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PDCA
หลักการและกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
(SWOT)
ผลการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์สคู่ วามสาเร็จ
ระดมความเห็นเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ
SWOT
วิสยั ทัศน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงตัวชี้วดั และเป้ าหมายตะและกลยุทธ์
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สศช/กพร./กบภ/กนจ
/สคร/สตง. ฯลฯ

สศช. Strategic-based Sectoral-based + Agenda-based +
Area-based
หน่วยงานปฏิบตั ิ: Strategy-Function-Area + StrategyAgenda-Function-Area
องค์ กรอิสระ: Ex ante + On going +Ex post+Follow up

เครือ่ งมือในการจัดทายุทธศาสตร์
?

Boston Matrix

SWOT Matrix

Value chain Analysis

Balanced Scorecard

How to get there?

Gap Analysis

Force Field Analysis Porter’s Generic Strategies

Core competency

หลักการและกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วย SWOT
จุดมุง่ หมายขององค์กร

องค์กรถูกตังขึ
้ ้นมาเพื่ออะไร

SWOT

การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม) SWOT matrix

ประเด็นยุทธศาสตร์ เบื ้องต้ น

ประเด็นสาคัญที่ต้องทาเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมร่วม

กาหนดทิศทางของหน่วยงาน โดย เป้าหมายที่ต้องการเป็ นในอนาคต/สิ่งที่ต้องทาโดยพื ้นฐานคือ (อย่างน้ อย
ตามกฎหมาย)/เป็ นพลังหนุนผลักดันให้ องค์กรไปสูจ่ ดุ หมายที่ต้องการ

ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องดาเนินการให้ บรรลุ โดยนาประเด็นกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ เบื ้องต้ นมาทบทวน โดย
อาจดาเนินการระดมในสามระดับ องค์กร (กรม) ปฏิบตั ิ (หน่วยงานภายใต้ กรม) ต้ องเชื่อมโยงกับ SWOT

เป้าประสงค์/ตัวชี ้วัดและเป้าหมาย

กาหนดจุดหมายปลายทางที่ต้องการบรรลุหรื อได้ อะไร ทาทาไม ในแต่ละประเด็นยุทธศาตร์ อาจมีหลาย
เป้าประสงค์ได้ / รู้ได้ อย่างไรว่าจะได้ ตามเป้าประสงค์เอาอะไรมาวัด/เป็ นการบอกเกณฑ์ของแต่ละตัวชี ้วัด

แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)

สิ่งที่จะทาเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ โดยนาผลของ SWOT ความสามารถขององค์กรในการนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
ความเสี่ยงของความสาเร็จ และกรอบเวลา

แนวทางปฏิบตั ิ/โครงการ

แนวทางปฏิบตั ิ/โครงการอะไรเพื่อให้ ผลตามตัวชี ้วัดที่กาหนด

งบประมาณ

งบประจา หรื อ งบโครงการ

แผนปฏิบตั ิการ

แผนปฏิบตั ิการ

จุดมุ่งหมายขององค์ กร:

พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดย
เติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะความรู้
เพื่อเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564
SWOT Analysis (วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมปั จจัยภายใน) 7S Model ของ Mckinsey เป็ นการ
Scanning ที่ไม่ใช่มองปั ญหาอดีตและปั จจุบนั แต่ต้องมองขันตอนให้
้
จบครบจนบรรลุวิสยั ทัศน์
•กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) •บุคคลากร (Staff)
•ค่านิยมร่วม (Shared Value)
•โครงสร้ างองค์กร (Structure) •ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
•ระบบปฏิบตั ิงาน (System) •รูปแบบการบริ หารจัดการ (Style)

โครงสร้ าง หมายถึง วิธีการสัง่ การรูปแบบของการจัดแบ่งกลุม่ งานอย่างเป็ นระบบ
หรื อสายบังคับบัญชา และมีการกาหนดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานนัน้ เข้ า
ด้ วยกัน จุดมุง่ หมายของการจัดโครงสร้ างองค์กรก็เพื่อที่จะเป็ นกลไกในการทางานโดย
ที่เราพบเห็นได้ จะอยูใ่ นรูปของ “แผนผังองค์กร มีการจัดกลุม่ งาน/หน่วยงาน และมี
การกาหนดงานและความรับผิดชอบให้ กบั แต่ละบุคคลและแต่ละหน่วยงาน รวมทังมี
้
การจัดบุคลากรให้ เป็ นหน่วยงาน (Unit) หลายหน่วยงานรวมกันเป็ นฝ่ ายรวมกันเป็ น
ฝ่ าย (Department) และเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็ นองค์กร(Organization)นอกจากนี ้
มีการกาหนดความสัมพันธ์ในแนวตัง้ คือมีการกาหนดสายงานเป็ นลาดับขันเพื
้ ่อ
ประโยชน์ตอ่ การรายงานให้ ตรงตามสายงานและจะได้ ทราบว่าใครมีขอบเขตอานาจ
แค่ไหน และกาหนดความสัมพันธ์ในแนวนอน คือมีการกาหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง
กันของหน่วยงานในระดับเดียวกันหรื อในหน่วยเดียวกันเพื่อประโยชน์ตอ่ การ
ประสานงานและการทางานให้ สอดคล้ องกัน

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ หมายถึง แผนทีกาหนดขึ ้นเพื่อสร้ างความในการปฏิบตั ิงาน การ
ดาเนินมาตรการแบบหลากหลาย (Diversification) และการบูรณาการกับ
หน่วยงานทังในองค์
้
กรและระหว่างองค์กร มักจะมีอิทธิพลกับโครงสร้ างตามดีกรี ของ
ความสัมพันธ์ และระบบการทางาน เป็ นต้ น

ทักษะ หมายถึง ความรู้ความชานาญของพนักงาน ลูกจ้ าง ที่มีตอ่ งาน ต้ องพิจารณา
ทักษะอะไรที่มีความจาเป็ นมากที่สดุ ขององค์กร ทักษะประจา การใช้ เครื่ องมือ มี
ระบบวัดและเผ้ าติดตาม

ค่านิยมร่วม หมายถึงความรู้สกึ ร่วมกันขององค์กรหรื อทีมงานที่อยูบ่ นพื ้นฐาน
ของงาน/กิจกรรม ที่ตนกาลังดาเนินอยู่ เป็ นสิ่งที่ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจในการ
ทางานและความมุง่ มัน่ ร่วมกันในการทาสิง่ หนึง่ ให้ บรรลุผล จึงเป็ นระบบที่วางอยู่
ตรงกลาง และฝังรากลึกลงไปที่สว่ นวัฒนธรรมขององค์กรนัน่ เอง
ระบบการทางาน หมายถึง กิจกรรมหรื อขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานที่บุคคลากร
ต้ องดาเนินการกิจการงานให้ บรรลุ เช่น ระบบพัฒนาในระบบพัฒนาบุคลากร
ระบบการสื่อสารและสัง่ การ เป็ นต้ น
รูปแบบและลักษณะการทางาน หมายถึง ภาวะผู้นา ความเอาใจใส่ ความตังใจ
้
หรื อความ กระตือรื อร้ นต่อหน้ าที่ การทางานเป็ นทีม รูปแบบการทางาน เป็ นต้ น

บุคคลากร หมายถึง พนักงานหรื อลูกจ้ าง ความสามารถและสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้ องกับ บุคลากร เช่น ระบบการวัดประเมินผล
การจ่ายผลตอบแทน การเตรี ยมบุคลากรเพื่อก้ าวไปสูต่ าแหน่งงานในอนาคต ความพร้ อม
ในหน้ าที่พื ้นฐานของตนเอง ความพร้ อมด้ านทักษะการปฏิบตั ิงานและความเข้ าใจในสาระ
ขององค์กรได้ พฒ
ั นาทรัพยากรบุคคลไปในทิศทางที่ตนต้ องการนาขีดความสามารถของ
บุคลากรมาใช้ อันจะเป็ นผลให้ องค์กรไม่สามารถทางานให้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ตงไว้
ั ้ เช่น
การปรับปรุงบุคลากรเจ้ าอาจต้ องการทักษะ/ความสามารถใหม่ๆที่บคุ คลากไม่ค้ นุ เคยมา
ก่อน เช่น ความรู้ทางสารสนเทศ ความรู้ในระบบการจัดจาหน่ายผ่านอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
และมีลกั ษณะตาม core competency ทางระบบขายตรงเป็ นต้ น

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

จุดมุ่งหมายขององค์ กร:

พัฒนาผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดย
เติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะความรู้
เพื่อเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสูแ่ รงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง

PEST Analysis เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกในระดับมหภาค ภาพรวม (ใช้
Forecasting, Fore sighting เช่นกัน มองอดีต ปั จจุบนั และอนาคต

Policital –
Legal

Economi
cal

PEST

Sociocult
ural

Technologi
cal

•P: Political-Legal factors ปั จจัยทางการเมืองและกฎหมาย
•E: Economic Factors ปั จจัยทางเศรษฐกิจ
•S: Sociocultural Factors ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
•T: Technological Factors ปั จจัยทางเทคโนโลยี
รู ปแบบทางการเมื องการออกฏหมายที่ ส่ง ผลกระทบกับผลผลิตขององค์ กร เช่น ระบบการปกครอง
สถานะการทางการเมือง มัน่ คงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล,เสรี ภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรม
และระบบการดาเนินการของราชการในแต่ละท้ องถิ่น , แนวโน้ มของนโยบายของรัฐบาง ทัง้ ที่เป็ นกฏ
ระเบียบข้ อบังคับและมิใช่กฎระเบียบที่จะออกมาใหม่ และนโยบายที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ,ลักษณะของสังคม
และกฎหมาย,การจ้ างงานของท้ องถิ่น ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน และการก่อการร้ าย เป็ นต้ น

ปั จจัยทางเศรษฐกิจทังในและต่
้
างประเทศ ทังจุ
้ ลภาคและมห
ภาค เช่น ขันตอนของวั
้
ฎจักรธุรกิจ, สถานการณ์ปัจจุบนั และ
การคาดการณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อ
และอัต ราดอกเบี ย้ , การว่า งงานและอุปทานของแรงงาน,
ต้ น ทุน ค่า แรงงาน (ทัง้ แรงงานขัน้ ต่า และ ค่าแรงพนั กงาน
ระดับ ฝี มื อ แรงงาน) และระดั บ รายได้ และการกระจาย
ระดับชันของรายได้
้
ของคนทางาน ผลกระทบของการค้ าแบบ
โลกาภิ วัฒ น์ แ นวโน้ ม ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีหรื ออื่นๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจเป็ นต้ น

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีเป็ นส่วนความสาคัญมากใน
ปั จจุบนั ที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการ
แข่งขัน ดังนันต้
้ องพิจารณา เช่น ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
ผลกระทบของระบบอินเตอร์ เน็ต และระบบการติดต่อสื่อสารแบบมี
สายและแบบไร้ สายและระยะทางที่ไกลจากสานักงานใหญ่ และ
กิจกรรมการวิจยั และพัฒนา และผลกระทบของการถ่ายทอดด้ าน
เทคโนโลยี ความก้ าวหน้ า

Policital
–Legal

Econo
mical

PEST
Technol
ogical

Socioc
ultural

ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ได้ แก่ วัฒนธรรม ความเขื่อสังคม
วิถีชีวิตของสังคมเมือง และสังคมชนบท ภาษา อัตราการเติบโต
ของจานวนประชากรและอายุเฉลี่ย การกระจายตัวของช่วงอายุ
และการเคลื่อนย้ ายถิ่นฐานของประชากร ระดับการศึกษาเฉลี่ย
สถานการณ์แรงงานประชากรที่ใช้ แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติ
ในการทางาน การรักความอิสระ ทัศนคติต่อการทางานกับบริ ษัท
ต่างชาติ ความคิดเห็นหรื อทัศนคติของประชาชนทางสังคม และ
ข้ อห้ ามทางสังคมต่างๆ รู ปแบบของประเพณี วัฒนธรรม วิถี ชีวิต
ท้ องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กขึ ้น
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ผลการวิเคราะห์ SWOT พบว่า เลือกใช้ Model ได้ เหมาะสม โดย ใช้ 7S Framework of Mckinsey ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในในขณะที่เลือกใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (Assessing การ Scanning and Foresighting) (Future Lap)
ต้ องเชื่อถือได้ และมาจากหลายๆ แหล่ง ทังในและต่
้
างประเทศ เช่น การทาวิจยั ติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่ผ่านมา เป็ นต้ น (หากไม่มี สามารถจ้ างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
ทาหน้ าที่เสนอแนะ ทังการวิ
้
เคราะห์
โดยเฉพาะติดตามและการประเมินผล
SWOTและการกาหนดยุทธศาสตร์

ต้ องเชี่ยวชาญและมีความรู้เกี่ยวกับ
เครื่ องมือการทายุทธศาสตร์ จริ ง มี
คุณสมบัติที่ดีทกุ ด้ าน เพราะ
เครื่ องมือส่วนใหญ่ใช้
Perception ของผู้เข้ าร่วมระดม
(หากไม่มีสามารถจ้ างที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์เข้ ามาช่วยทาหน้ าที่นี ้)

การคัดเลือก
บุคลากรใน
การระดม

ข้ อมูล/เครื่องมือใน
การจัดทา SWOT

ผู้สอนแนะ
(Facilita
tor)

ข้ อเสนอแนะ ทัง้
การวิเคราะห์
SWOTและการ
กาหนดยุทธศาสตร์

•ต้ องไม่ ลืมเป้ าที่แท้ จริง คือการนาไปใช้ ให้ ตรงจุด อะไรคือ เชิงรุก การใช้ จดุ แข็งและปรับปรุงจุดอ่อนหา
ประโยชน์จากโอกาส และเชิงรับ คือการใช้ จดุ แข็งและปรับลดเปลี่ยนหรื อลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
•ต้ องไม่ กลัวการเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับความสามารถขององค์กร อย่างไรก็ตามการ
เสนอแนะสิง่ ใหม่ๆ ต้ องคานึงถึงความเป็ นไปได้ เช่น บุคคลากร ระบบ พร้ อมหรื อไม่ ถ้ าไม่เช่นจะกลายเป็ น
จุดอ่อน หรื อเป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ที่ไม่มีประโยชน์
•การกาหนดแนวโน้ มและอิทธิพลจากภายนอกต้ องพิจารณาให้ รอบด้ าน เช่น ผลการวิเคราะห์
SWOT ทังจุ
้ ดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ยังไม่สะท้ อนภาพในปั จจุบนั ทังภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ถ้ าหากไม่ความรู้และเข้ าใจควรปรึกษาผู้ร้ ู เพราะบางประเด็นมีความสาคัญต่อองค์กรมาก
ดังนันการวิ
้
เคราะห์ปัจจัยภายนอกของ กรมฯ ยังมีจากัดอยูท่ ี่ปัจจัยภายในประเทศเป็ นหลัก ปั จจัยที่เกิดขึ ้น
ในต่างประเทศก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจไทยขึ ้นอยู่
ปั จจัยภายนอกประเทศหลายตัว เช่น การลงทุนจากต่างประเทศ การส่งออก การเคลื่อนย้ ายแรงงานต่างด้ าว
และการทีแรงงานเดินทางไปทางานในต่างประเทศ รวมทังสถานการณ์
้
แรงงานในต่างประเทศ เป็ นต้ น
•เก็บข้ อมูลลงรายละเอียดมากมาย แต่ ไม่ ได้ นามาวิเคราะห์ เช่น สถานการณ์แรงงาน สังคมผู้สงู อายุ
การให้ ความสาคัญกับปั ญหาเหลื่อมล ้าของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศมองปั ญหาแรงงานไทย เป็ นต้ น
เป็ นตัวแปรสาคัญต่อการพัฒนา จริงๆ ข้ อมูลด้ านหน้ าของเล่มยุทธศาสตร์ มีประโยชน์เยอะมากๆ
•เสนอตัวแปรที่เป็ นทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก ต้ องไม่ คลุมเครือ กว้ างเกินไป และมีการกาหนด
ระยะเวลา อาจทาให้ การจัดทายุทธศาสตร์ /แผนแต่ละระดับจะได้ ผลที่กว้ างๆ คล้ ายกัน เช่น การมี
ยุทธศาสตร์ ชาติ และมีแผนฯ 12 ที่เน้ นการพัฒนาคน เป็ นภาพรวมภาพใหญ่ทงประเทศ
ั้
ในขณะที่
ยุทธศาสตร์ เฉพาะ และแผนปฎิบตั ิการกระทรวง กรม ควรจะวิเคราะห์ลกึ ว่ามีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี ้วัด
สูค่ วามสาเร็จอะไรที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาฝี มือแรงงาน มีตวั แปรอะไรที่เป็ นโอกาส และภัยคุกคาม ที่กรม
ต้ องปรับปรุง 7S เพื่อสร้ างประโยชน์และปกป้อง รายละเอียดและเนื ้อหาในการวิเคราะห์ไม่เท่ากัน (เรื่ องนี ้
จะไปปรากฎในขณะที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ)
• การวิเคราะห์ SWOT ต้ องทาต่ อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะปั จจัยแวดล้ อมเปลี่ยนแปลง
ได้ ทกุ เวลาและเร็ว
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หลักการวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อใช้จดั ทา วิสยั ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ (Policy lab)
การตรวจสอบยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดย SWOT matrix External Opportunity (O)
• ตรวจสอบผลกระทบของอุปสรรค
• ตรวจสอบความเป็ นไปได ้ของโอกาส
• ตรวจสอบสภาพแวดล ้อมของจุดแข็ง (ต่อยอด /
ตัง้ รับ)
• ตรวจสอบสภาพแวดล ้อมของจุดอ่อน (ทุม
่ เท /
ปรับเปลีย
่ น)

Internal Strengths (S)

เงื่อนไขภายในที่จะส่ งผลกระทบให้ กับองค์ กรในทางที่ดี และเป็ น
ประโยชน์ หากได้ มีการทากิจกรรมใดๆ ที่สามารถนาเงื่อนไขเหล่ านัน้ มา
ใช้ ตามช่ วงเวลาที่เงื่อนไขนัน้ ยังมีผลอยู่ หรื อกล่ าวอีกนัยคือการนาจุด
แข็งหรื อข้ อได้ เปรี ยบที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ รั กษาไว้ และ
เสริมสร้ างและยกระดับให้ มากข้น้ อย่ างไร

Internal Weaknesses (W)
เงื่อนไขภายในที่จะส่ งผลกระทบให้ กับองค์ กรในทางที่ไม่ ดี ไม่
เป็ นประโยชน์ และเกิดความเสียเปรียบ หรือเป็ นการลด
จุดอ่ อนหรือข้ อเสียเปรียบ กาจัดมันออกไปได้ อย่ างไร

External Threats (T)
เป็ นการวิเคราะห์ ว่าปั จจัยภายนอกองค์ กร ปั จจัยใดที่สามารถ • เป็ นการวิเคราะห์ ว่าปั จจัยภายนอกองค์ กร ปั จจัยใดที่
ส่ งผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่ อการ
สามารถ ส่ งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะ
ดาเนินการขององค์ กรในระดับมหาภาค และองค์ กรสามารถ
ก่ อให้ เกิดความเสียหายทัง้ ทางตรง และทางอ้ อม ซ้่ง
องค์ กร จะต้ องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์ กรให้ มีความ
ฉกฉวยข้ อดีเหล่ านีม้ าเสริมสร้ างให้ หน่ วยงานเข็มแข็งข้น้ ได้
แข็งแกร่ งพร้ อมที่จะเผชิญ แรงกระทบดังกล่ าวได้

(SO) เน้ น เชิงรุก ใช้ จุดแข็งหาประโยชน์ จากโอกาส
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เชิงรุ ก “ผน้กพลัง” ที่เน้ นการใช้ จุด
แข็งเพื่อเปิ ดโอกาสใหม่ การแข่ งขันขององค์ กร
Keyword ขยายงาน ส่ งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพิ่ม
เครือข่ าย เพิ่มเป้ าหมาย พัฒนา

(ST) เน้ น “ป้ องกัน” ใช้ จุดแข็ง หลบภัยคุกคาม
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่ านพ้ นจุดอ่ อน
และเลี่ยงภาวะคุกคามที่ปดบังวัตถุประสงค์ องค์ กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม ชะลอการดาเนินการ ถ่ ายโอน
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

(WO) ปรับปรุ ง” จุดอ่ อน โดยใช้ ประโยชน์ จากโอกาส (WT) “รับ/เปลี่ยน” ลด จุดอ่ อน หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ ไขจุดอ่ อน เพื่อ เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “โอบล้ อม”อาศัยจุดแข็งต้ าน
ใช้ โอกาสที่มีอยู่ขององค์ กร
และตร้ง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
Keyword ปรับปรุ ง เพิ่มช่ องทาง พัฒนาสร้ างเครื อข่ าย Keyword ขยายงานที่เป็ นจุดแข็ง ควบคุม รักษา
ร่ วมทุน เร่ งรัด หาแนวร่ วม ร่ วมมือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค ป้ องกัน
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(SO) เน้น เชิงรุก ใช้จุดแข็งหาประโยชน์จากโอกาส เป็ นยุทธศาสตร์เชิงรุก “ผนึกพลัง” ที่เน้นการใช้จุดแข็งเพือ่ เปิ ดโอกาสใหม่การ
แข่งขันขององค์กร Keyword ขยายงาน ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุนเพิม่ เครือข่าย เพิม่ เป้าหมายพัฒนา

กาหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เบือ้ งต้ น
Internal Strengths (S)

7S Model

• เข้ าใจบทบาทและพร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน
• สนองข้ อสั่งการและนโยบายของ
ภาครัฐเป็ นอย่ างดี
• หน่ วยงานกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ของประเทศ
• ได้ รับการยอมรับในด้ านการผลิต
บุคคลากรสาขาต่ างๆ
• กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุยุทธ์
อย่ างชัดเจน

External Opportunity (O)

• รัฐให้ ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนา
บุคคลากรของประเทศ
• มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนยุทธศาสตร์ ท่ ี
กาหนดให้ มีการพัฒนาบุคคลากรชัดเจน
• ขยายการลงทุนเพิ่มจากนโยบายส่ งเสริมการ
ลงทุน
• กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่ งเสริมการ
ลงทุน
• เคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี เกิดการแลกเปลี่ยน
ถ่ ายทอดความรู้
• มีการนาเข้ าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มข้น้
• การเข้ าถ้งองค์ ความรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ ี
หลากหลายข้น้
• มีนวัตกรรมสมัยใหม่ เกิดข้น้ มาก กระตุ้น
ความต้ องการการพัฒนา

Staff (เข้ าใจ - พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อรองรับการบริการให้ สามารถเข้ าถ้งได้ ทุกกลุ่มเป้ าหมายและสะดวกมากข้น้
บทบาทและ
- ทบทวนบทบาทหน้ าที่และจัดระบบการบริหารบุคคลากรโดยอาศัยหลักการปรับโครงสร้ างของกรม
พร้ อมที่จะ
- พัฒนาบุคคลากรของกรมให้ รองรับการใช้ ระบบ ICTและสามารถนาไปปรับใช้ ในการดาเนินงานตามภารกิจของกรม
ปรับเปลี่ยน)
Style(สนอง
ข้ อสั่งการและ
นโยบายของรัฐ
ได้ เป็ นอย่ างดี)

กาหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนาฝี มือแรงงานให้ เป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติและแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และนโยบายอื่นๆ
- กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับฝี มือแรงงาให้ ได้ มาตรฐานสากล
- กาหนดยุทธศาสตร์ การฝ้ กอบรมแรงงาน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้
- กาหนดยุทธศาสตร์ การบริการจัดการองค์ การให้ มีประสิทธิภาพสูง
-

- เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตสิ ามารถเข้ าถ้งความต้ องการแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่
Structure - เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตสิ ามารถพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่ได้ อย่ างเหมาะสม และตรงความต้ องการ
(หน่ วยงาน
ของนายจ้ างหรือสถานประกอบการ
กระจายอยู่ทุก - แรงงานในแต่ ละพืน้ ที่สามารถเข้ าถ้งการรับบริการจากหน่ วยงานได้ เร็วข้น้ และสะดวกมากข้น้
จังหวัด)
- หน่ วยปฏิบตั มิ ีอสิระในการบริหารและมีสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับอค์ กรเอกชนและหน่ วยราชการในท้ องที่

ไม่มีใน SWOT

- พัฒนาระบบและรูปแบบการฝ้ กอบรมให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Skill (ได้ รับการ - สร้ างเครือข่ ายส่ งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงานในสาขาช่ าง
ยอมรับในด้ าน - สร้ างเครือข่ ายผู้ประกอบการอาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองจากมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
การผลิตบุคคลา - สร้ างเครือข่ ายผู้ประกอบอาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่ อ
กร สาขาช่ าง)
สาธารณะ
- ส่ งเสริมมการแข่ งขันฝี มือแรงงานทุกระดับ
Strategy
(กาหนด
- จัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาฝี มือแรงงานระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี โดยย้ดหลักแนวทางกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ - จัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาฝี มือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏิบัติ
ชัดเจน)

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

(ST) เน้น “ป้องกัน” ใช้จุดแข็ง หลบภัยคุกคาม เป็ นยุทธศาสตร์ “บรรเทา” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและเลีย่ งภาวะคุกคามที่ปดบังวัตถุประสงค์องค์กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม ชะลอการดาเนินการ ถ่ายโอน ปรับเปลีย่ นกิจกรรม

กาหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เบือ้ งต้ น
Internal Strengths (S)
• เข้ าใจบทบาทและพร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน
• สนองข้ อสั่งการและนโยบายของ
ภาครัฐเป็ นอย่ างดี
• หน่ วยงานกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ของประเทศ
• ได้ รับการยอมรับในด้ านการผลิต
บุคคลากรสาขาต่ างๆ
• กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุยุทธ์
อย่ างชัดเจน

External Threats (T)

• สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ มีภารกิจซา้ ซ้ อนกับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
• ขาดการมุ่งมั่นการบูรณาการที่ชัดเจนด้ านการ
พัฒนาฝี มือแรงงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
• ความไม่ ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลด้ าน
แรงงาน
• จากัดขอบเขตการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรั บ
Decent work
• ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคน
ยังไม่ เพียงพอ
• การเข้ าสู่สังคมผู้ส่ ูงอายุ
• ปั ญหาการว่ างงานเพิ่มข้น้ เพราะนา
เทคโนโลยีมาใช้ แทนคน
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วไม่ สามารถ
พัฒนาแรงงานได้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง

Staff (เข้ าใจ
- ร่ วมบูรณาการเครือข่ ายดานการพัฒนาฝี มือแรงงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
บทบาทและ
- พัฒนาบุคคลากรให้ มี Multi-skill ในด้ านการทางานที่หลากหลาย
พร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยน)

Style(สนอง
ข้ อสั่งการและ
นโยบายของรัฐ
ได้ เป็ นอย่ างดี)
Structure
(หน่ วยงาน
กระจายอยู่ทุก
จังหวัด)

- กาหนดยุทธศาสตร์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมและพัฒนาเครือข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน
- กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน
คนพิการ

- สร้ างเครือข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงานระดับอาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน
- สร้ างระบบการสารวจความจาเป็ นของการพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่เชื่อมโยงกับความ
ต้ องการของนายจ้ างหรือสถานประกอบการ

ไม่มีใน SWOT

Skill (ได้ รับการ - เชื่อมโยงมาตรฐานฝี มือแรงงานกับกรอบคุณวุฒแิ ห่ งชาติ
ยอมรับในด้ าน - จัดทามาตรฐานฝี มือในสาขาช่ างและดาเนินการทดสอบมาตรฐาน
การผลิตบุคคลา - จัดทาค่ างานเพื่อรองรับ Decent work
กร สาขาช่ าง)

Strategy
(กาหนด
- จัดทาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาปี
วิสัยทัศน์
- จัดทาสถิตกิ ารพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
พันธกิจ กลยุทธ์
ชัดเจน)

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

กาหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เบือ้ งต้ น
Internal Weaknesses (W)

• ไม่ เป็ นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มือ
อาชีพ
• ไม่ มีมาตรฐานการทางานที่ชัดเจน
• มีการจัดทายุทธศาสตร์ ท่ หี ลากหลาย
แต่ ไม่ มีการนามาบูรณาการหรือ
นาไปปฏิบัติ
• ขาดการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การดาเนิงาน
• บางหน่ วยงานไม่ ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
• การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไม่
สอดคล้ องกับสมรรถนะของตาแหน่ ง
งานที่ต้องการ (Competency)

External Opportunity (O)

• รัฐให้ ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนา
บุคคลากรของประเทศ
• มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนยุทธศาสตร์ ท่ ี
กาหนดให้ มีการพัฒนาบุคคลากรชัดเจน
• ขยายการลงทุนเพิ่มจากนโยบายส่ งเสริมการ
ลงทุน
• กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่ งเสริมการ
ลงทุน
• เคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี เกิดการแลกเปลี่ยน
ถ่ ายทอดความรู้
• มีการนาเข้ าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มข้น้
• การเข้ าถ้งองค์ ความรู้ผ่านเทคโนโลยีท่ ี
หลากหลายข้น้
• มีนวัตกรรมสมัยใหม่ เกิดข้น้ มาก กระตุ้น
ความต้ องการการพัฒนา

(WO) ปรับปรุง” จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากโอกาส เป็ นยุทธศาสตร์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน เพือ่ ใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร
Keyword ปรับปรุง เพิม่ ช่องทาง พัฒนาสร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ
Staff (ไม่ เป็ น
นักพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ มืออาชีพ)

- พัฒนารูปแบบและรูปแบบการฝ้ ก เทคนิคการสอนสมัยใหม่ ให้ แก่ บุคคลากรของกรม
- สร้ างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
- ส่ งเสริมจรรยาบรรการประกอบอาชีพ

System(ไม่ มี
มาตรฐานการ
ทางานที่ชัดเจน)

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ กรตามเกณฑ์ PMQA
- พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามตาแหน่ งงาน
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ ครอบคลุมทุกหน่ วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านให้ สอดคล้ องกับสภาพการทางานในปั จจุบัน
-

System(การพัฒนา
ศักยภาพของ
- ปรับปรุ งบทบาทหน้ าที่และจัดระบบการบริหารบุคลากรโดยอาศัยยุทธศาสตร์ นโยบาย
บุคคลากรไม่
- กาหนดสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดย อาศัยประสบการณ์ การทางานวุฒกิ ารศ้กษา การเข้ าร่ วม
สอดคล้ องกับ
สมรรถนะขอตาแหน่ ง ฝ้ กอบรม
งานที่ต้องการ)
- เผยแผร่ แผนยุทธศาสตร์ กรม 5 ปี และ 20 ปี ให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ าน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเครือข่ ายรับทราบ
Strategy (มีการ
- จัดทาคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์ กรมสู่การปฏิบัติ
จัดทายุทธศาสตร์ ท่ ี
- พัฒนาระบบติดตามประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ ในแต่ ละด้ าน เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ ท่ ี
หลากหลายแต่ ไม่ มี
กาหนดไว้
การนามาบูรณาการ
หรือนาไปปฏิบัต)ิ
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
Strategy
เคราะห์ เชิงล้กในแต่ ละ โครงการ เพื่อให้ สามารถนามาวิเคราะห์ ข้อมูลในด้ านผลประโยชน์ ความ
(ขาดการติดตาม - จัคุ้ดมทค่ าการวิ
า ปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
ประเมินผล
- นาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ ามาปรับใช้ ในการประมวลผลระบบติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์การ
- มีการเชื่อมโยงผลการประเมินผลกับข้ อมูลของหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการ
ดาเนินงาน)
วิเคราะห์ และประเมินผลในมิตทิ ่ กี ว้ างข้น้
Structure
(บางหน่ วยงาน - ปฏิรูปโครงสร้ างการบริหารงานของกรมฯ ให้ สอดคล้ องกับภารกิจรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนพัฒนา
ไม่ ปรากฎใน
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนแม่ บทแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
กฎกระทรวงแบ่ ง - ปรั
บเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานให้ เป็ นผู้กากับ ดูแล แทนการลงมือดาเนินการเอง
ส่ วนราชการ)

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

กาหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เบือ้ งต้ น
Internal Weaknesses (W)

(WT) “รับ/เปลีย่ น” ลด จุดอ่อน หลีกเลีย่ งภัยคุกคามเป็ นยุทธศาสตร์ “โอบล้อม”อาศัยจุดแข็งต้านและตรึง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร
Keyword ขยายงานที่เป็ นจุดแข็ง ควบคุม รักษา หลีกเลีย่ งอุปสรรค ป้องกัน

• ไม่ เป็ นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มือ
อาชีพ
• ไม่ มีมาตรฐานการทางานที่ชัดเจน
• มีการจัดทายุทธศาสตร์ ท่ หี ลากหลาย
แต่ ไม่ มีการนามาบูรณาการหรือ
นาไปปฏิบัติ
• ขาดการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
การดาเนิงาน
• บางหน่ วยงานไม่ ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
• การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไม่
สอดคล้ องกับสมรรถนะของตาแหน่ ง
งานที่ต้องการ (Competency)
External Threats (T)

• สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ มีภารกิจซา้ ซ้ อนกับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
• ขาดการมุ่งมั่นการบูรณาการที่ชัดเจนด้ านการ
พัฒนาฝี มือแรงงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
• ความไม่ ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลด้ าน
แรงงาน
• จากัดขอบเขตการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรั บ
Decent work
• ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคน
ยังไม่ เพียงพอ
• การเข้ าสู่สังคมผู้ส่ ูงอายุ
• ปั ญหาการว่ างงานเพิ่มข้น้ เพราะนา
เทคโนโลยีมาใช้ แทนคน
• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วไม่ สามารถ
พัฒนาแรงงานได้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง

Staff (ไม่ เป็ น - กาหนดสมรรถนะ (Competency) ให้ ตรงกับตาแหน่ ง
นักพัฒนา
- จัดทาระบบการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับตาแหน่ งงาน (IDP, Succession Planning, Training road map
ทรัพยากร
มนุษย์ มืออาชีพ)
System(ไม่ มี - ปรับปรุ งกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรฐานการ
-พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้ มีประสิทธิภาพ
ทางานที่ชัดเจน) - พัฒนากลไกความร่ วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
System(การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคคลากรไม่
สอดคล้ องกับ
สมรรถนะขอตาแหน่ ง
งานที่ต้องการ)
Strategy (มีการ
จัดทายุทธศาสตร์ ท่ ี
หลากหลายแต่ ไม่ มี
การนามาบูรณาการ
หรือนาไปปฏิบัต)ิ

- ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศผลักดันให้ มีการเรียนรู้ใหม่ นามากาหนดสมรรถนะ ประเมิน
สมรรถนะบุคลากรและจัดสรรให้ เหมาะสมกับสมรรถนะรายบุคคล
- ทบทวนยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และกรอบยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน
- พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้ องและเพียงพอต่ อโครงการในแต่ ละโครงการ พร้ อมสร้ างความต่ อ
เนืองโครงการในแต่ ละปี เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงในแต่ ละปี

Strategy
- จัดตัง้ คณะกรมการและคณะทางานในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยให้ มีบุคคลากรจาก
(ขาดการติดตาม
หน่ วยงานภายนอก อาทิ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล
ประเมินผล
- มีแผนและรายละเอียดการติดตามและประเมินผลในทุกระยะการดาเนินงาน เพื่อให้ ทราบความสาเร็จและ
สัมฤทธิ์การ
ปั ญหาในแต่ ละช่ วงการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินงาน)
Structure
(บางหน่ วยงาน - พัฒนาการบริหารจัดองค์ กรให้ มีประสิทธิภาพสูง โดยนาหลักการ PMQA และระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามา
ปรับใช้
ไม่ ปรากฎใน
มุ
กฎกระทรวงแบ่ ง ่ งเน้ นการบูรณาการระบบเครือข่ ายเพื่อการพัฒนาฝี มือแรงงาน
สร้ างระบบจุงใจการทางานให้ กับบุคลากรหน่ วยปฏิบัติ
ส่ วนราชการ)

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ค าถามจาก คณะกรรมการวิ ส ามั ญ
พิจารณาร่ าง พรบ. งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี 2562 สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่ งชาติ
• กรมใช้ เ ป้ า หมายของประเทศ หรื อ จาก
แผนใด มาเป็ นตัวตังน
้ าไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0
• มีการตังระยะเวลาในการบรรลุ
้
ผลสาเร็ จ
ตามวิสยั ทัศน์หรื อไม่ (บรรลุในปี ใด)
• Thailand 4.0 ????? ต้ องชัดเจน
โดย เสนอให้ ใช้ แผนฯ 12 มาเป็ นกรอบในการ
ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ แ ละก าหนดช่ ว งเวลาที่ จ ะ
บรรลุผลสาเร็จตามวิสยั ทัศน์ด้วย

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

SWOT/วิสยั ทัศน์:

พัฒนาเป็ นองค์กรชัน้ นาด้านการเสริมสร้างทักษะ
คนทางานแรงงานทุกระดับ และผูป้ ระกอบกิจการให้มี
ผลิตภาพสูง คุณภาพสูง ตรงความต้องการตลาดในปี
ในปี ????? สูไ่ ทยแลนด์ 4.0

คาตอบ การจัดทา วิสยั ทัศน์ ต้ องพิจารณา จาก SWOT ซึง่ ในการวิเคราะห์ SWOT ได้ นา
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนฯ 12 แผนปฏิ บัติก ารกระทรวง เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ อยู่แล้ ว ดั งนัน้
ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ กรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน จึง มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ วิ สัย ทัศ น์ ยุท ธศาสตร์ แ ละ
แผนฯ 12 อย่ างไรก็ตาม มีข้อควรดาเนินการ มิเช่ นนัน้ จะเป็ นข้ อจากัดในการชีแ้ จง
• ในการจัดทา SWOTไม่ แน่ ใจว่ า ได้ พิจารณารายละเอียดของยุทธศาสตร์ ชาติ แผนฯ
12 และอื่นๆ ด้งเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับงาน กรม หรือไม่ และที่สาคัญข้ อมูลสาคัญหลาย
เรื่องไม่ ได้ นามาวิเคราะห์
• ต้ องจากัดความ คาว่ า แรงงานคุณภาพ จะเป็ น Super worker หรื อ Smart
worker หรื อ Productive manpower เอาให้ ชัดเจน และที่สาคัญ เราจะ
เน้ นคุณภาพเป็ นหลัก หรื อจะดูเชิงปริ มาณด้ วย ต้ องมีเหตุผลชัดเจน โดยเฉพาะ ถ้ า
เชื่อมโยงไปที่ labor productivity ในยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนฯ 12 รวมทัง้ ต้ อง
ศ้กษาและจัดทา Milestone เพื่อกาหนดระยะของวิสัยทัศน์
• ถ้ ายังคงไว้ Thailand 4.0 ก็ต้องด้งประเด็นแรงงานที่อยู่ใน Thailand 4.0 ที่
กรมสามารถดาเนินการให้ เสร็ จภายใน 5 ปี หรื อไม่ แต่ Thailand 4.0 อาจเป็ น
กรอบคล้ ายกับแผนฯ 12 เพราะThailand 4.0 ก็คือนโยบายของรัฐบาล คสช.

ต้ องสัมพันธ์ กับผล
ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ SWOT
และกลยุทธ์
เบือ้ งต้ น

สัน้ ง่ าย และได้
ใจความ

ต้ องมีระยะเวลา
ชัดเจน

วิสัยทัศน์
(Where you we
want to be)
เป็ นไปได้ ท้ าทาย
สร้ างแรงบรรดาล
ใจ

ติดตามเป็ น
ระยะๆ
อย่ าเป็ นข้ อความ
เหมือนกับ
นโยบาย

ผังความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ปฏิบัตกิ ารกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับยุทธศาสตร์ ระดับต่ างๆ
ระดับที่ 1

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

วิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ วด้ วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ระดับที่ 2 แผนฯ 12 ไม่จดั ทา วิสยั ทัศน์ เพราะบทบาทปรับเปลี่ยน เป็ นกึง่ แผนปฏิบตั ิการ เป็ นการ Cascade จากยุทธศาสตร์ ชาติ ให้ สามารถเป็ นแผนระยะปานกลางสูก่ ารจัดทาแผนปฏิบตั ิการระดับที่สาม

ดังนันได้
้ ดาเนินการจัดทา milestones แบ่งเป็ น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี โดย 5 ปี แรก เป็ นช่วงแผนฯ 12 ซึง่ เราเป็ นช่วงของการเริ่ มต้ นรถไฟ ขบวนที่ 12 เป็ นช่วงเวลาแห่งการวางฐานราก ดังนันใน
้ 5 ปี แรก
มีทิศทางที่เกี่ยวข้ อง คุณสมบัตพ
ิ นื ้ ฐานคนไทย มีวินยั ตื่นรู้ /เรี ยนรู้ได้ ด้วยตัวเอง จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์สว่ นรวม สุขภาพกายใจดี ความรู้ และทักษะ ครูดีมีคณ
ุ ภาพ ทักษะหลากหลาย คิดวิเคราะห์
แยกแยะ พูดได้ อย่างน้ อย 2 ภาษา จัดการดิจิทลั เป็ น เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย ทักษะการคิดเชิงบริหารและทางสังคมดี (STEM สมบูรณ์แบบ) ผู้สงู อายุมีทกั ษะอาชีพ ดูแลตัวเองได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี เหลื่อม
ลา้ : GINI 0.4

เป้าหมาย

แผนฯ 12
(พ.ศ.2560-2564)

เป้ าหมาย (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน) ควรเป็ นเป้าประสงค์
• คนในสังคมไทยทุกช่ วงวัยมีทกั ษะความรู้ความสามารถเพิ่มข้น้

ความอยูด่ ีมีสขุ ทางสังคม เป็ น “สังคมที่ไม่ทอดทิ ้งใครไว้ ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้ วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คน ในสังคม .............● เปลี่ยนเกษตรกรให้ เป็ น Smart Farmer
จานวน 20,000 ครัวเรื อน ภายใน 5 ปี และ 100,000 ครัวเรื อน ภายใน 10 ปี ● ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ เป็ น Smart SME จานวน 100,000 สถานประกอบการ
ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็ น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี ● พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเข้ าสูต่ ลาดได้ ตาม แนวทางประชารัฐจานวน 20,000 ราย ภายใน
5 ปี และเพิ่มเป็ น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี
การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้ วยการพัฒนาคนไทยให้ เป็ น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคูไ่ ปกับการเป็ น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึง่ ” ● PISA score จากลาดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ เป็ น
1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี ● ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรื ออันดับที่ 89 เป็ น 0.80 (กลุม่ Very High Human Development) หรื อ 50 อันดับแรก
ภายใน 10 ปี ● ยกระดับคุณภาพฝี มือแรงงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ จ านวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี ● มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก
จานวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี ● นักวิทยาศาสตร์ ไทยได้ รับรางวัล Noble Prize อย่างน้ อย 1 ท่านภายใน 20 ปี

เป้าหมาย

Thailand 4.0

แผนปฏิรูป 11 ประเด็น
ปฏิรูปเศรษฐกิจ
กรอบยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ระยะ 20 ปี (2560-2579

แผนปฏิบัตกิ ารกระทรวง
(ยุทธศาสตร์ กรม2560-2564)

เป้ าหมาย ควรเป็ นเป้าประสงค์
•แรงงานสามารถเพิม่ /ปรับทักษะได้ ตรงตามความต้ องการของตลาด
•มีแรงงานทักษะในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
•มีศนู ย์การฝึ กอบรมแรงงานร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม

ระดับที่ 3
ยุค Productive Manpower (2560-64)

(แผนแม่ บทด้ านแรงงาน2560-2564)

แผนปฏิบัตกิ ารกรม
พัฒนาแรงงาน

เป้ าหมาย (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน) ควรเป็ นเป้าประสงค์
• เพิ่มผลิตภาพการผลิต

เป้ าหมาย ควรเป็ นเป้าประสงค์
•เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟ้า
,เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอัจฉริยะ,เศรษฐกิจดิจิทลั

วิสยั ทัศน์ “ทรัพยากรมนุษย์มีคณ
ุ ค่าสูง สูค่ วามยัง่ ยืน”

ยุค Innovative Workforce 2565-69

ยุค Creative Workforce 2570-75

ยุค Innovative Workforce 2565-69

เป็ นยุคของรากฐานด้ านแรงงานที่เป็ นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้ านแรงงาน จัดระเบียบแรงงานต่างด่าว เร่งพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้ านแรงงานให้ เป็ นสากล มุง่ เน้ นให้ แรงงานทุกคนได้ รับการ
คุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้ าขับเคลื่อน แผนการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรี ยมความพร้ อมของทรัพยากรมนุษย์ทงด้
ั ้ านปริ มาณและ คุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปั ญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้ แรงงานไทยเป็ นหัวหน้ างาน มีทกั ษะ ที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ด้วยการ re-skill และเติมทักษะด้ าน STEM ให้ แก่แรงงงานเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนผ่านใน
โลกของการทางานที่ราบรื่ น ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพร้ อมเผชิญต่อความท้ าทายที่จะเกิ ดขึ ้นในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานให้ มีทกั ษะการเป็ น
แรงงานในยุคThailand 4.0 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้ รับมี 2 มิติ คือ มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทกั ษะที่หลากหลาย มีทกั ษะใหม่ มีทกั ษะด้ าน STEM สามารถทางานในยุคเริ่ มต้ นของการเข้ าสู่ Thailand
4.0 มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพแห่งชาติ 8 ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วิสยั ทัศน์ “แรงงานมีศกั ยภาพสูง และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี”

วิสยั ทัศน์: พัฒนาเป็ นองค์กรชัน้ นาด้านการเสริมสร้างทักษะคนทางานแรงงานทุกระดับ และผูป้ ระกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง คุณภาพสูง ตรงความต้องการ
ตลาดในปี ในปี ????? สูไ่ ทยแลนด์ 4.0
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SWOT พันธกิจ: (สิง่ ทีอ่ งค์กรมีพนั ธะผูกพันทีค่ นในองค์กรจะต้องทา รูแ้ ละเข้าใจ) (หมายถึง การกาหนดสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องพยายามให้เกิดหรืออะไรคือสิง่ ยึดมัน่ และผูกพันต้องทาให้สาเร็จ)
• พัฒนาศักยภาพแรงงานสูม่ าตรฐานสากลและแข่งขันได้
(ทาให้แรงงานไทยมีมาตรฐานสากล แข่งขันได้)
• พัฒนาระบบการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลง
(มีระบบการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี ปลี่ยนแปลง)
ต้ องไม่ คล้ ายกับ
• ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝี มือแรงงาน
วิสัยทัศน์ หรื อ
(มีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝี มือแรงงานแบบมีสว่ นร่วม)
กลยุทธ์
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(มีระบบการบริหารจัดการองค์กรทีม่ ีประสิทธิภาพ)
ตัวอย่ าง:
• ทาให้ ทกุ คนมีความสุข (ธุรกิจบริ การ)
• มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เป็ นความก้ าวหน้ าของมนุษย์ โดยใช้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี)
• สร้ างความบันดาลใจและนวัตกรรมให้ กบั นักกีฬาทัว่ โลก (ผลิตภัณฑ์กีฬา)

เป้ าหมาย/ตัวชี้วดั ร่วม
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
คนทางานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

ใครคือบุคคลที่
เราให้ บริการ
และที่ไหน

ติดตามเป็ น
ระยะๆ

พันธกิจ
เชี่ยวชาญอะไร/
หน้ าที่ตาม
กฎหมายคือ
อะไร

ทิศทางและ
ความมุ่งมั่นใน
การดาเนินงาน
ภาพลักษณ์ ของ
องค์ กรใน
สายตาคน
ภายนอก
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ไม่มี

ตัวอย่ าง:
• ความดีงาม
• ความเป็ นเลิศ
• บริ การที่เน้ นผู้รับบริการเป็ นศูนย์กลาง
• เรี ยนรู้ตลอดชีวิต
• มุง่ เน้ นการทางานเป็ นทีม
• มีความหยืดหยุน่
• สนุกสนาน

ต้ องเข้ าใจ
ความหมาย
ตรงกัน
ประกาศให้ ทุก
คนรั บรู้ และ
ยอมรับร่ วมกัน

ต้ องปรับปรุ งและ
ติดตามเป็ น
ระยะๆ

ค่ านิยม
ร่ วม
ต้ องมีลักษณะ
เป็ นบวกต่ อ
องค์ กร

น่ าเชื่อถือและ
สามารถปฏิบัติ
ได้ จริง
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หลักการวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อใช้จดั ทา วิสยั ทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป้ าประสงค์
ตัวชี้วดั และเป้ าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ (Policy lab)
การตรวจสอบยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดย SWOT matrix External Opportunity (O)
• ตรวจสอบผลกระทบของอุปสรรค
• ตรวจสอบความเป็ นไปได ้ของโอกาส
• ตรวจสอบสภาพแวดล ้อมของจุดแข็ง (ต่อยอด /
ตัง้ รับ)
• ตรวจสอบสภาพแวดล ้อมของจุดอ่อน (ทุม
่ เท /
ปรับเปลีย
่ น)

Internal Strengths (S)

เงื่อนไขภายในที่จะส่ งผลกระทบให้ กับองค์ กรในทางที่ดี และเป็ น
ประโยชน์ หากได้ มีการทากิจกรรมใดๆ ที่สามารถนาเงื่อนไขเหล่ านัน้ มา
ใช้ ตามช่ วงเวลาที่เงื่อนไขนัน้ ยังมีผลอยู่ หรื อกล่ าวอีกนัยคือการนาจุด
แข็งหรื อข้ อได้ เปรี ยบที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ รั กษาไว้ และ
เสริมสร้ างและยกระดับให้ มากข้น้ อย่ างไร

Internal Weaknesses (W)
เงื่อนไขภายในที่จะส่ งผลกระทบให้ กับองค์ กรในทางที่ไม่ ดี ไม่
เป็ นประโยชน์ และเกิดความเสียเปรียบ หรือเป็ นการลด
จุดอ่ อนหรือข้ อเสียเปรียบ กาจัดมันออกไปได้ อย่ างไร

External Threats (T)
เป็ นการวิเคราะห์ ว่าปั จจัยภายนอกองค์ กร ปั จจัยใดที่สามารถ • เป็ นการวิเคราะห์ ว่าปั จจัยภายนอกองค์ กร ปั จจัยใดที่
ส่ งผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมต่ อการ
สามารถ ส่ งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะ
ดาเนินการขององค์ กรในระดับมหาภาค และองค์ กรสามารถ
ก่ อให้ เกิดความเสียหายทัง้ ทางตรง และทางอ้ อม ซ้่ง
องค์ กร จะต้ องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์ กรให้ มีความ
ฉกฉวยข้ อดีเหล่ านีม้ าเสริมสร้ างให้ หน่ วยงานเข็มแข็งข้น้ ได้
แข็งแกร่ งพร้ อมที่จะเผชิญ แรงกระทบดังกล่ าวได้

(SO) เน้ น เชิงรุก ใช้ จุดแข็งหาประโยชน์ จากโอกาส
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ เชิงรุ ก “ผน้กพลัง” ที่เน้ นการใช้ จุด
แข็งเพื่อเปิ ดโอกาสใหม่ การแข่ งขันขององค์ กร
Keyword ขยายงาน ส่ งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพิ่ม
เครือข่ าย เพิ่มเป้ าหมาย พัฒนา

(ST) เน้ น “ป้ องกัน” ใช้ จุดแข็ง หลบภัยคุกคาม
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่ านพ้ นจุดอ่ อน
และเลี่ยงภาวะคุกคามที่ปดบังวัตถุประสงค์ องค์ กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม ชะลอการดาเนินการ ถ่ ายโอน
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม

(WO) ปรับปรุ ง” จุดอ่ อน โดยใช้ ประโยชน์ จากโอกาส (WT) “รับ/เปลี่ยน” ลด จุดอ่ อน หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ ไขจุดอ่ อน เพื่อ เป็ นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ “โอบล้ อม”อาศัยจุดแข็งต้ าน
ใช้ โอกาสที่มีอยู่ขององค์ กร
และตร้ง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
Keyword ปรับปรุ ง เพิ่มช่ องทาง พัฒนาสร้ างเครื อข่ าย Keyword ขยายงานที่เป็ นจุดแข็ง ควบคุม รักษา
ร่ วมทุน เร่ งรัด หาแนวร่ วม ร่ วมมือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค ป้ องกัน

(SO) เชิงรุก ใช้ จุดแข็งหาประโยชน์ จากโอกาส Keyword ขยายงาน ส่ งเสริม กระจายงาน
สนับสนุน เพิ่มเครือข่ าย เพิ่มเป้ าหมาย พัฒนา

(WO) ปรับปรุง” จุดอ่ อน โดยใช้ ประโยชน์ จากโอกาสKeyword ปรับปรุง เพิ่มช่ องทาง พัฒนาสร้ าง
เครือข่ าย ร่ วมทุน เร่ งรัด หาแนวร่ วม ร่ วมมือ

(ST) เน้ น “ป้ องกัน” ใช้ จุดแข็ง หลบภัยคุกคาม Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม ชะลอการ
ดาเนินการ ถ่ ายโอน ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
(4)

(WT) “รับ/เปลี่ยน” ลด จุดอ่ อน หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม Keyword ขยายงานที่เป็ นจุดแข็ง ควบคุม
รักษา หลีกเลี่ยงอุปสรรค ป้ องกัน

•
•
•
•

พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศให้ สามารถให้ บริการได้ ทุกกลุ่มเป้ าหมายและสะดวกมากข้น้
ทบทวนบทบาทหน้ าที่และจัดระบบการบริหารบุคคลากรโดยอาศัยหลักการปรั บโครงสร้ างของกรม
พัฒนาบุคคลากรให้ รองรั บการใช้ ระบบ ICTและสามารถปรั บใช้ ในการดาเนินงานตามภารกิจของกรม
กาหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนาฝี มือแรงงานให้ เป็ นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนโยบายอื่นๆ
• กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับฝี มือแรงงานให้ ได้ มาตรฐานสากล (1)
•(2)กาหนดยุทธศาสตร์ การฝ้ กอบรมแรงงาน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรั บใช้
• กาหนดยุทธศาสตร์ การบริการจัดการองค์ การให้ มีประสิทธิภาพสูง
• เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตสิ ามารถเข้ าถ้งความต้ องการแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่
• เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตสิ ามารถพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่ได้ อย่ างเหมาะสม และตรงความ
ต้ องการของนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ
(2)
• แรงงานในแต่ ละพืน้ ที่สามารถเข้ าถ้งการรั บบริการจากหน่ วยงานได้ เร็วข้น้ และสะดวกมากข้น้
• หน่ วยปฏิบัตมิ ีอสิระในการบริหารและมีสัมพันธ์ ท่ ีดีกับอค์ กรเอกชนและหน่ วยราชการในท้ องที่ (2)
• พัฒนาระบบและรู ปแบบการฝ้ กอบรมให้ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม (2)
• สร้ างเครื อข่ ายส่ งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงานในสาขาช่ าง (4)
(4)
• สร้ างเครื อข่ ายผู้ประกอบการอาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองจากมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ (1)
•(4)สร้ างเครื อข่ ายผู้ประกอบอาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็ น (1)
อันตรายต่ อสาธารณะ
• ส่ งเสริมการแข่ งขันฝี มือแรงงานทุกระดับ
• จัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาฝี มือแรงงาน 5 ปี และ 20 ปี โดยย้ดหลักแนวทางกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ
• จัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนาฝี มือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏิบัติ (5)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ร่ วมบูรณาการเครื อข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงานทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชนและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
พัฒนาบุคคลากรให้ มี Multi-skill ในด้ านการทางานที่หลากหลาย(5)
กาหนดยุทธศาสตร์ ท่ ีเกี่ยวข้ องกับการส่ งเสริมและพัฒนาเครื อข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน (4)
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน
คนพิการ (3)
สร้ างเครื อข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงานระดับอาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน
สร้ างระบบการสารวจความจาเป็ นของการพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่เชื่อมโยงกับความ
ต้ องการของนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ (2)
เชื่อมโยงมาตรฐานฝี มือแรงงานกับกรอบคุณวุฒแิ ห่ งชาติ (1)
จัดทามาตรฐานฝี มือในสาขาช่ างและดาเนินการทดสอบมาตรฐาน (1)
จัดทาค่ างานเพื่อรองรั บ Decent work (1)
จัดทาระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานประจาปี
จัดทาสถิตกิ ารพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

• พัฒนารู ปแบบและรู ปแบบการฝ้ ก เทคนิคการสอนสมัยใหม่ ให้ แก่ บุคคลากรของกรม (5)
• สร้ างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (5)
• ส่ งเสริมจรรยาบรรการประกอบอาชีพ (2)
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ กรตามเกณฑ์ PMQA (5)
• พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามตาแหน่ งงาน (5)
• พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ ครอบคลุมทุกหน่ วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (5)
• จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านให้ สอดคล้ องกับสภาพการทางานในปั จจุบัน (5)
• ปรั บปรุ งบทบาทหน้ าที่และจัดระบบการบริหารบุคลากรโดยอาศัยยุทธศาสตร์ นโยบาย
• กาหนด/ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดย อาศัยประสบการณ์ การทางานวุฒกิ ารศ้กษา/การเข้ าร่ วมฝ้ กอบรม
• เผยแผร่ แผนยุทธศาสตร์ กรม 5 ปี และ 20 ปี ให้ ผ้ ูปฏิบัตงิ าน หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเครื อข่ ายรั บทราบ
• จัดทาคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์ กรมสู่การปฏิบัติ (5)
• พัฒนาระบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ แต่ ละด้ าน เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ ท่ กี าหนดไว้
• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน(5)
• จัดทาการวิเคราะห์ เชิงล้กในแต่ ละ โครงการ เพื่อให้ สามารถนามาวิเคราะห์ ข้อมูลในด้ านผลประโยชน์ ความคุ้มค่ า
ปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
• นาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ ามาปรั บใช้ ในการประมวลผลระบบติดตามและประเมินผล (5)
• มีการเชื่อมโยงผลการประเมินผลกับข้ อมูลของหน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการวิเคราะห์ และ
ประเมินผลในมิตทิ ่ ีกว้ างข้น้
• ปฏิรูปโครงสร้ างการบริหารงานของกรมฯ ให้ สอดคล้ องกับภารกิจรั ฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนแม่ บทแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
• - ปรั บเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานให้ เป็ นผู้กากับ ดูแล แทนการลงมือดาเนินการเอง

• กาหนดสมรรถนะ (Competency) ให้ ตรงกับตาแหน่ ง
• จัดทาระบบการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับตาแหน่ งงาน IDP, Succession Planning , Training road map
• ปรั บปรุ งกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
• พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้ มีประสิทธิภาพ (4)
• พัฒนากลไกความร่ วมมือภาครั ฐและภาคเอกชน (4)
• ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศผลักดันให้ มีการเรี ยนรู้ ใหม่ นามากาหนด/ประเมินสมรรถนะบุคลากรและ
จัดสรรให้ เหมาะสมกับสมรรถนะรายบุคคล
• ทบทวนยุทธศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายรั ฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ปี และกรอบยุทธศาสตร์ กระทรวง
• พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้ องและเพียงพอต่ อโครงการในแต่ ละโครงการ พร้ อมสร้ างความต่ อเนือง
โครงการในแต่ ละปี เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงในแต่ ละปี
• จัดตัง้ คณะกรรมการและคณะทางานในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยให้ มีบุคคลากรจากหน่ วยงาน
ภายนอก อาทิ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผล
• มีแผน/รายละเอียดการติดตามประเมินผลทุกระยะการดาเนินงาน เพื่อทราบความสาเร็จและปั ญหา
• พัฒนาบริหารจัดองค์ กรให้ มีประสิทธิภาพสูง โดยนา PMQA และระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาปรั บใช้
• มุ่งเน้ นการบูรณาการระบบเครื อข่ ายเพื่อการพัฒนาฝี มือแรงงาน
• สร้ างระบบจูงใจการทางานให้ กับบุคลากรหน่ วยปฏิบัติ

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์
•กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และยกระดับฝี มือแรงงานให้
ได้ มาตรฐานสากล (SO)
•สร้ างเครือข่ ายผู้ประกอบ
อาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรอง
ความรู้ความสามารถในสาขา
อาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่ อ
สาธารณะ(SO)
•สร้ างเครือข่ ายผู้ประกอบการ
อาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองจาก
มาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่ งชาติ (SO)
•เชื่อมโยงมาตรฐานฝี มือ
แรงงานกับกรอบคุณวุฒิ
แห่ งชาติ (ST)
•จัดทามาตรฐานฝี มือในสาขา
ช่ างและดาเนินการทดสอบ
มาตรฐาน (ST)
•จัดทาค่ างานเพื่อรองรับ
Decent work (ST)

ยุทธศาสตร์ หลัก 1
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝี มือแรงงานให้ ได้
มาตรฐานสากล

ตัวชีว้ ัด

•จานวนแรงงานได้ รับการ
ทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงานเพิ่มข้น้
•จานวนแรงงานได้ รับการ
รับรองความรู้ความสามารถ
ในสาขาที่อาจเป็ นอันตราย
ต่ อสาธารณะเพิ่มข้น้
เป้ าหมาย (ไม่มี)

เป้ าประสงค์ 1 เพื่อให้ แรงงานไทยมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝี มือแรงงานไปสู่สากล
กลยุทธ์ พฒ
ั นาระบบมาตรฐานทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ให้ ครอบคลุมสาขาอาชีพและ

อุตสาหกรรมสาคัญ
•โครงการพัฒนามาตรฐานฝี มือแรงงาน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (2560-2564) งบปี แรก 2562
•โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ
•โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานและ
เครื อข่าย
•โครงการพัฒนาระบบ E-testing
•โครงการขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดจ้ างสานักงานทดสอบมาตรฐานทักษะด้ านภาษาเพื่อการปฏิบตั ิงานสาหรับแรงงานไทย
•โครงการกาหนดมาตรฐานสูห่ ลักสูตรการฝึ กอบรมรายสาขาอาชีพ

เป้ าประสงค์ 2 เพื่อให้ แรงงานไทยได้ รับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่
อาจเป็ นอันตรายต่ อสาธารณะ
กลยุทธ์ รับรองความรู้ความสามารถให้ ครอบคลุมสาขาอาชีพที่อาจเป็ นอันตราย

•โครงการควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะหรื อต้ องใช้ ความรู้
ความสามารถสู่ Safety at work (2560-2564)
•โครงการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ
•โครงการประกันคุณภาพของสานักรับรองความรู้ความสามารถ

เป้ าประสงค์ 3 เพื่อให้ แรงงานไทยมีรายได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานฝี มือ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดทาและการใช้ มาตรฐานในการพัฒนาฝี มือแรงงานและการจ้ างงาน

•โครงการส่งเสริมให้ สถานประกอบกิจการจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานของตน โดยให้ สทิ ธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย
•โครงการประชาสัมพันธ์คา่ จ้ างมาตรฐานฝี มือ
•ส่งเสริมให้ มีการกาหนดค่าจ้ างตามมาตรฐานฝี มือ

เป้ าประสงค์ 4 เพื่อให้ แรงงานไทยสามารถแข่ งขันและรองรับการเคลื่อนย้ ายแรงงานเสรี
กลยุทธ์ ส่งเสริมการแข่งขันฝี มือแรงงานทุกระดับ
•โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ ได้ มาตรฐานฝี มือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน(2560-2564)
•โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงานไทยในต่างประเทศ
•โครงการยกระดับการพัฒนาฝี มือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน (ยก-ทดสอบ)

เป้ าประสงค์ 5 เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานฝี มือแรงงานอิงมาตรฐานสากล ISO
กลยุทธ์ เชื่อมโยงมาตรฐานฝี มือแรงงานกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

•โครงการวิจยั แนวทางการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานฝี มือแรงงานกับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์
•กาหนดยุทธศาสตร์ การ
ฝ้ กอบรมแรงงาน โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรับใช้ (SO)
•แรงงานในแต่ ละพืน้ ที่สามารถ
เข้ าถ้งการรับบริการจาก
หน่ วยงานได้ เร็วข้น้ และสะดวก
มากข้น้ (SO)
•หน่ วยปฏิบัตมิ ีอสิระในการ
บริหารและมีสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับอค์
กรเอกชนและหน่ วยราชการ
ในท้ องที่(SO)
•พัฒนาระบบและรูปแบบการ
ฝ้ กอบรมให้ ทนั ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม(SO)
•สร้ างระบบการสารวจความ
จาเป็ นของการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานในแต่ ละพืน้ ที่
เชื่อมโยงกับความต้ องการของ
นายจ้ างหรือสถาน
ประกอบการ (ST)
•ส่ งเสริมจรรยาบรรการ
ประกอบอาชีพ (WO)

ยุทธศาสตร์ หลัก 2
การฝ้ กอบรมฝี มือแรงงานเพื่อ
รองรับความท้ าทายในยุคไทย
แลนด์ 4.0

ตัวชีว้ ัด
•จานวนแรงงานใหม่ มีงานทา
•จานวนแรงงานมีรายได้ เพิ่ม
• จานวนผู้ผ่านการฝ้ กอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีชัน้ สูง

เป้ าหมาย (ไม่มี)

เป้ าประสงค์ 1 เตรียมความพร้ อมแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเข้ าสู่ตลาดแรงงานได้ อย่ างมีศักยภาพ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
•โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึ กรองรับไทยแลนด์ 4.0 (2560-2564)
•โครงการฝึ กอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้ านภาษาให้ แก่แรงงานไทย
•โครงการฝึ กอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูค่ รัวโลก
•โครงการพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่แรงงานไทย
•โครงการพัฒนา competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกิจการ
•โครงการสารวจทิศทางความต้ องการกาลังแรงงานใน 32 ตาแหน่งงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงานในพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
•โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพื ้นที่ 10 จังหวัด ในพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(2560-2564)

เป้ าประสงค์ 2 ยกระดับฝี มือแรงงานให้ ทนั ต่ อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลยุทธ์ ยกระดับฝี มือแรงงานจาก 1.0 2.0 และ 3.0 สูแ่ รงงาน 4.0

•โครงการพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน
•โครงการพัฒนาวิทยากรต้ นแบบ
•โครงการจัดตังสถาบั
้
น MARA
•โครงการจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการฝึ กอบรมดิจิทลั
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับพื ้นที่เศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน(2560-2564) งบปี แรก 2562
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคกลาง 19 จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในพื ้นที่กลุม่ จังหวัด
ภาคเหนือ 17 จังหวัด
•โครงการขับเคลื่อน 12 สถาบันเทคโนโลยีชนสู
ั ้ ง (2560-2564)
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) (2560-2564)

เป้ าประสงค์ 3 พัฒนาระบบฝ้ กอบรมให้ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเข้ าถ้งได้ ง่าย
กลยุทธ์ พัฒนาระบบ รูปแบบการฝึ กอบรมฝี มือแรงงาน

•โครงการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับการฝึ กอบรมฝี มือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
•โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจด้ านบุคลากรโลจิสติกส์
•โครงการพัฒนาและเพิม่ ผลิตภาพระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
•โครงการพัฒนารูปแบบการฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดตังหน้
้ าร้ านกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการพัฒนาระบบ E-Training (CBT)
•โครงการฝึ กอบรมผ่าน Mobile Application
•โครงการพัฒนาระบบฝึ กอบรม It is your choice

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ หลัก 3
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการและแรงงานนอกระบบ
•กาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ตามกลุ่มเป้ าหมาย เช่ น
ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน
คนพิการ(ST)
•ส่ งเสริมจรรยาบรรการ
ประกอบอาชีพ (WO)

ตัวชีว้ ัด

•จานวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ
แรงงานนอกระบบและ
วิสาหกิจชุมชนได้ รับการ
พัฒนา
•จานวนสถานประกอบกิจการ
ที่เข้ าร่ วมโครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน
•ผลิตภาพแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการเพิ่มข้น้
เป้ าหมาย (ไม่มี)

เป้ าประสงค์ 1 พัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝี มือแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงาน
กลุ่มเฉพาะ ผู้ประกอบกิจการใหม่ (Start-ups) และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาและสร้ างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการจากระดับ 1.0 2.0 และ 3.0
สูแ่ รงงาน 4.0
•โครงการค้ นคว้ าวิจยั เกี่ยวกับการจัดทาสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
•โครงการวิทยากรอาสา
•โครงการพัฒนาระบบ E-learning สาหรับแรงงานนอกระบบ
•โครงการจัดทามาตรฐานสมรรถนะการใช้ ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมสาหรับแรงงานนอกระบบ
•โครงการจัดทาหลักสูตรทักษะการเป็ นผู้ประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (SMEs)
•โครงการศูนย์ช่างประจาชุมชนเทิดไท้ องค์ราชัน
•โครงการสร้ างผู้รับเหมาด้ านช่าง
•โครงการพัฒนาระบบ E-Service
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สตรี เยาวชน คนพิการและผู้สงู อายุ
•โครงการจ้ างงานผู้สงู อายุเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
•โครงการพัฒนาทักษะการขายผ่านสื่อออนไลน์
•โครงการพัฒนาฝี มือให้ แก่กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้ น้อย (2560-2564)
•โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้ านอาหาร เครื่ องดื่มและบริการ
•โครงการพัฒนาช่างเครื่ องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม(2560-2564)
•โครงการฝึ กอบรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เป้ าประสงค์ 2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่ งขันของสถานประกอบ
กิจการ
กลยุทธ์ 1 สนับสนุนผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ
•โครงการ STEM Workforce
•โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0(2560-2564)
กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ
•โครงการเสริมสร้ างนิสยั อุตสาหกรรม

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์
•สร้ างเครือข่ ายส่ งเสริมการ
พัฒนาฝี มือแรงงานในสาขา
ช่ าง(SO)
•สร้ างเครื อข่ ายผู้ประกอบการ
อาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรองจาก
มาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่ งชาติ (SO)
•สร้ างเครื อข่ ายผู้ประกอบ
อาชีพสาขาช่ างที่ได้ รับรอง
ความรู้ ความสามารถในสาขา
อาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่ อ
สาธารณะ(SO)
•เชื่อมโยงมาตรฐานฝี มือ
แรงงานกับกรอบคุณวุฒิ
แห่ งชาติ (ST)
•ร่ วมบูรณาการเครื อข่ ายการ
พัฒนาฝี มือแรงงานทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนและหน่ วยงาน
อื่นที่เกี่ยว(ST)
•กาหนดยุทธศาสตร์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
กับการส่ งเสริมและพัฒนา
เครือข่ ายการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน(ST)
•พัฒนาการบริหารจัดการ
กองทุนให้ มีประสิทธิภาพ
(WT)

•พัฒนากลไกความร่ วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน(WT)

ยุทธศาสตร์ หลัก 4
การส่ งเสริมและพัฒนา
เครือข่ ายการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน

ตัวชีว้ ัด

• สถานประกอบกิจการที่อยู่ใน
ข่ ายบังคับปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ครบทุกแห่ ง
•จานวนหน่ วยงานเครือข่ ายการ
พัฒนาฝี มือแรงงานเพิ่มข้น้
•จานวนแรงงานได้ รับการพัฒนา
ในหลักสูตรเทคโนโลยีชัน้ สูงผ่ าน
เครือข่ ายภาครัฐและเอกชน
เพิ่มข้น้

เป้ าหมาย (ไม่มี)

เป้ าประสงค์ 1 สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ ายบังคับตามกฎหมายต้ องพัฒนาฝี มือ
แรงงานครบทุกแห่ ง
กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้

ครอบคลุมและทัว่ ถึง
•โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ และผลกระทบต่อการขยายการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 ให้
ครอบคลุมสถานประกอบกิจการ ที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 50 คนขึ ้นไป
•โครงการปรับปรุงและแก้ ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขยายบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
กลยุทธ์ 2 บริหารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพ
•โครงการประเมินความพึงพอใจของกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน
•ศึกษาและประมวลคาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระเบียบกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อจัดทาเป็ น FQA
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ สถานประกอบกิจการจัดฝึ กอบรม
•โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการวิจยั ศึกษาความคุ้มค่าของสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545

เป้ าประสงค์ 2 สร้ างเครือข่ ายเพื่อขยายการพัฒนาฝี มือแรงงานให้ ท่ วั ถ้ง
กลยุทธ์ 1 พัฒนากลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน

•โครงการวิจยั ศึกษารูปแบบ แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
•โครงการส่งเสริมการจัดตังเครื
้ อข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาฝี มือแรงงาน(2560-2564)
•โครงการความร่วมมือด้ านเอกชนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
•โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตังหน่
้ วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะด้ านภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศสมาคมอาเซียน
•โครงการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
•โครงการวิจยั ศึกษารูปแบบ แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 2 สร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศ
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่น ้าโขง
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) (2560-2564)
•โครงการพัฒนาความร่วมมือบุคลากรด้ านโลจิสติกส์ตา่ งชาติ

เป้ าประสงค์ 3 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกลไกประชารัฐภายใต้ กรอบ กพร.ปช.
กลยุทธ์ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนากาลังคนระดับชาติ

•โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนากาลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของ
ประเทศด้ านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
•โครงการปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลอาชีพและอุตสาหกรรมให้ เป็ นสากล

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์
•จัดทาแผนการดาเนินงานการพัฒนา
ฝี มือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏิบัติ
(SO)

•พัฒนาบุคคลากรให้ มี Multi-skill
ในด้ านการทางานที่หลากหลาย (ST)
•พัฒนารูปแบบและรูปแบบการฝ้ ก
เทคนิคการสอนสมัยใหม่ ให้ แก่
บุคคลากรของกรม(WO)
•สร้ างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร(WO)
•พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ กร
ตามเกณฑ์ PMQA(WO)
•พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามตาแหน่ งงาน
(WO)

•พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกหน่ วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน (WO)
•จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านให้
สอดคล้ องกับสภาพการทางานใน
ปั จจุบัน (WO)
•จัดทาคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์
กรมสู่การปฏิบตั ิ (WO)
•พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน (WO)
•นาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เข้ ามาปรับใช้ ในการประมวลผล
ระบบติดตามและประเมินผล (WO)

ยุทธศาสตร์ หลัก 1
การบริหารจัดการองค์ การและ
ระบบฐานข้ อมูลให้ ทนั สมัย
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่ างต่ อเนื่อง

ตัวชีว้ ัด
•กรมพัฒนาฝี มือแรงงานผ่ าน
การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐครบทุกหมวด
เป้ าหมาย (ไม่มี)

เป้ าประสงค์ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ การสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์ PMQA
•โครงการวางระบบวิเคราะห์แผนอัตรากาลัง
•โครงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในทุกกระบวนงานของ สมฐ.
•โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์ PMQA
เป้ าประสงค์ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ เป็ นมืออาชีพ โดยปฏิบัตติ ามค่ านิยมอย่ างมีจริยธรรม
กลยุทธ์ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
•โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
•โครงการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
•โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะด้ านการปฏิบตั ิ
•โครงการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
•โครงการเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเป็ นผู้บริหารระดับต้ น-กลาง-สูง
•โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม (การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมงาน)
•โครงการให้ ทนุ การศึกษาแก่บคุ ลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง
•โครงการสร้ างระบบ Talent
•โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้ างสรรค์
•โครงการพัฒนาบุคลากรฝึ กโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
•โครงการฝึ กอบรมการดูแลระบบสารสนเทศ
•โครงการฝึ กอบรมการใช้ งานโปรแกรมการปฏิบตั ิงาน
เป้ าประสงค์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่รัฐบาลดิจทิ ลั
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริการ
•โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้ อมูลการปฏิบตั ิและการติดต่อระหว่างภูมิภาค
•โครงการสารวจเพื่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
•โครงการสารวจและพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องใช้ ด้านฮาร์ ดแวร์
•โครงการบุคลากรดิจิทลั ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานสู่ Thailand 4.0
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบฐานข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ
•โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเครื อข่ายและข้ อมูล
•โครงการบูรณาการข้ อมูลกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการปรับปรุงระบบข้ อมูลความต้ องการและการผลิตกาลังคน
•โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Big data)
เป้ าประสงค์ 4 องค์ การมีภาพลักษณ์ ท่ ดี ี
กลยุทธ์ 1 สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อประชาชน
•โครงการเสริมสร้ างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (25602564)
•โครงการปรับปรุงคูม่ ือและมาตรฐานการทางานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดตังศู
้ นย์ประสานงานการเป็ นพี่เลี ้ยงและให้ คาปรึกษางานส่งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงานแก่บคุ ลากรกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการยกระดับหน่วยงานและปรากฏในกฎกระทรวง
เป้ าประสงค์ 5 ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาฝี มือแรงงาน
กลยุทธ์ 1 มีระบบการวิจยั พัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการสร้ างฐานข้ อมูลงานวิจยั

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ใน แผนปฏิบัตกิ ารกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับยุทธศาสตร์ ระดับต่ างๆ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

แผนฯ 12
(พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิรูป 11 ประเด็น

ความมั่นคง
การสร้ างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การเมือง

ระดับที่ 1

พัฒนาและส่ งเสริม
ศักยภาพคน

สร้ างความสามารถ
ในการแข่ งขัน

สร้ างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่ าเทียมกันทางสังคม

ระดับที่ 2

การสร้ างความเป็ นธรรม
ลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม

การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่ งขันได้ อย่ างยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

บริหารราชการแผ่ นดิน

กฏหมาย
สังคม

สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการยุตธิ รรม
พลังงาน

การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน

ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

ป้ องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารจัดภาครั ฐ

การต่ างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้ านและภูมิภาค

การพัฒนาภูมภิ าค เมือง
และพืน้ ที่พเิ ศษ

เศรษฐกิจ

การปรั บสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดภาครั ฐ

สร้ างการเติบโตคุณภาพชีวติ
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

การศ้กษา

สาธารณสุข

กระบวนการยุตธิ รรม (ตารวจ)

แผนแม่ บท 32
ประเด็น
กาลังดาเนินการ

นโยบายรั ฐบาล และ
มาตรการเพิ่มเติมที่ให้
ความสาคัญที่
เกี่ยวข้ องกรม
กรอบยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ระยะ 20 ปี (2560-2579

แผนปฏิบัตกิ ารกระทรวง

(แผนแม่ บทด้ านแรงงาน2560-2564)

แผนปฏิบัตกิ ารกรม
พัฒนาแรงงาน

(ยุทธศาสตร์ กรม2561)

2.2 แก้ ไขปั ญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ (โครงการ
พาคนกลับบ้ าน)

4.4 พัฒนาคน
ตามช่ วงวัย
(เน้ นสังคม
ผู้สูงอายุ)

ยุค Productive Manpower (25602564) มาตรฐาน สากล; multi-skill; reskill และเติมทักษะ STEM

เพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการ
เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ฝี มือแรงงานได้ มาตรฐานสากล

6.17 เพิ่มขีดความ
สามารถ SME (ส่ ง
เสริม SME/Start up

7.3 พัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ
มาตรฐานมาตรฐานฝี มือ
แรงงาน Thailand 4.0

ระดับที่ 3
ยุค Innovative Workforce 2565-2569
ยุค Global citizen นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ รองรับThailand 4.0
คุ้มครอง เสริมสร้ างความมั่นคง
หลักประกันในการทางาน
ฝ้ กอบรมฝี มือแรงงานเพื่อรองรั บ
ความท้ าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

7.4 เชื่อมโยง
โลจิสติกส์
MT-GT
GMS

7.6 พัฒนาเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ (พืน้ ที่
ศก พิเศษ

ยุค Creative Workforce 2570-2575
มีความคิดสร้ างสรรค์ในการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ การทางาน

จัดการด้ านแรงงาน
ระหว่ างประเทศ

พัฒนากลไกเพื่อสร้ าง
สมดุลตลาดแรงงาน

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
และแรงงานนอกระบบ

8.2 สังคม
นวัตกรรม

10.5 ปลูกฝั่ ง
คุณธรรม
จริยธรรม

(R&D)

ยุค Innovative Workforce 2565-2569
เป็ น Global citizen นาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ รองรับThailand 4.0
บริหารจัดการ
องค์ กร บุคลากร

ส่ งเสริมและพัฒนาเครื อ ข่ าย
การพัฒนาฝี มือแรงงาน

พัฒนา ICT เพื่อ
บูรณาการทันสมัย

บริหารจัดการองค์ กร ทันสมัย
มีประสิทธิภาพสูง

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ลักษณะงานในกรมฯ

งาน
ใหม่ ๆ
พัฒนางาน
ประจา
งานที่ต้องดาเนินการ
ตามปกติ

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

•โครงการพัฒนามาตรฐานฝี มือแรงงาน 10 อุตสาหกรรมแห่ งอนาคต
•โครงการจัดจ้ างสานักงานทดสอบมาตรฐานทักษะด้ านภาษาเพื่อการปฏิบัตงิ านสาหรับแรงงานไทย
•โครงการกาหนดมาตรฐานสู่หลักสูตรการฝ้ กอบรมรายสาขาอาชีพ
•โครงการส่ งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงานไทยในต่ างประเทศ
•โครงการวิจัยแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์ มาตรฐานฝี มือแรงงานกับคุณวุฒกิ ารศ้กษาวิชาชีพ
•โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝ้ กรองรับไทยแลนด์ 4.0
•โครงการฝ้ กอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้ านภาษาให้ แก่ แรงงานไทย
•โครงการฝ้ กอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
•โครงการพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่ แรงงานไทย
•โครงการพัฒนา competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกิจการ
•โครงการสารวจทิศทางความต้ องการกาลังแรงงานใน 32 ตาแหน่ งงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
•โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพืน้ ที่ 10 จังหวัด ในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•โครงการพัฒนาผู้ฝ้กและผู้ประเมิน
•โครงการพัฒนาวิทยากรต้ นแบบ
•โครงการจัดตัง้ สถาบัน MARA
•โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารฝ้ กอบรมดิจทิ ลั
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับพืน้ ที่เศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 19
จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการ ในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการ ในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด
•โครงการขับเคลื่อน 12 สถาบันเทคโนโลยีชัน้ สูง
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้ สูงและอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา)
•โครงการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับการฝ้ กอบรมฝี มือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
•โครงการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจด้ านบุคลากรโลจิสติกส์
•โครงการพัฒนาระบบ E-Training (CBT)
•โครงการฝ้ กอบรมผ่ าน Mobile Application
•โครงการพัฒนาระบบฝ้ กอบรม It is your choice
•โครงการ STEM Workforce
•โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
•โครงการศ้กษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตัง้ หน่ วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะด้ านภาษาและวัฒนธรรมระหว่ างประเทศสมาคมอาเซียน
•โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคลุ่มแม่ นา้ โขงและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)
•โครงการพัฒนาความร่ วมมือบุคลากรด้ านโลจิสติกส์ ต่างชาติ
•โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนากาลังคนระดับชาติรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพของประเทศด้ านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ลักษณะงานในกรมฯ

งาน
ใหม่ ๆ
พัฒนางาน
ประจา
งานที่ต้องดาเนินการ
ตามปกติ

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
•โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ
•โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลของศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานและเครือข่ าย
•โครงการพัฒนาระบบ E-testing
•โครงการขยายศูนย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
•โครงการควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่ อสาธารณะหรือต้ องใช้ ความรู้ความสามารถสู่ Safety at work
•โครงการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็ นอันตรายต่ อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่ านการรับรองความรู้ความสามารถ
•โครงการส่ งเสริมให้ สถานประกอบกิจการจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานของตน โดยให้ สิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย
•โครงการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้ างมาตรฐานฝี มือ
•ส่ งเสริมให้ มีการกาหนดค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝี มือ
•โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ ได้ มาตรฐานฝี มือแรงงานเพื่อรองรับการแข่ งขัน
•โครงการยกระดับการพัฒนาฝี มือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน (ยก-ทดสอบ)
•โครงการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการ
•โครงการพัฒนารูปแบบการฝ้ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดตัง้ หน้ าร้ านกรมพัฒนาฝี มือแรงงานโครงการค้ นคว้ าวิจัยเกี่ยวกับการจัดทาสถิตผิ ลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการโครงการ
พัฒนาระบบ E-learning สาหรับแรงงานนอกระบบ
•โครงการจัดทามาตรฐานสมรรถนะการใช้ ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมสาหรับแรงงานนอกระบบโครงการศูนย์ ช่างประจาชุมชนเทิดไท้ องค์ ราชัน
•โครงการสร้ างผู้รับเหมาด้ านช่ าง
•โครงการพัฒนาระบบ E-Service
•โครงการศ้กษาความเป็ นไปได้ และผลกระทบต่ อการขยายการบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่ งเสริมฯ พ.ศ. 2545 ให้ ครอบคลุมสถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้ าง
ตัง้ แต่ 50 คนข้น้ ไป
•โครงการปรับปรุงและแก้ ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขยายบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่ งเสริมฯ พ.ศ. 2545
•โครงการวิจัยศ้กษารูปแบบ แนวทางการพัฒนาเครือข่ ายการพัฒนาฝี มือแรงงาน ให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•โครงการส่ งเสริมการจัดตัง้ เครือข่ ายองค์ กรภาคเอกชนเพื่อร่ วมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการความร่ วมมือด้ านเอกชนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
•โครงการศ้กษาความเป็ นไปได้ ในการจัดตัง้ หน่ วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะด้ านภาษาและวัฒนธรรมระหว่ างประเทศสมาคมอาเซียน
•โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและบริการ
•โครงการปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลอาชีพและอุตสาหกรรมให้ เป็ นสากลโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมถึงเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

•โครงการประกันคุณภาพของสานักรับรองความรู้ความสามารถ
•โครงการวิทยากรอาสาโครงการจ้ างงานผู้สูงอายุเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
•โครงการพัฒนาทักษะการขายผ่ านสื่อออนไลน์
•โครงการพัฒนาฝี มือให้ แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้ น้อย
•โครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้ านอาหาร เครื่องดื่มและ
บริการ
•โครงการพัฒนาช่ างเครื่องช่ วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
•โครงการฝ้ กอบรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
•โครงการประเมินความพ้งพอใจของกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน
•ศ้กษาและประมวลคาถามที่พบบ่ อยเกี่ยวกับระเบียบกองทุนพัฒนา
ฝี มือแรงงานเพื่อจัดทาเป็ น FQA
•โครงการวางระบบวิเคราะห์ แผนอัตรากาลัง
•โครงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบตั งิ านในทุกกระบวนงานของ สมฐ.
•โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ การตามเกณฑ์ PMQA
•โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
•โครงการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
•โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะด้ านการปฏิบัติ
•โครงการเตรียมความพร้ อมบุคลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
•โครงการเตรียมความพร้ อมสู่การเป็ นผู้บริหารระดับต้ น-กลาง-สูง
•โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม (การอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทีมงาน)
•โครงการให้ ทุนการศ้กษาแก่ บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง

ลักษณะงานในกรมฯ
งาน
ใหม่ ๆ
พัฒนางาน
ประจา
งานประจาที่ต้อง
ดาเนินการ
ตามปกติ

•โครงการสร้ างระบบ Talent
•โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสร้ างสรรค์
•โครงการพัฒนาบุคลากรฝ้ กโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
•โครงการฝ้ กอบรมการดูแลระบบสารสนเทศ
•โครงการฝ้ กอบรมการใช้ งานโปรแกรมการปฏิบัตงิ าน
•โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
•โครงการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
•โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะด้ านการปฏิบัติ
•โครงการเตรียมความพร้ อมบุคลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
•โครงการเตรียมความพร้ อมสู่การเป็ นผู้บริหารระดับต้ น-กลาง-สูง
•โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเป็ นทีม (การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทีมงาน)
•โครงการให้ ทุนการศ้กษาแก่ บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง
•โครงการสร้ างระบบ Talent
•โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสร้ างสรรค์
•โครงการพัฒนาบุคลากรฝ้ กโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
•โครงการฝ้ กอบรมการดูแลระบบสารสนเทศ
•โครงการฝ้ กอบรมการใช้ งานโปรแกรมการปฏิบัตงิ านโครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่ ายและข้ อมูล
•โครงการบูรณาการข้ อมูลกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการปรับปรุงระบบข้ อมูลความต้ องการและการผลิตกาลังคน
•โครงการวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Big data) โครงการ
เสริมสร้ างธรรมาภิบาลป้ องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
•โครงการปรับปรุงคู่มือและมาตรฐานการทางานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ประสานงานการเป็ นพี่เลีย้ งและให้ คาปร้กษางานส่ งเสริม
พัฒนาฝี มือแรงงานแก่ บุคลากรกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการยกระดับหน่ วยงานและปรากฏในกฎกระทรวงกลยุทธ์ 1 ระบบการ
วิจัยพัฒนาฝี มือแรงงาน
•โครงการสร้ างฐานข้ อมูลงานวิจัย

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย แผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

คาถาม จากกกธ. ในประเด็นบูรณาการภายใน
กระทรวง ในลักษณะ bottom up ปั ญหา
ระดับปฏิบตั ิหรื อพื ้นที่ที่เป็ นอยู่

•

•

ระดับกระทรวง (มีแล้ วแต่ไม่สมบูรณ์) จะเป็ นการ
แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเป้าประสงค์
ของกลยุทธ์ตา่ งๆ ระหว่างกรมในกระทรวง นาไปสู่
การกาหนด Program เชิงบูรณาการที่เชื่อมโยง
การทางานระหว่างกรม
ระดับกรม (ยังไม่มี) จะเป็ นการแสดงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ของกล
ยุทธ์ตา่ งๆ ระหว่างองค์กรในกรม

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
คุณภาพการ
ให้ บริการ

ระดับประเทศ (มี my map) จะเป็ นการแสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ ระหว่างกระทรวงในประเทศ
นาไปสูก่ ารกาหนด Agenda-based และ
Area-based, Sectoral-based
Strategic-based

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิราชการ

•

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝี มือแรงงานให้
ได้ มาตรฐานสากล

การพัฒนาองค์กร

•กระทรวงแรงงาน ครวบูรณาการการทางานร่วมกันกับ
หน่วยงานในสังกัด โดยพิจารณาปรับภารกิจให้ รองรับ
งานด้ านเศรษฐกิจ เช่น ภารกิจในการปรับทักษะ
แรงงานตามโมเดล Thailand 4.0 จะต้ องปรับ
ทักษะอย่างไร และให้ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ 12
และนโยบายรัฐบาล (บูรณาการภายในกระทรวง)
คาตอบ การดาเนินการจัดทา strategy map หรื อ
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ใน 3 ระดับ

ตัวอย่าง แผนที่ยทุ ธศาสตร์ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (Strategy Map or My map)
วิสยั ทัศน์:
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
การพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบกิจการและแรงงาน
นอกระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
การฝ้ กอบรมฝี มือแรงงาน
เพื่อรองรั บความท้ าทายใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0
ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การส่ งเสริมและพัฒนา
เครื อข่ ายการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด/เป้าหมายผลลัพธ์ 2 เชื่อมโยง
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
การบริหารจัดการองค์ การและ
เป้าประสงค์
ระบบฐานข้ อมูลให้ ทันสมัย
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่ างต่ อเนื่อง

คาถาม จากกกธ. ในประเด็นบูรณา
การ/ความซ ้าซ้ อน (Top down)

อุตสาหกรรมใช้ แรงงานน้ อยลง และพัฒนาแรงงานเดิมหรื อแรงงาน
ใหม่ ให้ สอดคล้ องความต้ องการ โดย เพิ่มทักษะแรงงานที่มีอยูเ่ ดิม
และเตรี ยมความพร้ อมแรงงานใหม่ และการนาเข้ าแรงงานศักยภาพ
สูง (Immigration led growth) เน้ นปริมาณแรงงาน

Labour

น ้าเข้ าเครื่ องจักร เงินทุน หรื อ
ผลิตหรื อพัฒนาเครื่ องจักร
เทคโนโลยี ความต้ องการคน
วทน.

Capital

Skill set for future of Job

Eco system

5 อุตสาหกรรมศักยภาพเดิม
ที่ต้อง shift value
chain จากการใช้ แรงงาน
ไปสู่ การใช้ วทน.
5 อุตสาหกรรมอนาคตที่ต้อง
ใช้ วทน. ชันสู
้ ง
Macro economic

•งบประมาณเท่าเดิม ขอให้ ทบทวน
ภารกิจให้ เป็ นด้ านเศรษฐกิจรองรับ
อุตสาหกรรมที่สาคัญ ต้ องบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงแรงงานต้ องตังเป้
้ าหมายว่าใน
ช่วงเวลา 3-5 ปี ข้ างหน้ า มีเป้าประสงค์
ที่จะบรรลุผลสาเร็จอะไรบ้ าง เช่น
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยการ
ยกระดับทักษะฝี มือแรงงานให้ สามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ แข่งขันได้ เป็ น
ต้ น (บูรณาการระหว่างกระทรวง)
• ทาไมกรมพัฒนาฝี มือแรงงานเสนอ
โครงการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่
คล้ ายกัน หลายโครงการ จัดทาเป็ น
โครงการเดียวกันได้ หรื อไม่ (บูรณาการ
ระหว่างกระทรวง)
•โครงการรองรับภาคอุตสาหกรรมใน
พื ้นที่ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ กับโครงการตามแผนบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพมีความ
ซ ้าซ้ อนประเภทอุตสาหกรรม
กลุม่ เป้าหมาย และจังหวัดไหม (บูรณา
การระหว่างกระทรวง)
•เขตพัฒนาพิเศษยังไม่มีอตุ สาหกรรมไป
ลงในพื ้นที่ที่ชดั เจน จึงขอทราบว่ากรม
พัฒนาฝี มือแรงงานจัดทาโครงการ
ฝึ กอบรมเพื่ออะไร (บูรณาการระหว่าง
กระทรวง)

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ นี ้ มีโครงการที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรม สู่การปฏิบัติ ประมาณร้ อยละ 14 (พิจารณาเฉพาะ
โครงการที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ) และ ร้ อยละ 70 ของโครงการที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เป็ นโครงการที่ผูกพันธ์ กับแผนบูรณาการของกระทรวง
อื่นๆ มีสาเหตุมาจาก
•ข้ อเสนอแผนงานโครงการกระจัดกระจาย
•ลักษณะงานของกระทรวง นอกจากจะแบ่งตามหลักการของความเป็ นองค์กร คือ งานใหม่ งานพัฒนางานประจา และงานประจาที่ดาเนินการปกติแล้ ว ยังต้ องพิจารณา
ลักษณะงานที่ตอบโจทย์ประเทศในลักษณะบูรณาการที่แบ่งเป็ น Agenda-based และ Area-based เป็ นการทางานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ โดย Agendabased เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ก็ต้องมีการกาหนด theme กระทรวงแรงงานจะทาหน้ าที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนหรื อ เป็ น Eco system เพื่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นเจ้ าภาพหลัก และแผนพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชนและ SMEs สูส่ ากล

ข้ อค้ นพบ

GDP
อุตสาหกรรม
สูงขึ ้น (10)
TFP

Capital Productivity
Labour Productivity
เน้ นคุณภาพแรงงาน
Eco-system efficiency

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย แผนงาน/โครงการ
Supply chain management (SCM) ของ การผลิตแรงงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

Supply side
Second Tier Supplier

•โรงเรี ยนประถมต้ น
•โรงเรี ยนประถมปลาย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

First Tier Supplier

•อาชีวะ
•บัญฑิต
•ผู้ไม่มีงานทา
•แรงงานนอกระบบ/ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ
•กลุม่ เฉพาะขาดโอกาส
เช่น คนพิการ/ผู้สงู อายุ
•วิสาหกิจชุมชน

•กระทรวงศึกษา/สถาบันคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
•สกอ.(กระทรวงใหม่)
•กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

Production (แผนที่ยทุ ธศาสตร์ กระทรวง)
จัดหางาน

พัฒนาฝี มือ/
ทักษะแรงงาน
ผู้ประกอบการ
•หลักสูตร
•สถาบัน
•อาจารย์
•ทดสอบ
มาตรฐาน
แรงงานและ
หลักสูตร
•เครื อข่าย

สวัดิการ
และ
คุ้มครอง
แรงงาน

ประกันสังคม

Demand side
ภาคเอกชน(อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ)
•ผู้ประกอบการ (Start up/Smart SMEs/Smart
Farmers/Smart OTOP/ Technopreneur

•แรงงาน (super work/ high skill multi skill/
STEM skill/ ICT skill/Language skill)

แผนที่ยทุ ธศาสตร์ กรม
(Material Management)

กระทรวงแรงงาน
•กระทรวงพาณิชย์ (Start up/OTOP)
•กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฝึ กอบรม/พัฒนาผู้ประกอบการ
•กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(Smart Farmers)

•กระทรวงอุตสาหกรรม/SMEs (Start
up/Smart/Super worker)

•ภาคเอกชน/สถาบันฝึ กอบรมเอกชน

(Smart Farmers)

•กระทรวงอุตสาหกรรม/SMEs (Start
up/Smart/Super worker)

•กระทรวงวิทยาศาสตร์ (กระทรวงใหม่)
(Start up/Technopreneur)

(ทาหน้ าที่จดั ทา Skill set for future of job)

ความเชือ่ มโยงระหว่าง SWOT วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย แผนงาน/โครงการ

ขัน้ ตอนในการกาหนดตัวชีว้ ัด
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ของประเทศ top down/bottom up

ระดับชาติ
คาถาม การกาหนดตัวชีว้ ัดและ
เป้ าหมาย
•การกาหนดตัวชี ้วัดยังวัดภารกิจ
ด้ านเดียวไม่สามารถสะท้ อน
เป้าประสงค์ได้ ครอบคลุม
•ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ ไม่ชดั เจน
•ความเชื่อมโยงตัวชี ้วัดและ
เป้าหมาย โครงการ เช่น การวัด
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานมีผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน หรื อผลด้ านอื่นๆ หรื อไม่

Impact/Outcome1
Joint KPI/Target
Two way communication

แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ของกระทรวง top down/bottom up

ระดับ
กระทรวง

เป้าประสงค์ร่วม
Outcome 2
Joint KPI/Target

Work Plan/
Projects

Two way communication

แผนที่ยทุ ธศาสตร์ ของกรม top down/bottom up

ระดับกรม
คาตอบ การจัดทานายุทธศาสตร์
สูก่ ารปฏิบตั ิ

เป้าประสงค์ร่วม

ต้ องบรรลุคา่ เป้าหมายหรื อtarget จะเป็ น
โครงการที่ดาเนินการอยูห่ รื อโครงการใหม่
Flagship
Projects/
Integration
workplan

เป้าประสงค์ร่วม
Output Joint
KPI/Target

Work Plan/
Projects

Two way communication

ระดับกอง/
สานัก

บทบาทหน้ าที และภารกิจ
ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์
และตัวชี ้วัดของกรม

บทบาทหน้ าทีของกอง/
สานัก

เป้าประสงค์
Output
KPI/Target

แผนปฏิบัตกิ าร

ผังความเชื่อมโยงเป้ าหมาย/ตัวชีว้ ัดแผนปฏิบัตกิ ารกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนปฏิบัตกิ ารกระทรวง และแผนฯ 12 แผนแม่ บท แผนปฏิรูป
ระดับที่ 1 : ผลกระทบ (Impact ระยะยาว)
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขัน

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

เป้ าหมาย
• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่ งขันของไทยดีขน้
(IMD WEF และ World Bank)

ระดับที่ 2 : ผลลัพธ์ 1 (Outcome 1 ระยะกลาง)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์
1 และ 3
(พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏิรูป 11 ประเด็น
ปฏิรูปเศรษฐกิจ

เป้ าหมาย (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
• คนในสังคมไทยทุกช่ วงวัยมีทกั ษะความรู้ความสามารถเพิ่มข้น้
ตัวชีว้ ัด (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
• ผู้ที่ได้ รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ ้น
หัวข้ อที่ 2:การปฏิรูปด้ านความเท่ าเทียมและการเติบโตอย่ างมีส่วนร่ วม
เรื่ องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : การสร้ างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และ
เชื่อมโยงแรงงานสูต่ ลาดอย่างครบวงจร
เป้ าหมาย
•แรงงานสามารถเพิม่ /ปรับทักษะได้ ตรงตามความต้ องการของตลาด
•มีแรงงานทักษะในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
•มีศนู ย์การฝึ กอบรมแรงงานร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
ตัวชีว้ ัด (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
•จานวนแรงงานที่เข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมเป้าหมาย
•ศูนย์การฝึ กอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
• การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (ทังปั
้ จจัยการผลิตและแรงงาน)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ งขันได้ อย่ างยั่งยืน
เป้ าหมาย (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
• เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ตัวชีว้ ัด (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
• ผลิตภาพการผลิตปั จจัยแรงงานไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 2.5 ต่อปี
หัวข้ อที่ ๑ : การปฏิรูปด้ านความสามารถในการแข่ งขัน
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4,5,6,7 : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยาน
ยนต์ ไฟฟ้ า,เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอัจฉริยะ, เศรษฐกิจดิจทิ ลั
เป้ าหมาย
•เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟ้า
,เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอัจฉริยะ,เศรษฐกิจดิจิทลั
ตัวชีว้ ัด (ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแรงงาน)
•เพิ่มจานวนแรงงานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟ้า, เครื่ องใช้ ไฟ้ฟา้
อัจฉริยะ, เศรษฐกิจดิจิทลั

ระดับที่ 3 ผลลัพธ์ 2 และ 3 (Outcome 2 และ 3)
บัตกิ ารเพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัตกิ ารกระทรวง แผนปฏิ
เป้ าประสงค์ ผลลัพธ์ 2
(แผนแม่ บทด้ านแรงงาน
• แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้ มาตรฐาน มีทกั ษะฝี มือสามารถแข่ งขันได้ ในเวทีโลก
2560-2564 )
ตัวชีว้ ัด ร้ อยละของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3 และร้ อยละของแรงงานฝี มือที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ

แผนบูรณาการ 8 แผนงาน ได้ แก่
ขับเคลื่อนการแก้ ไขปั ญหาจังหวัด จขต, การพัฒนาพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ, การ
ส่งเสริม SMEs, การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ, การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัย, การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ, การวิจยั และนว้ ตกรรม,
และการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
50 (2560) 55 (2561) 60 (2562) 65 (2563) 70 (2564)
แผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
1.
แผนปฏิบัตกิ ารฝ้ กอบรมฝี มือแรงงานเพื่อรองรับความท้ าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 2.
แผนปฏิบัตกิ ารกรม
เป้ าประสงค์ ผลลัพธ์ 3 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถผู้ประกอบการ
าประสงค์ ผลลัพธ์ 3
วชีว้ ัด จานวนสถานประกอบการเข้ าร่วมโครงการและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ ้น/ จานวนแรงงานกลุม่
พัฒนาแรงงาน(ยุทธศาสตร์ เป้
• เตรียมความพร้ อมแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเข้ าสู่ตลาดแรงงานได้ อย่ างมีศักยภาพ ตัเฉพาะ
แรงงานนอกระบบและSML ได้ รับการพัฒนา/ผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบการเพิ่มขึ ้น
กรม2560-2564 )
• ยกระดับฝี มือแรงงานให้ ทนั ต่ อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.
แผนปฏิ
บัตกิ ารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝี มือแรงงานได้ มาตรฐานสากล
• พัฒนาระบบฝ้ กอบรมให้ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเข้ าถ้งได้ ง่าย
เป้ าประสงค์ ผลลัพธ์ 3แรงงานสามารถแข่ งขันและเคลื่อนย้ ายได้ อย่ างเสรี
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย จานวนแรงงานใหม่มีงานทา และจานวนแรงงานมีรายได้ เพิ่ม รวมทัง้
จานวนผู้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีชนสู
ั้ ง

ตัวชีว้ ัด จานวนแรงงานไทยได้ รบการทดสอบมาตรฐานฝี มือเพิ่มข้น้ และและจานวนแรงงานที่

โครงการที่ได้ รับ
งบประมาณปี 60

โครงการที่ได้ รับ
งบประมาณปี 61

โครงการที่ได้ รับ
งบประมาณปี 62
2,331,869,600 บาท

• ฝึ กอบรมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พื ้นที่ 10 จังหวัด)
(แผนบูรณาการการพัฒนาพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
• การเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (แผนบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)
• โครงการบูรณาการจัดทามาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
รองรับไทยแลนด์ 4.0 10 สาขา 35 หลักสูตร (แผนบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)
• ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)
• โครงการ ยกระดับไทยให้ ได้ มาตรฐานฝี มือแรงงานเพื่อ
รองรับการแข่งขัน
• โครงการเพื่อผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 (แผนพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและ SMEs สูส่ ากล)
• ฝึ กอบรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งและอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตรองรับพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(แผนบูรณาส่งเสริมความเข้ มแข็งฯ)
• โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุม่ แม่น ้าโขงและ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)
• โครงการควบคุมกากับดูแลการประกอบอาชีพที่เป็ น
อันตรายต่อสาธารณะหรื อต้ องใช้ ความรู้ความสามารถ สู่
Safety at work
• ผลิต พัฒนา ขับเคลื่อนความร่วมมือเครื อข่ายและส่งเสริม
การพัฒนาฝี มือแรงงาน (แผนงานพื ้นฐาน)
• วิสาหกิจชุมชน/ผู้มีรายได้ น้อย
• ฝึ กอาชีพกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย) ฝึ กอาชีพรวมกับมูลนิธิขาเทียม
• ฝึ กอบรมผู้สงู อายุ (แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย)
• ฝึ กอบรมชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญหาจังหวัด จชต.)
• โครงการเสริมสร้ างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• โครงการวิจยั เพื่อขับเคลือนผลิตภาพแรงงานสูT่ hailand
4.0 (แผนบูรณาการวิจยั )

1,911,092,600 บาท

• ฝึ กอบรมในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (พื ้นที่ 10 จังหวัด)
(แผนบูรณาการการพัฒนาพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
• การเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (แผน
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)
• โครงการพัฒนามาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมอนาคต(เดิมชื่อการจัดทามาตรฐานหลักสูตร
รองรับไทยแลนด์ 4.0 10 สาขา 35 หลักสูตร (แผนบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ)
• ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ)
• โครงการ ยกระดับไทยให้ ได้ มาตรฐานฝี มือแรงงานเพื่อ
รองรับการแข่งขัน
• โครงการ พัฒนาฝี มือแรงงานพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
• โครงการเพื่อผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 (แผนพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและ SMEs สูส่ ากล)
• ฝึ กอบรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งและอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตรองรับพื ้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(แผนบูรณาขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้ านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง
และการค้ าระหว่างประเทศ (แผนบูรณาการขับเครื่ อนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
• โครงการพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุม่ แม่น ้าโขงและ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)
• ผลิต พัฒนา ขับเคลื่อนความร่วมมือเครื อข่ายและ
ส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน (แผนงานพื ้นฐาน)
• ฝึ กอาชีพกลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย)
• ฝึ กอบรมผู้สงู อายุ (แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย)
• ฝึ กอบรมชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ ไขปั ญหาจังหวัด จชต.)
• โครงการ สร้ างแรงงานสูเ่ มืองต้ นแบบ สามเหลี่ยมมัน่ คง
มัน่ คง ยัง่ ยืน(แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ ไข
ปั ญหาจังหวัด จชต.)

PDCA ของประเทศไทย
Participatory
Planning
National Strategy
แผนแม่บท

บูรณาการแผน งาน-เงิน-คน

PLAN

cross-cutting

•Foresight
•Policy Lab
•Scenario
analysis

NESDP
แผนมัน
่ คง

/Project

Ongoing

Evaluation

DO

Monitor &
Report

Policy Lab
Ex-Ante

Evaluation

announce

Fast &
Adaptive Cabinet Decision

ACT

Parliament
Budget
Allocation

Collaborative
governance
Agencies

แผนปฏิรป
ู

Budget and
Fiscal space

Continuous Plan
Outcome
Adjustment

Accountable
Administration
Cabinet
Agencies
Program
Approval

Program/ Project
Modification/Termination
(เร่ ง ลด ปรับ เลิก)

Data Analytics / Business
Intelligence System
Expectations
Automatic reports
function/agenda/area

Integrated Assessment

Open Data
Reports

CDG
Spending Reports

Open
Evaluation

CHECK

สศช/กพร./กบภ/กนจ
/สคร/สตง. ฯลฯ

สศช. Strategic-based Sectoral-based + Agenda-based +
Area-based
หน่วยงานปฏิบตั ิ: Strategy-Function-Area + StrategyAgenda-Function-Area
องค์ กรอิสระ: Ex ante + On going +Ex post+Follow up

Strategy

Leadership

Culture

Shared
context

Commitments

Processes

Performance
management

Results

การระดมเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์

ช่วงเช้า
พิจารณา SWOT

ช่วงบ่าย
• วิสยั ทัศน์
• พันธกิจ
• ค่านิยม
• ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย กลยุทธ์
• แผนงาน/โครงการปี 2563

กติกา
•ให้เวลาระดมในกลุม่
(เวลาขึ้นอยูก่ บั หัวข้อ)
•นาเสนอ 5 นาที โดยเน้น
เฉพาะ ทีค่ ดิ ว่าจะ
ปรับเปลี่ยน เอาออก
หรือเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลแบบสัน้ ๆ

ขอบคุณค่ะ

