (2.97)  
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ภาคผนวก ข. 
ผลการวเิคราะห Force Field Analysis 

(รายประเด็นการพัฒนา) 
เพ่ือกำหนดปจจัยหลักแหงความสำเร็จหรือ 

แนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๑ การพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ใหมีสมรรถนะสูง  

เปนมืออาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

1) กรมไดพัฒนาแผนและหลกัสูตรสำหรบัการพัฒนาผูบริหาร
และบุคลากรมาอยางตอเน่ือง 
2) กรมสนับสนุนการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3) กรมใชระบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพ่ือให
บุคลากรไดมีการเรียนรูใหเกิดทักษะท่ีหลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน 
4) กรมสงเสริมการจัดการความรูในองคกรมาอยางตอเน่ือง 
๕) การสงเสริมการจัดทำและดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

1) งบประมาณในการดำเนินงานดานการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอ 
 

สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

1) พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมบุคลากรทุก
ตำแหนง/สายงานใหมีสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 
๒) สงเสริมการจัดการความรูภายในกรมอยางตอเน่ืองและ
เผยแพรองคความรูและนวัตกรรมภายในองคกรเพ่ือไปสูผู
ปฏิบัติ 
๓) จัดทำและดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) อยางตอเน่ือง 

1 ) พิ จารณ านำวิ ธีการพัฒ นาบุคลากร ท่ีหลากหลาย 
ท่ีนอกเหนือจากการฝกอบรม ซึ่ งมี งบประมาณในการ
ดำเนินงานสูง มาใชในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือลด
งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวลงตามลำดับ 
อาทิ การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
การมอบหมายงานอยางมีความหมาย และเนนสงเสริมการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร คงใชการฝกอบรมในหลักสูตรท่ี
จำเปนตองใชการฝกอบรมเทาน้ัน 
๒) เสริมสรางระบบนิเวศ (Ecosystem) เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะระบบท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาตนเอง 
 

 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๒ การวางแผนกำลังคน และการพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แตงต้ังบุคลากร  

ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในอนาคต 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

1) กรมกำหนดหลักเกณฑการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตามท่ี
ระเบียบท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

2) กรมใหความสำคัญกับการวางแผนกำลังคน 

1) นโยบายของทางราชการจำกัดอัตรากำลังของสวนราชการ
ตาง ๆ  
 

สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

1) สงเสริมใหมีการวางแผนกำลังคนใหเหมาะสมสอดคลอง
กับปริมาณงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๒) พัฒนาระบบสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ใหไดกำลังคนเพียงพอ
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพทันตอความตองการของกรม 
ในอนาคต 

 

1) ขออัตรากำลังบุคลากรประเภทอ่ืนมาทดแทนอัตรากำลัง
ขาราชการท่ีมีแนวโนมลดลง 
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ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๓ การเสริมสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

1) กรมใหความสำคัญกับการปองกันในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 
2) สภาพแวดลอมในการทำงานโดยรวมมีความปลอดภัย  
3) กรมจัดสวัสดิการสำหรบัขาราชการและครอบครวัท่ีจำเปน 
เชน สวัสดิการเงินกู เงินสงเคราะห การตรวจสุขภาพประจำป 
ความชวยเหลือเมื่อประสบภัยธรรมชาติ รวมถึงการเสียชีวิต 

1) งบประมาณไมเพียงพอสำหรับการจัดหาวัสดุท่ีสิ้นเปลือง
ในการปองกันและควบคุมโรคระบาด (หนากากอนามัย น้ำยา
ฆาเช้ือ ชุดตรวจ ATK) 
2) การจัดสวัสดิการท่ีตรงตามความตองการของบุคลากร 
ยังไมสามารถดำเนินการได 
3) การจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร
ได ถูกระงับไปดวยเหตุจากโรคระบาด และงบประมาณ 
ท่ีจำกัด 

สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

1) จัดตั้งคณะกรรมการหรือมีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาราชการ เจาหนาท่ี เพ่ือทบทวนสวัสดิการใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน เชน ฌาปนกิจ ประกันชีวิตกลุม สิทธิคาเชาบาน  
2) สำรวจความตองการของบุคลากร เพ่ือนำไปปรับปรุง 
พัฒนา ใหสอดคลองกับความตองการและสถานการณ
ปจจุบัน 
3) สงเสริมขวัญและกำลังใจของขาราชการและเจาหนาท่ี 
เชน การยกยองเชิดชูเกียรติ 

1) จัดทำคำของบประมาณสำหรับกรณีการเกิดโรคระบาดให
เพียงพอ 
2) จัดสวัสดิการเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีรัฐจัดให และ 
ตรงตามความตองการของบุคลากร  
3) จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร 
4) พิจารณาจัดตั้งกองทุนเก่ียวกับสวัสดิการโดยใหขาราชการ
มีสวนรวม 

 
 
 
 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๔ การสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร  

และพัฒนากระบวนการแตงต้ังโยกยายอยางเปนระบบ และเปดเผย 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

๑) กรมมรีะบบการสรรหา/แตงตั้ง/โยกยาย ท่ีมีความชัดเจน
และเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของ 

๑) การแทรกแซงจากภาคการเมืองและระบบอุปถัมภ สงผล
ตอขวัญและกำลังใจของบุคลากรลดลง 
  

สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

๑) ประชาสัมพันธหลักเกณฑและระบบการสรรหา/แตงตั้ง/
โยกยาย ใหบุคลากรของกรมทราบโดยท่ัวกัน 
2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map ให
สอดคลองกับแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

๑ ) จั ดท ำแผน เส น ท างค วามก าวห น า ใน ส ายอา ชีพ 
ใหครอบคลุมทุกกลุมตำแหนง/สายงาน สูตำแหนงประเภท
อำนวยการท่ีสำคัญของกรม 
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ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๕ การเตรียมความพรอมบุคลากร 

เพ่ือขึ้นสูตำแหนงทางการบริหารระดับสูงในอนาคต 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

1) กรมสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียม
ความพรอมข้ึนสูตำแหนงหรือเทียบเทา เชน หลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (นบส.) หลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา 
2) สำนักงาน ก.พ. มีหลักเกณฑการข้ึนสูตำแหนงระดับสูง
เชน ประสบการณในงานท่ีหลากหลาย 

1 ) คุณ สมบัติ ของบุคลากรไม เป น ไปตามหลัก เกณ ฑ   
เชน ประสบการณในงานท่ีหลากหลายไมครบถวน 
2) ขอจำกัดในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร   
เพ่ือเตรียมความพรอมข้ึนสูตำแหนงหรือเทียบเทา เชน การท่ี
หนวยงานจัดการฝกอบรมจำกัดจำนวนผูเขารับการอบรมของ
แตละสวนราชการ 

สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

1) การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมควรพิจารณาคุณสมบัติ 
ของขาราชการท่ีจะเขาสูตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตามลำดับ 
2) กรมฯ ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใหกับบุคลากรเพ่ือใหมี
ประสบการณ ในงานท่ีหลากหลายเพ่ือให เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกำหนด 

1) กรมฯ กำหนดหลักเกณฑในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ใหกับบุคลากรเพ่ือใหมีประสบการณในงานท่ีหลากหลายให
เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีกำหนด เชน การโยกยายเมื่อ
ปฏิบัติงานครบ 2 ป 
2) กรมฯ กำหนดหลักสูตรท่ีตองผานกอนข้ึนสูตำแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน เชน นักบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง 
หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพ หลักสูตรนักจัดหางาน หรือ
หลักสูตรท่ีนักบริหารจำเปนตองมีความรู เปนตน 
๓) จัดทำแผนเตรียมความพรอมบุคลากรข้ึนสูตำแหนง
ทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญ (Succession Plan) 
๔) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมบุคลากร
ข้ึนสูตำแหนงทางการบริหารและวิชาการท่ีสำคัญใหเพียงพอ
กับความตองการในอนาคต 

 
 
 

ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี ๖ การใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการปองกันการกระทำผิดวินัย 

ปจจัยเสริมหรือสิ่งท่ีมีอยู ปจจัยตานหรืออุปสรรค 

1 ) กรมป ระกาศ เจตน ารมณ การป อ ง กัน การทุ จริ ต 
และประพฤติมิชอบของกรมการจัดหางาน 
๒) กรมมีมาตรการการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และดำเนินการมาอยางตอเน่ือง ตามนโยบายของรัฐบาล 

1 ) บุคลากรบางสวนไมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ  
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการ 
จัดหางาน 

๒) ผูบังคับบัญชาบางสวนยังไมเขาใจกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
กับวินัย ทำใหไมสามารถใหคำแนะนำ กำกับดูแลไมให
บุคลากรในหนวยงานกระทำผิดวินัยไดอยางท่ัวถึง 
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สิ่งท่ีตองทำเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม สิ่งท่ีตองทำเพ่ือลดแรงตานหรือผลกระทบจากอุปสรรค 

1) ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับตระหนักและสราง
คานิยมการสรางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกรมการจัดหางาน 
2) กรมสงเสริมการจัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมในวันธรรมสวนะ 
เพ่ือปลูกฝงคานิยมของการเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
3 ) สรางขวัญกำลังใจสำหรับผูปฏิ บัติตนดี เดนและเปน
แบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) กรมฯ กำหนดมาตรการและดำเนินการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางตอเน่ือง 
2) กรม ฯ ดำเนินมาตรการปองกันการกระทำผิดวินัย 
อยางเด็ดขาด ตอเน่ือง และจริงจัง 
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