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เครือ่งมือในการจดัท ายุทธศาสตร์
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หลกัการและกระบวนการจดัท ายุทธศาสตร ์ดว้ย SWOT

จดุมุง่หมายขององค์กร

SWOT

ประเดน็ยทุธศาสตร์เบือ้งต้น

วิสยัทศัน์/พนัธกิจ/คา่นิยมร่วม

ทบทวนประเดน็ยทุธศาสตร์

เปา้ประสงค์/ตวัชีว้ดัและเปา้หมาย

แผนกลยทุธ์ (Strategic Plan)

แนวทางปฏิบตัิ/โครงการ

งบประมาณ

แผนปฏิบตัิการ

องค์กรถกูตัง้ขึน้มาเพื่ออะไร

การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ (จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ภยัคกุคาม) SWOT matrix

ประเดน็ส าคญัท่ีต้องท าเพื่อใช้เป็นกรอบในการก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ

ก าหนดทิศทางของหน่วยงาน โดย เปา้หมายที่ต้องการเป็นในอนาคต/สิ่งที่ต้องท าโดยพืน้ฐานคือ (อย่างน้อย
ตามกฎหมาย)/เป็นพลงัหนนุผลกัดนัให้องค์กรไปสูจ่ดุหมายที่ต้องการ

การวิเคราะห์ประเดน็ที่ต้องด าเนินการให้บรรล ุโดยน าประเดน็กลยทุธ์/ยทุธศาสตร์เบือ้งต้นมาทบทวน โดย
อาจด าเนินการระดมในสามระดบั องค์กร (กรม) ปฏิบตัิ (หน่วยงานภายใต้กรม) ต้องเช่ือมโยงกบั SWOT

ก าหนดจดุหมายปลายทางที่ต้องการบรรลหุรือได้อะไร ท าท าไม ในแตล่ะประเดน็ยทุธศาตร์ อาจมีหลาย
เปา้ประสงค์ได้/ รู้ได้อย่างไรวา่จะได้ตามเปา้ประสงค์เอาอะไรมาวดั/เป็นการบอกเกณฑ์ของแตล่ะตวัชีว้ดั

สิ่งที่จะท าเพื่อให้บรรลเุปา้ประสงค์ โดยน าผลของ SWOT ความสามารถขององค์กรในการน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ  
ความเสี่ยงของความส าเร็จ และกรอบเวลา 

แนวทางปฏิบตัิ/โครงการอะไรเพ่ือให้ผลตามตวัชีว้ดัที่ก าหนด

งบประจ า หรือ งบโครงการ

แผนปฏิบตัิการ
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SWOT Analysis (วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจยัภายใน) 7S Model ของ Mckinsey เป็นการ 
Scanning ที่ไมใ่ช่มองปัญหาอดีตและปัจจบุนั แตต้่องมองขัน้ตอนให้จบครบจนบรรลวุิสยัทศัน์

•กลยทุธ์ขององค์กร (Strategy)
•โครงสร้างองค์กร (Structure)
•ระบบปฏิบตัิงาน (System)

•บคุคลากร (Staff)
•ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
•รูปแบบการบริหารจดัการ (Style)

•คา่นิยมร่วม (Shared Value) 

คา่นิยมร่วม หมายถึงความรู้สกึร่วมกนัขององค์กรหรือทีมงานท่ีอยูบ่นพืน้ฐาน
ของงาน/กิจกรรม ท่ีตนก าลงัด าเนินอยู ่เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการ
ท างานและความมุง่มัน่ร่วมกนัในการท าสิง่หนึง่ให้บรรลผุล จงึเป็นระบบที่วางอยู่
ตรงกลาง และฝังรากลกึลงไปท่ีสว่นวฒันธรรมขององค์กรนัน่เอง

ระบบการท างาน หมายถึง กิจกรรมหรือขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานท่ีบุคคลากร
ต้องด าเนินการกิจการงานให้บรรล ุเช่น ระบบพฒันาในระบบพฒันาบคุลากร 
ระบบการสื่อสารและสัง่การ เป็นต้น

รูปแบบและลกัษณะการท างาน หมายถึง ภาวะผู้น า ความเอาใจใส ่ความตัง้ใจ
หรือความ กระตือรือร้นตอ่หน้าท่ี การท างานเป็นทีม รูปแบบการท างาน เป็นต้น

บคุคลากร หมายถึง พนกังานหรือลกูจ้าง ความสามารถและสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และรวมไปถงึระบบที่เก่ียวข้องกบั บคุลากร เช่น ระบบการวดัประเมินผล 
การจ่ายผลตอบแทน การเตรียมบคุลากรเพ่ือก้าวไปสูต่ าแหน่งงานในอนาคต ความพร้อม
ในหน้าท่ีพืน้ฐานของตนเอง ความพร้อมด้านทกัษะการปฏิบตัิงานและความเข้าใจในสาระ
ขององค์กรได้พฒันาทรัพยากรบคุคลไปในทิศทางที่ตนต้องการน าขีดความสามารถของ
บคุลากรมาใช้ อนัจะเป็นผลให้องค์กรไมส่ามารถท างานให้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ เช่น
การปรับปรุงบคุลากรเจ้าอาจต้องการทกัษะ/ความสามารถใหม่ๆ ที่บคุคลากไม่คุ้นเคยมา
ก่อน เช่น ความรู้ทางสารสนเทศ ความรู้ในระบบการจดัจ าหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
และมีลกัษณะตาม core competency ทางระบบขายตรงเป็นต้น

ทกัษะ หมายถึง ความรู้ความช านาญของพนกังาน ลกูจ้าง ท่ีมีตอ่งาน ต้องพิจารณา
ทกัษะอะไรที่มีความจ าเป็นมากท่ีสดุขององค์กร ทกัษะประจ า การใช้เคร่ืองมือ มี
ระบบวดัและเผ้าติดตาม 

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์  หมายถึง แผนทีก าหนดขึน้เพ่ือสร้างความในการปฏิบตัิงาน การ
ด าเนินมาตรการแบบหลากหลาย (Diversification) และการบรูณาการกบั
หน่วยงานทัง้ในองค์กรและระหวา่งองค์กร มกัจะมีอิทธิพลกบัโครงสร้างตามดีกรีของ
ความสมัพนัธ์ และระบบการท างาน เป็นต้น 

โครงสร้าง หมายถึง วิธีการสัง่การรูปแบบของการจดัแบง่กลุม่งานอยา่งเป็นระบบ 
หรือสายบงัคบับญัชา และมีการก าหนดการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของงานนัน้เข้า
ด้วยกนั จดุมุง่หมายของการจดัโครงสร้างองค์กรก็เพื่อที่จะเป็นกลไกในการท างานโดย 
ท่ีเราพบเหน็ได้จะอยูใ่นรูปของ “แผนผงัองค์กร มีการจดักลุม่งาน/หน่วยงาน และมี
การก าหนดงานและความรับผิดชอบให้กบัแตล่ะบคุคลและแตล่ะหน่วยงาน รวมทัง้มี
การจดับคุลากรให้เป็นหน่วยงาน (Unit) หลายหน่วยงานรวมกนัเป็นฝ่ายรวมกนัเป็น
ฝ่าย (Department) และเม่ือรวมกนัก็จะกลายเป็นองค์กร(Organization)นอกจากนี ้
มีการก าหนดความสมัพนัธ์ในแนวตัง้ คือมีการก าหนดสายงานเป็นล าดบัขัน้เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่การรายงานให้ตรงตามสายงานและจะได้ทราบวา่ใครมีขอบเขตอ านาจ
แคไ่หน และก าหนดความสมัพนัธ์ในแนวนอน คือมีการก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กนัของหน่วยงานในระดบัเดียวกนัหรือในหน่วยเดียวกนัเพ่ือประโยชน์ตอ่การ
ประสานงานและการท างานให้สอดคล้องกนั

จุดมุ่งหมายขององค์กร:
พฒันาผลิตภาพแรงงานเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดย 
เติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความรู้ 
เพ่ือเปลี่ยนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญและทกัษะสงู
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PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกในระดบัมหภาค ภาพรวม (ใช้ 
Forecasting, Fore sighting เช่นกนั มองอดีต ปัจจบุนั และอนาคต

•P: Political-Legal factors ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย
•E: Economic Factors ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
•S: Sociocultural Factors ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม
•T: Technological Factors ปัจจยัทางเทคโนโลยี
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รูปแบบทางการเมืองการออกฏหมายท่ีส่งผลกระทบกับผลผลิตขององค์กร เช่น ระบบการปกครอง 
สถานะการทางการเมือง มัน่คงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล,เสรีภาพของสื่อสารตามหลกันิติธรรม
และระบบการด าเนินการของราชการในแต่ละท้องถ่ิน, แนวโน้มของนโยบายของรัฐบาง ทัง้ท่ีเป็นกฏ
ระเบียบข้อบงัคบัและมิใช่กฎระเบียบท่ีจะออกมาใหม่ และนโยบายท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั,ลกัษณะของสงัคม
และกฎหมาย,การจ้างงานของท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบ้าน และการก่อการร้าย เป็นต้น

ปัจจยัทางเศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ ทัง้จลุภาคและมห
ภาค เช่น ขัน้ตอนของวฎัจกัรธุรกิจ,  สถานการณ์ปัจจุบนัและ
การคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อ
และอัตราดอกเบีย้, การว่างงานและอุปทานของแรงงาน, 
ต้นทุนค่าแรงงาน (ทัง้แรงงานขัน้ต ่า และ ค่าแรงพนักงาน
ระดับฝีมือแรงงาน) และระดับรายได้และการกระจาย
ระดบัชัน้ของรายได้ของคนท างาน ผลกระทบของการค้าแบบ
โลกาภิวัฒน์แนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่เศรษฐกิจเป็นต้น

ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ได้แก่ วฒันธรรม ความเข่ือสงัคม
วิถีชีวิตของสงัคมเมือง และสงัคมชนบท ภาษา อตัราการเติบโต
ของจ านวนประชากรและอายุเฉลี่ย การกระจายตวัของช่วงอายุ
และการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานของประชากร ระดบัการศกึษาเฉลี่ย 
สถานการณ์แรงงานประชากรท่ีใช้แรงงานในตลาดแรงงาน ทศันคติ
ในการท างาน การรักความอิสระ ทศันคติต่อการท างานกบับริษัท
ตา่งชาติ ความคิดเห็นหรือทศันคติของประชาชนทางสงัคม และ
ข้อห้ามทางสังคมต่างๆ รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถี ชีวิต
ท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีกขึน้

เทคโนโลยีและนวตักรรม เทคโนโลยีเป็นสว่นความส าคญัมากใน
ปัจจบุนัท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้เปรียบเสียเปรียบในการ
แขง่ขนั ดงันัน้ต้องพิจารณา เช่น ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ผลกระทบของระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการตดิตอ่สื่อสารแบบมี
สายและแบบไร้สายและระยะทางท่ีไกลจากส านกังานใหญ่ และ
กิจกรรมการวิจยัและพฒันา และผลกระทบของการถ่ายทอดด้าน
เทคโนโลยี ความก้าวหน้า

จุดมุ่งหมายขององค์กร:
พฒันาผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดย 
เติมเต็มวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะความรู้ 
เพ่ือเปลี่ยนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสูแ่รงงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญและทกัษะสงู
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ผลการวิเคราะห์ SWOT พบวา่  เลือกใช้ Model ได้เหมาะสม โดย ใช้ 7S Framework of Mckinsey ในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในในขณะท่ีเลือกใช้ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอก (Assessing การ Scanning and Foresighting) (Future Lap) 

การคดัเลือก
บคุลากรใน
การระดม

ข้อมูล/เคร่ืองมือใน
การจดัท า SWOT 

ผู้สอนแนะ
(Facilita

tor) 

ข้อเสนอแนะ ทัง้
การวิเคราะห์ 

SWOTและการ
ก าหนดยทุธศาสตร์

ท าหน้าที่เสนอแนะ ทัง้การวิเคราะห์
SWOTและการก าหนดยทุธศาสตร์

ต้องเช่ือถือได้ และมาจากหลายๆ แหลง่ ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การท าวิจยั ติดตามประเมินผล
ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการท่ีผ่านมา เป็นต้น (หากไมมี่ สามารถจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ 

โดยเฉพาะติดตามและการประเมินผล

ต้องเช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกบั
เคร่ืองมือการท ายทุธศาสตร์จริง มี
คณุสมบตัิที่ดีทกุด้าน เพราะ
เคร่ืองมือสว่นใหญ่ใช้ 
Perception ของผู้ เข้าร่วมระดม 
(หากไมมี่สามารถจ้างที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์เข้ามาช่วยท าหน้าที่นี)้

• ต้องไม่ลืมเป้าที่แท้จริง คือการน าไปใช้ให้ตรงจดุ อะไรคือ เชิงรุก การใช้จดุแข็งและปรับปรุงจดุอ่อนหา
ประโยชน์จากโอกาส และเชิงรับ คือการใช้จดุแข็งและปรับลดเปลี่ยนหรือลดจดุอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงภยัคกุคาม
• ต้องไม่กลัวการเสนอสิ่งใหม่ๆ ท่ีจะสง่ผลตอ่การยกระดบัความสามารถขององค์กร อยา่งไรก็ตามการ
เสนอแนะสิง่ใหม่ๆ  ต้องค านงึถึงความเป็นไปได้ เช่น บคุคลากร ระบบ พร้อมหรือไม่ ถ้าไมเ่ช่นจะกลายเป็น
จดุอ่อน หรือเป็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ท่ีไม่มีประโยชน์
•การก าหนดแนวโน้มและอิทธิพลจากภายนอกต้องพิจารณาให้รอบด้าน เช่น ผลการวิเคราะห์ 
SWOT ทัง้จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคาม ยงัไมส่ะท้อนภาพในปัจจบุนัทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ ถ้าหากไมค่วามรู้และเข้าใจควรปรึกษาผู้ รู้ เพราะบางประเดน็มีความส าคญัตอ่องค์กรมาก 
ดงันัน้การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกของ กรมฯ ยงัมีจ ากดัอยูท่ี่ปัจจยัภายในประเทศเป็นหลกั ปัจจยัท่ีเกิดขึน้
ในตา่งประเทศก็มีอิทธิพลตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจไทยขึน้อยู่
ปัจจยัภายนอกประเทศหลายตวั เช่น การลงทนุจากตา่งประเทศ การสง่ออก การเคลื่อนย้ายแรงงานตา่งด้าว 
และการทีแรงงานเดินทางไปท างานในตา่งประเทศ รวมทัง้สถานการณ์แรงงานในตา่งประเทศ เป็นต้น
•เก็บข้อมูลลงรายละเอียดมากมาย แต่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ เช่น สถานการณ์แรงงาน สงัคมผู้สงูอาย ุ
การให้ความส าคญักบัปัญหาเหลื่อมล า้ของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศมองปัญหาแรงงานไทย เป็นต้น 
เป็นตวัแปรส าคญัตอ่การพฒันา จริงๆ ข้อมลูด้านหน้าของเลม่ยทุธศาสตร์มีประโยชน์เยอะมากๆ 
•เสนอตวัแปรที่เป็นทัง้ปัจจัยภายในและภายนอก ต้องไม่คลุมเครือ กว้างเกินไป และมีการก าหนด
ระยะเวลา อาจท าให้การจดัท ายทุธศาสตร์/แผนแตล่ะระดบัจะได้ผลท่ีกว้างๆ คล้ายกนั เช่น การมี
ยทุธศาสตร์ชาต ิและมีแผนฯ 12 ท่ีเน้นการพฒันาคน เป็นภาพรวมภาพใหญ่ทัง้ประเทศ ในขณะท่ี
ยทุธศาสตร์เฉพาะ และแผนปฎิบตัิการกระทรวง กรม ควรจะวิเคราะห์ลกึวา่มีวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั
สูค่วามส าเร็จอะไรท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาฝีมือแรงงาน มีตวัแปรอะไรท่ีเป็นโอกาส และภยัคกุคาม ท่ีกรม
ต้องปรับปรุง 7S เพื่อสร้างประโยชน์และปกปอ้ง รายละเอียดและเนือ้หาในการวิเคราะห์ไมเ่ท่ากนั (เร่ืองนี ้
จะไปปรากฎในขณะท่ีวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนระดบัตา่งๆ)
• การวิเคราะห์ SWOT ต้องท าต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพราะปัจจยัแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ได้ทกุเวลาและเร็ว
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External Opportunity (O)
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถ
ฉกฉวยข้อดีเหล่านีม้าเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งข้น้ได้ 

External Threats (T)
• เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร  ปัจจัยใดที่

สามารถ ส่งผลกระทบในระดบัมหภาค  ในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ทางตรง    และทางอ้อม   ซ้่ง
องค์กร จะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ    แรงกระทบดงักล่าวได้

Internal Strengths (S)
เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดี และเป็น
ประโยชน์หากได้มีการท ากจิกรรมใดๆ ที่สามารถน าเงื่อนไขเหล่านัน้มา
ใช้ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนัน้ยังมีผลอยู่ หรือกล่าวอีกนัยคือการน าจุด
แขง็หรือข้อได้เปรียบที่มีอยู่มาใช้ให้เกดิประโยชน์ รักษาไว้ และ
เสริมสร้างและยกระดับให้มากข้น้อย่างไร

(SO) เน้น เชิงรุก ใช้จุดแข็งหาประโยชน์จากโอกาส
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงรุก “ผน้กพลัง” ที่เน้นการใช้จุด
แข็งเพื่อเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร
Keyword ขยายงาน ส่งเสริม กระจายงาน     สนับสนุน เพิ่ม
เครือข่าย   เพิ่มเป้าหมาย พัฒนา

(ST) เน้น “ป้องกัน” ใช้จุดแข็ง หลบภยัคุกคาม
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน
และเล่ียงภาวะคุกคามที่ปดบังวัตถุประสงค์องค์กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม  ชะลอการด าเนินการ ถ่ายโอน 
ปรับเปล่ียนกิจกรรม

Internal Weaknesses (W)
เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี ไม่
เป็นประโยชน์ และเกิดความเสียเปรียบ หรือเป็นการลด
จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ก าจัดมันออกไปได้อย่างไร

(WO) ปรับปรุง” จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากโอกาส
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน เพื่อ
ใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร
Keyword ปรับปรุง  เพิ่มช่องทาง พฒันาสร้างเครือข่าย 
ร่วมทุน  เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ 

(WT) “รับ/เปล่ียน” ลด จุดอ่อน หลีกเล่ียงภยัคุกคาม
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “โอบล้อม”อาศัยจุดแข็งต้าน
และตร้ง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

Keyword ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม  รักษา 
หลีกเล่ียงอุปสรรค ป้องกัน

การตรวจสอบยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ โดย SWOT matrix

• ตรวจสอบผลกระทบของอปุสรรค
• ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโอกาส
• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของจดุแข็ง (ตอ่ยอด / 

ตัง้รับ)
• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของจดุออ่น (ทุม่เท / 

ปรับเปลีย่น)

หลกัการวเิคราะห ์SWOT Matrix เพ่ือใชจ้ดัท า วสิยัทศัน พนัธกิจ ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์เป้าประสงค ์
ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแตล่ะยุทธศาสตร ์(Policy lab)



(SO) เนน้ เชงิรกุ ใชจุ้ดแขง็หาประโยชนจ์ากโอกาส เป็นยุทธศาสตรเ์ชงิรกุ “ผนกึพลงั” ท่ีเนน้การใชจุ้ดแขง็เพือ่เปิดโอกาสใหม่การ

แข่งขนัขององคก์ร Keyword ขยายงาน ส่งเสรมิ กระจายงาน     สนบัสนุนเพิม่เครอืข่าย   เพิม่เป้าหมายพฒันา

Internal Strengths (S)

• เข้าใจบทบาทและพร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียน

• สนองข้อส่ังการและนโยบายของ
ภาครัฐเป็นอย่างดี

• หน่วยงานกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ของประเทศ

• ได้รับการยอมรับในด้านการผลิต
บุคคลากรสาขาต่างๆ

• ก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ กลุยุทธ์ 
อย่างชัดเจน

External Opportunity (O)

• รัฐให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนา
บุคคลากรของประเทศ

• มีแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคคลากรชัดเจน

• ขยายการลงทุนเพิ่มจากนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน

• ก าหนดเขตเศรษฐกจิพเิศษและส่งเสริมการ
ลงทุน

• เคล่ือนย้ายแรงงานเสรี เกิดการแลกเปล่ียน
ถ่ายทอดความรู้

• มีการน าเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มข้น้
• การเข้าถง้องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่

หลากหลายข้น้
• มีนวัตกรรมสมัยใหม่เกิดข้น้มาก กระตุ้น

ความต้องการการพัฒนา

- พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศเพื่อรองรับการบริการให้สามารถเข้าถ้งได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและสะดวกมากข้น้
- ทบทวนบทบาทหน้าที่และจัดระบบการบริหารบุคคลากรโดยอาศัยหลักการปรับโครงสร้างของกรม
- พัฒนาบุคคลากรของกรมให้รองรับการใช้ระบบ ICTและสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจของกรม

-ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ 12 และนโยบายอื่นๆ
- ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาให้ได้มาตรฐานสากล
- ก าหนดยุทธศาสตร์การฝ้กอบรมแรงงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้
- ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูง

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตสิามารถเข้าถง้ความต้องการแรงงานในแต่ละพืน้ที่
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตสิามารถพัฒนาทกัษะของแรงงานในแต่ละพืน้ที่ได้อย่างเหมาะสม และตรงความต้องการ
ของนายจ้างหรือสถานประกอบการ

- แรงงานในแต่ละพืน้ที่สามารถเข้าถง้การรับบริการจากหน่วยงานได้เร็วข้น้และสะดวกมากข้น้
- หน่วยปฏิบัตมีิอสิระในการบริหารและมีสัมพันธ์ที่ดีกับอค์กรเอกชนและหน่วยราชการในท้องที่

- พัฒนาระบบและรูปแบบการฝ้กอบรมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- สร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่าง
- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ

- ส่งเสริมมการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ

- จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานระยะ 5 ปี ระยะ 20 ปี โดยย้ดหลักแนวทางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
- จัดท าแผนการด าเนินงานการพฒันาฝีมือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏบิัติ

Staff (เข้าใจ
บทบาทและ
พร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียน)

Style(สนอง
ข้อส่ังการและ
นโยบายของรัฐ
ได้เป็นอย่างด)ี

Structure
(หน่วยงาน
กระจายอยู่ทุก
จังหวัด)

Skill (ได้รับการ
ยอมรับในด้าน
การผลิตบุคคลา
กร สาขาช่าง)

ไม่มีใน SWOT

Strategy
(ก าหนด
วิสัยทศัน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ 
ชัดเจน)

การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เบือ้งต้น

7S Model



(ST) เนน้ “ป้องกนั” ใชจุ้ดแขง็ หลบภยัคุกคาม เป็นยุทธศาสตร ์“บรรเทา” หาทางผ่านพน้จุดอ่อนและเลีย่งภาวะคุกคามท่ีปดบงัวตัถุประสงคอ์งคก์ร

Keyword ทบทวน ลดกจิกรรม  ชะลอการด าเนนิการ ถ่ายโอน ปรบัเปลีย่นกจิกรรม

Internal Strengths (S)

• เข้าใจบทบาทและพร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียน

• สนองข้อส่ังการและนโยบายของ
ภาครัฐเป็นอย่างดี

• หน่วยงานกระจายอยู่ทุกจังหวัด
ของประเทศ

• ได้รับการยอมรับในด้านการผลิต
บุคคลากรสาขาต่างๆ

• ก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ กลุยุทธ์ 
อย่างชัดเจน

External Threats (T)

• สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ มีภารกจิซ า้ซ้อนกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

• ขาดการมุ่งม่ันการบูรณาการที่ชัดเจนด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาลด้าน
แรงงาน

• จ ากัดขอบเขตการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับ 
Decent work

• ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคน
ยังไม่เพียงพอ

• การเข้าสู่สังคมผู้สู่งอายุ
• ปัญหาการว่างงานเพิ่มข้น้ เพราะน า

เทคโนโลยีมาใช้แทนคน
• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเร็วไม่สามารถ

พัฒนาแรงงานได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

- ร่วมบูรณาการเครือข่ายดานการพัฒนาฝีมือแรงงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
- พัฒนาบุคคลากรให้มี Multi-skill ในด้านการท างานที่หลากหลาย

- ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน 
คนพิการ

- สร้างเครือข่ายการพฒันาฝีมือแรงงานระดบัอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน
- สร้างระบบการส ารวจความจ าเป็นของการพัฒนาทกัษะของแรงงานในแต่ละพืน้ที่เช่ือมโยงกับความ
ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ

- เช่ือมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานกับกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ
- จัดท ามาตรฐานฝีมือในสาขาช่างและด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
- จัดท าค่างานเพื่อรองรับ Decent work

- จัดท าระบบการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
- จัดท าสถิตกิารพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน

Staff (เข้าใจ
บทบาทและ
พร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียน)

Style(สนอง
ข้อส่ังการและ
นโยบายของรัฐ
ได้เป็นอย่างด)ี

Structure
(หน่วยงาน
กระจายอยู่ทุก
จังหวัด)

Skill (ได้รับการ
ยอมรับในด้าน
การผลิตบุคคลา
กร สาขาช่าง)

ไม่มีใน SWOT

Strategy
(ก าหนด
วิสัยทศัน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ 
ชัดเจน)

การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เบือ้งต้น



(WO) ปรบัปรงุ” จุดอ่อน โดยใชป้ระโยชนจ์ากโอกาส  เป็นยุทธศาสตร ์“ทดแทน” แกไ้ขจุดอ่อน เพือ่ใชโ้อกาสท่ีมีอยู่ขององคก์ร

Keyword ปรบัปรงุ  เพิม่ช่องทาง พฒันาสรา้งเครอืข่าย ร่วมทุน  เร่งรดั หาแนวร่วม ร่วมมือ Internal Weaknesses (W)

• ไม่เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือ
อาชีพ

• ไม่มีมาตรฐานการท างานที่ชัดเจน
• มีการจัดท ายุทธศาสตร์ที่หลากหลาย

แต่ไม่มีการน ามาบูรณาการหรือ
น าไปปฏิบัติ

• ขาดการตดิตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การด าเนิงาน

• บางหน่วยงานไม่ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

• การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไม่
สอดคล้องกับสมรรถนะของต าแหน่ง
งานที่ต้องการ (Competency)

External Opportunity (O)

• รัฐให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนา
บุคคลากรของประเทศ

• มีแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคคลากรชัดเจน

• ขยายการลงทุนเพิ่มจากนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน

• ก าหนดเขตเศรษฐกจิพเิศษและส่งเสริมการ
ลงทุน

• เคล่ือนย้ายแรงงานเสรี เกิดการแลกเปล่ียน
ถ่ายทอดความรู้

• มีการน าเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มข้น้
• การเข้าถง้องค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่

หลากหลายข้น้
• มีนวัตกรรมสมัยใหม่เกิดข้น้มาก กระตุ้น

ความต้องการการพัฒนา

- พัฒนารูปแบบและรูปแบบการฝ้ก เทคนิคการสอนสมัยใหม่ให้แก่บุคคลากรของกรม
- สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
- ส่งเสริมจรรยาบรรการประกอบอาชีพ

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ PMQA
- พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบัน

- ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และจัดระบบการบริหารบุคลากรโดยอาศัยยุทธศาสตร์นโยบาย
- ก าหนดสมรรถนะ ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดย อาศัยประสบการณ์การท างานวุฒกิารศก้ษา การเข้าร่วม
ฝ้กอบรม

- เผยแผร่แผนยุทธศาสตร์กรม 5 ปี และ 20 ปี ให้ผู้ปฏิบัตงิาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายรับทราบ
- จัดท าคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์กรมสู่การปฏบัิติ
- พัฒนาระบบตดิตามประเมินผลในแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและวิสัยทศัน์ที่
ก าหนดไว้

- พัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน
- จัดท าการวิเคราะห์เชิงล้กในแต่ละ โครงการ เพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านผลประโยชน์ ความ
คุ้มค่า ปัญหาและวิธีการแก้ไข

- น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามาปรับใช้ในการประมวลผลระบบตดิตามและประเมินผล
- มีการเช่ือมโยงผลการประเมินผลกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินผลในมิตทิี่กว้างข้น้

- ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนแม่บทแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

- ปรับเปล่ียนบทบาทการบริหารงานให้เป็นผู้ก ากับ ดแูล แทนการลงมือด าเนินการเอง

Staff (ไม่เป็น
นักพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพ)

System(ไม่มี
มาตรฐานการ
ท างานที่ชัดเจน)

Strategy (มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ที่
หลากหลายแต่ไม่มี
การน ามาบูรณาการ
หรือน าไปปฏิบัต)ิ

Strategy 
(ขาดการตดิตาม
ประเมินผล
สัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงาน)

Structure
(บางหน่วยงาน
ไม่ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ)

System(การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคคลากรไม่
สอดคล้องกับ
สมรรถนะขอต าแหน่ง
งานที่ต้องการ)

การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เบือ้งต้น



(WT) “รบั/เปลีย่น” ลด จุดอ่อน หลกีเลีย่งภยัคุกคามเป็นยุทธศาสตร ์“โอบลอ้ม”อาศยัจุดแขง็ตา้นและตรงึ ภาวะคุกคามท่ีมีต่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร

Keyword ขยายงานท่ีเป็นจุดแขง็ ควบคุม  รกัษา หลกีเลีย่งอปุสรรค ป้องกนั
Internal Weaknesses (W)

• ไม่เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือ
อาชีพ

• ไม่มีมาตรฐานการท างานที่ชัดเจน
• มีการจัดท ายุทธศาสตร์ที่หลากหลาย

แต่ไม่มีการน ามาบูรณาการหรือ
น าไปปฏิบัติ

• ขาดการตดิตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ
การด าเนิงาน

• บางหน่วยงานไม่ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

• การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรไม่
สอดคล้องกับสมรรถนะของต าแหน่ง
งานที่ต้องการ (Competency)

- ก าหนดสมรรถนะ (Competency) ให้ตรงกับต าแหน่ง
- จัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับต าแหน่งงาน (IDP, Succession Planning, Training road map

-ปรับปรุงกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัตส่ิงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
-พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนากลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศผลักดนัให้มีการเรียนรู้ใหม่น ามาก าหนดสมรรถนะ ประเมิน
สมรรถนะบุคลากรและจัดสรรให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายบุคคล

- ทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และกรอบยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน

- พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเพยีงพอต่อโครงการในแต่ละโครงการ พร้อมสร้างความต่อ
เนืองโครงการในแต่ละปี เพื่อตดิตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงในแต่ละปี

- จัดตัง้คณะกรมการและคณะท างานในการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้มีบุคคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก อาท ิผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตดิตามและประเมินผล

- มีแผนและรายละเอียดการตดิตามและประเมินผลในทุกระยะการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบความส าเร็จและ
ปัญหาในแต่ละช่วงการปฏิบัตงิาน

- พัฒนาการบริหารจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยน าหลักการ PMQA และระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
ปรับใช้

- มุ่งเน้นการบูรณาการระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สร้างระบบจุงใจการท างานให้กับบุคลากรหน่วยปฏบิัติ

Staff (ไม่เป็น
นักพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์มืออาชีพ)

System(ไม่มี
มาตรฐานการ
ท างานที่ชัดเจน)

Strategy (มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ที่
หลากหลายแต่ไม่มี
การน ามาบูรณาการ
หรือน าไปปฏิบัต)ิ

Strategy 
(ขาดการตดิตาม
ประเมินผล
สัมฤทธ์ิการ
ด าเนินงาน)

System(การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคคลากรไม่
สอดคล้องกับ
สมรรถนะขอต าแหน่ง
งานที่ต้องการ)

External Threats (T)

• สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ มีภารกจิซ า้ซ้อนกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

• ขาดการมุ่งม่ันการบูรณาการที่ชัดเจนด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาลด้าน
แรงงาน

• จ ากัดขอบเขตการพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับ 
Decent work

• ขาดการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคน
ยังไม่เพียงพอ

• การเข้าสู่สังคมผู้สู่งอายุ
• ปัญหาการว่างงานเพิ่มข้น้ เพราะน า

เทคโนโลยีมาใช้แทนคน
• เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเร็วไม่สามารถ

พัฒนาแรงงานได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

Structure
(บางหน่วยงาน
ไม่ปรากฎใน
กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ)

การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เบือ้งต้น



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

SWOT/วสิยัทศัน:์
พฒันาเป็นองคก์รช ัน้น าดา้นการเสรมิสรา้งทกัษะ
คนท างานแรงงานทุกระดบั และผูป้ระกอบกิจการใหม้ี
ผลิตภาพสูง คณุภาพสูง ตรงความตอ้งการตลาดในปี 
ในปี ????? สูไ่ทยแลนด ์4.0

วิสัยทศัน์

(Where you we 
want to be)

ต้องสัมพนัธ์กับผล
ที่ได้จากการ

วเิคราะห์ SWOT 

และกลยุทธ์
เบือ้งต้น

ต้องมีระยะเวลา
ชัดเจน

ตดิตามเป็น
ระยะๆ

อย่าเป็นข้อความ
เหมือนกับ
นโยบาย

เป็นไปได้ ท้าทาย 
สร้างแรงบรรดาล

ใจ

สัน้ง่าย และได้
ใจความ

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

ค าถามจาก คณะกรรมการวิสา มัญ
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 สภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ
• กรมใช้เป้าหมายของประเทศ หรือจาก

แผนใด มาเป็นตวัตัง้น าไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0
• มีการตัง้ระยะเวลาในการบรรลุผลส าเร็จ

ตามวิสยัทศัน์หรือไม่ (บรรลใุนปีใด) 
• Thailand 4.0 ????? ต้องชดัเจน
โดย เสนอให้ใช้แผนฯ 12 มาเป็นกรอบในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และก าหนดช่วงเวลาท่ีจะ
บรรลผุลส าเร็จตามวิสยัทศัน์ด้วย

ค าตอบ การจดัท า วิสยัทศัน์ ต้องพิจารณา จาก SWOT ซึง่ในการวิเคราะห์ SWOT ได้น า
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 แผนปฏิบัติการกระทรวง เป็นกรอบในการวิเคราะห์อยู่แล้ว ดังนัน้ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีความเช่ือมโยงกับ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
แผนฯ 12 อย่างไรก็ตาม มีข้อควรด าเนินการ มิเช่นนัน้จะเป็นข้อจ ากัดในการชีแ้จง
• ในการจัดท า SWOTไม่แน่ใจว่า ได้พิจารณารายละเอียดของยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 

12 และอื่นๆ ดง้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน กรม หรือไม่ และที่ส าคัญข้อมูลส าคัญหลาย
เร่ืองไม่ได้น ามาวิเคราะห์ 

• ต้องจ ากัดความ ค าว่า แรงงานคุณภาพ จะเป็น Super worker หรือ Smart 
worker หรือ Productive manpower เอาให้ชัดเจน และที่ส าคัญ เราจะ
เน้นคุณภาพเป็นหลัก หรือจะดูเชิงปริมาณด้วย ต้องมีเหตุผลชัดเจน โดยเฉพาะ ถ้า
เช่ือมโยงไปที่ labor productivity ในยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนฯ 12 รวมทัง้ต้อง
ศ้กษาและจัดท า Milestone เพื่อก าหนดระยะของวสัิยทศัน์

• ถ้ายังคงไว้ Thailand 4.0 ก็ต้องดง้ประเดน็แรงงานที่อยู่ใน Thailand 4.0 ที่
กรมสามารถด าเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี หรือไม่ แต่ Thailand 4.0 อาจเป็น
กรอบคล้ายกับแผนฯ 12 เพราะThailand 4.0 ก็คือนโยบายของรัฐบาล คสช.



ผังความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ ปฏิบัตกิารกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

(พ.ศ.2561-2580)

แผนฯ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

แผนปฏบิัตกิารกระทรวง 
(แผนแม่บทด้านแรงงาน2560-2564)

แผนปฏิบัตกิารกรม
พัฒนาแรงงาน

(ยุทธศาสตร์กรม2560-2564)

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระยะ 20 ปี (2560-2579

ยุค Productive Manpower (2560-64) ยุค Creative Workforce 2570-75 ยุค Innovative Workforce 2565-69ยุค Innovative Workforce 2565-69

ระดับที่ 1

Thailand 4.0

“ประเทศไทยมีความัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”วิสยัทศัน์

แผนฯ 12 ไมจ่ดัท า วิสยัทศัน์ เพราะบทบาทปรับเปลี่ยน เป็นกึง่แผนปฏิบตัิการ เป็นการ Cascade จากยทุธศาสตร์ชาติ ให้สามารถเป็นแผนระยะปานกลางสูก่ารจดัท าแผนปฏิบตัิการระดบัท่ีสาม 
ดงันัน้ได้ด าเนินการจดัท า milestones แบง่เป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี โดย 5 ปีแรก เป็นช่วงแผนฯ 12 ซึง่เราเป็นช่วงของการเร่ิมต้นรถไฟ ขบวนที่ 12 เป็นช่วงเวลาแหง่การวางฐานราก ดงันัน้ใน 5 ปี แรก 
มีทิศทางท่ีเก่ียวข้อง คุณสมบัตพิืน้ฐานคนไทย มีวินยั ต่ืนรู้/เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง จิตสาธารณะ ยดึประโยชน์สว่นรวม สขุภาพกายใจดี ความรู้และทักษะ ครูดีมีคณุภาพ ทกัษะหลากหลาย คิดวิเคราะห์
แยกแยะ พดูได้อยา่งน้อย 2 ภาษา จดัการดิจิทลัเป็น เดก็มีพฒันาการสมวยั ทกัษะการคิดเชิงบริหารและทางสงัคมดี (STEM สมบรูณ์แบบ) ผู้สงูอายมีุทกัษะอาชีพ ดแูลตวัเองได้อยา่งมีศกัด์ิศรี เหล่ือม
ล า้ : GINI 0.4
เป้าหมาย (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน) ควรเป็นเปา้ประสงค์
• คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกัษะความรู้ความสามารถเพิ่มข้น้

เป้าหมาย (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน) ควรเป็นเปา้ประสงค์
• เพิ่มผลิตภาพการผลิต

ความอยูดี่มีสขุทางสงัคม  เป็น “สงัคมท่ีไมท่อดทิง้ใครไว้ข้างหลงั” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศกัยภาพของผู้คน ในสงัคม .............● เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

จ านวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ 100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี  ● ยกระดบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็น Smart SME จ านวน 100,000 สถานประกอบการ 
ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี ● พฒันาวิสาหกิจชมุชนและตอ่ยอดด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม และสามารถเข้าสูต่ลาดได้ตาม แนวทางประชารัฐจ านวน 20,000 ราย ภายใน 
5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี 
การยกระดบัคณุคา่มนษุย์  ด้วยการพฒันาคนไทยให้เป็น “มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ในศตวรรษท่ี 21” ควบคูไ่ปกบัการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกท่ีหนึง่” ● PISA score จากล าดบัท่ี 47 จาก 76 ประเทศ เป็น 
1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี ● ดชันีการพฒันามนษุย์ (HDI) จาก 0.722  (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออนัดบัท่ี 89 เป็น 0.80  (กลุม่ Very High Human Development) หรือ 50 อนัดบัแรก 
ภายใน 10 ปี ● ยกระดบัคณุภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกบัความต้องการและทิศทางการพฒันาของประเทศ จ านวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี  ● มหาวิทยาลยัไทยติด 100 อนัดบัแรกของโลก 
จ านวน 5  สถาบนั ภายใน 20 ปี  ● นกัวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวลั Noble Prize อยา่งน้อย 1 ทา่นภายใน 20 ปี  

เปา้หมาย

เปา้หมาย

เป้าหมาย ควรเป็นเปา้ประสงค์
•แรงงานสามารถเพิม่/ปรับทกัษะได้ตรงตามความต้องการของตลาด 
• มีแรงงานทกัษะในกลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมาย
• มีศนูย์การฝึกอบรมแรงงานร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในทกุอตุสาหกรรม

แผนปฏรูิป 11 ประเดน็
ปฏิรูปเศรษฐกจิ

เป้าหมาย ควรเป็นเปา้ประสงค์
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟา้
,เคร่ืองใช้ไฟฟา้อจัฉริยะ,เศรษฐกิจดิจิทลั

วิสยัทศัน์ “แรงงานมีศกัยภาพสงู และมีคณุภาพชีวิตที่ดี” 

วิสยัทศัน์ “ทรัพยากรมนษุย์มีคณุคา่สงู สูค่วามยัง่ยืน”

เป็นยคุของรากฐานด้านแรงงานท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยการขจดัอปุสรรคด้านแรงงาน จดัระเบียบแรงงานต่างดา่ว  เร่งพฒันามาตรฐานการด าเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล มุง่เน้นให้แรงงานทกุคนได้รับการ
คุ้มครองทางสงัคมและมีความปลอดภยั เดินหน้าขบัเคลื่อน แผนการใช้ทรัพยากรมนษุย์ในการพฒันาประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนษุย์ทัง้ด้านปริมาณและ คณุภาพ เร่งรัดการรับมือกบัปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสง่เสริมให้แรงงานไทยเป็นหวัหน้างาน มีทกัษะ ท่ีหลากหลาย (multi-skilled) เติมทกัษะใหมด้่วยการ re-skill และเติมทกัษะด้าน STEM ให้แก่แรงงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผา่นใน
โลกของการท างานท่ีราบร่ืน ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ สอดคล้อง กบัการพฒันาเศรษฐกิจในระยะถดัไป และพร้อมเผชิญตอ่ความท้าทายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพ่ือรองรับการพฒันาแรงงานให้มีทกัษะการเป็น
แรงงานในยคุThailand 4.0 ผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดวา่จะได้รับมี 2 มิติ คือ  มิติคน : แรงงานไทยมีผลติภาพสงู มีทกัษะที่หลากหลาย มีทกัษะใหม ่มีทกัษะด้าน STEM สามารถท างานในยคุเร่ิมต้นของการเข้าสู ่Thailand
4.0 มิติมาตรฐานการขบัเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคณุวฒุิวิชาวิชีพแหง่ชาติ 8 ระดบัท่ีเช่ือมโยงกบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติครบทกุสาขาอาชีพตามอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 

วสิยัทศัน:์ พฒันาเป็นองคก์รช ัน้น าดา้นการเสรมิสรา้งทกัษะคนท างานแรงงานทุกระดบั และผูป้ระกอบกิจการใหม้ีผลิตภาพสูง คณุภาพสูง ตรงความตอ้งการ
ตลาดในปี ในปี ????? สูไ่ทยแลนด ์4.0
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SWOT พนัธกิจ: (สิง่ทีอ่งคก์รมีพนัธะผกูพนัทีค่นในองคก์รจะตอ้งท า รูแ้ละเขา้ใจ) (หมายถึง การก าหนดสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งพยายามใหเ้กิดหรอือะไรคอืสิง่ยดึมัน่และผกูพนัตอ้งท าใหส้ าเร็จ)
• พฒันาศกัยภาพแรงงานสูม่าตรฐานสากลและแขง่ขนัได ้

(ท าใหแ้รงงานไทยมีมาตรฐานสากล แข่งขนัได)้

• พฒันาระบบการพฒันาฝีมือแรงงานรองรบันวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนแปลง

(มีระบบการพฒันาฝีมือแรงงานรองรบันวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ปลี่ยนแปลง) 

• สง่เสรมิการมีสว่นรว่มและสรา้งเครอืขา่ยเพ่ือการพฒันาฝีมือแรงงาน

(มีเครอืขา่ยเพ่ือการพฒันาฝีมือแรงงานแบบมสีว่นรว่ม)

• พฒันาระบบการบรหิารจดัการองคก์รใหม้ีประสทิธภิาพ

(มีระบบการบรหิารจดัการองคก์รทีม่ีประสทิธภิาพ)

พันธกิจ

ต้องไม่คล้ายกับ
วิสัยทัศน์หรือ

กลยุทธ์

ตดิตามเป็น
ระยะๆ

ทศิทางและ
ความมุ่งม่ันใน
การด าเนินงาน

ภาพลักษณ์ของ
องค์กรใน
สายตาคน
ภายนอก

เช่ียวชาญอะไร/
หน้าที่ตาม
กฎหมายคือ

อะไร

ใครคือบุคคลที่
เราให้บริการ 
และที่ไหน 

ตัวอย่าง:
• ท าให้ทกุคนมีความสขุ (ธุรกิจบริการ)
• มีพฒันาการอย่างตอ่เน่ืองในสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของมนษุย์ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ผลติผลติภณัฑ์เคมี)

• สร้างความบนัดาลใจและนวตักรรมให้กบันกักีฬาทัว่โลก (ผลิตภณัฑ์กีฬา)

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย/ตวัชี้วดัรว่ม

ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 2.5 ตอ่ปี

คนท างานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน

ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 7 ตอ่ปี
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ต้องปรับปรุงและ
ตดิตามเป็น
ระยะๆ

น่าเช่ือถือและ
สามารถปฏบิัติ

ได้จริง

ต้องมีลักษณะ
เป็นบวกต่อ
องค์กร

ประกาศให้ทุก
คนรับรู้และ

ยอมรับร่วมกัน

ต้องเข้าใจ
ความหมาย
ตรงกัน

ค่านิยม
ร่วม

ตัวอย่าง:
• ความดีงาม
• ความเป็นเลิศ
• บริการท่ีเน้นผู้ รับบริการเป็นศนูย์กลาง
• เรียนรู้ตลอดชีวิต
• มุง่เน้นการท างานเป็นทีม
• มีความหยืดหยุน่
• สนกุสนาน

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

ไม่มี



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

External Opportunity (O)
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถ
ฉกฉวยข้อดีเหล่านีม้าเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งข้น้ได้ 

External Threats (T)
• เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร  ปัจจัยใดที่

สามารถ ส่งผลกระทบในระดบัมหภาค  ในทางที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้ทางตรง    และทางอ้อม   ซ้่ง
องค์กร จะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ    แรงกระทบดงักล่าวได้

Internal Strengths (S)
เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ดี และเป็น
ประโยชน์หากได้มีการท ากจิกรรมใดๆ ที่สามารถน าเงื่อนไขเหล่านัน้มา
ใช้ตามช่วงเวลาที่เงื่อนไขนัน้ยังมีผลอยู่ หรือกล่าวอีกนัยคือการน าจุด
แขง็หรือข้อได้เปรียบที่มีอยู่มาใช้ให้เกดิประโยชน์ รักษาไว้ และ
เสริมสร้างและยกระดับให้มากข้น้อย่างไร

(SO) เน้น เชิงรุก ใช้จุดแข็งหาประโยชน์จากโอกาส
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงรุก “ผน้กพลัง” ที่เน้นการใช้จุด
แข็งเพื่อเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร
Keyword ขยายงาน ส่งเสริม กระจายงาน     สนับสนุน เพิ่ม
เครือข่าย   เพิ่มเป้าหมาย พัฒนา

(ST) เน้น “ป้องกัน” ใช้จุดแข็ง หลบภยัคุกคาม
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “บรรเทา” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน
และเล่ียงภาวะคุกคามที่ปดบังวัตถุประสงค์องค์กร
Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม  ชะลอการด าเนินการ ถ่ายโอน 
ปรับเปล่ียนกิจกรรม

Internal Weaknesses (W)
เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางที่ไม่ดี ไม่
เป็นประโยชน์ และเกิดความเสียเปรียบ หรือเป็นการลด
จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ก าจัดมันออกไปได้อย่างไร

(WO) ปรับปรุง” จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากโอกาส
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อน เพื่อ
ใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร
Keyword ปรับปรุง  เพิ่มช่องทาง พฒันาสร้างเครือข่าย 
ร่วมทุน  เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ 

(WT) “รับ/เปล่ียน” ลด จุดอ่อน หลีกเล่ียงภยัคุกคาม
เป็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ “โอบล้อม”อาศัยจุดแข็งต้าน
และตร้ง ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร

Keyword ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม  รักษา 
หลีกเล่ียงอุปสรรค ป้องกัน

การตรวจสอบยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ โดย SWOT matrix

• ตรวจสอบผลกระทบของอปุสรรค
• ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโอกาส
• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของจดุแข็ง (ตอ่ยอด / 

ตัง้รับ)
• ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของจดุออ่น (ทุม่เท / 

ปรับเปลีย่น)

หลกัการวเิคราะห ์SWOT Matrix เพ่ือใชจ้ดัท า วสิยัทศัน พนัธกิจ ยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์เป้าประสงค ์
ตวัชี้วดัและเป้าหมายของแตล่ะยุทธศาสตร ์(Policy lab)



(SO) เชิงรุก ใช้จุดแข็งหาประโยชน์จากโอกาส Keyword ขยายงาน ส่งเสริม กระจายงาน  
สนับสนุน เพิ่มเครือข่าย   เพิ่มเป้าหมาย พัฒนา
• พัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศให้สามารถให้บริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและสะดวกมากข้น้
• ทบทวนบทบาทหน้าที่และจัดระบบการบริหารบุคคลากรโดยอาศัยหลักการปรับโครงสร้างของกรม
• พัฒนาบุคคลากรให้รองรับการใช้ระบบ ICTและสามารถปรับใช้ในการด าเนินงานตามภารกจิของกรม
• ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาตแิละ

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 และนโยบายอ่ืนๆ
• ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
• ก าหนดยุทธศาสตร์การฝ้กอบรมแรงงาน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้
• ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์การให้มีประสทิธิภาพสูง
• เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏบัิตสิามารถเข้าถง้ความต้องการแรงงานในแต่ละพืน้ที่
• เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏบัิตสิามารถพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ละพืน้ที่ได้อย่างเหมาะสม และตรงความ

ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
• แรงงานในแต่ละพืน้ที่สามารถเข้าถง้การรับบริการจากหน่วยงานได้เร็วข้น้และสะดวกมากข้น้
• หน่วยปฏิบัตมีิอสิระในการบริหารและมีสัมพันธ์ที่ดีกับอค์กรเอกชนและหน่วยราชการในท้องที่
• พัฒนาระบบและรูปแบบการฝ้กอบรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• สร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาช่าง
• สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
• สร้างเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็น

อันตรายต่อสาธารณะ
• ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ
• จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ปี และ 20 ปีโดยยด้หลักแนวทางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
• จัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏบัิติ

(WO) ปรับปรุง” จุดอ่อน โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสKeyword ปรับปรุง  เพิ่มช่องทาง พัฒนาสร้าง
เครือข่าย ร่วมทุน  เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ 
• พัฒนารูปแบบและรูปแบบการฝ้ก เทคนิคการสอนสมัยใหม่ให้แก่บุคคลากรของกรม
• สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
• ส่งเสริมจรรยาบรรการประกอบอาชีพ
•พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ PMQA
•พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
•พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• จัดท าคู่มือการปฏบัิตงิานให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบัน
•ปรับปรุงบทบาทหน้าที่และจัดระบบการบริหารบุคลากรโดยอาศัยยุทธศาสตร์นโยบาย
• ก าหนด/ประเมนิสมรรถนะบุคลากร โดย อาศัยประสบการณ์การท างานวุฒกิารศ้กษา/การเข้าร่วมฝ้กอบรม
• เผยแผร่แผนยุทธศาสตร์กรม 5 ปี และ 20 ปี ให้ผู้ปฏบัิตงิาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายรับทราบ
• จัดท าคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์กรมสู่การปฏบัิติ
•พัฒนาระบบตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้
•พัฒนาระบบตดิตามและประเมนิผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน
• จัดท าการวเิคราะห์เชงิลก้ในแต่ละ โครงการ เพ่ือให้สามารถน ามาวเิคราะห์ข้อมูลในด้านผลประโยชน์ ความคุ้มค่า 
ปัญหาและวิธีการแก้ไข
•น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามาปรับใช้ในการประมวลผลระบบตดิตามและประเมนิผล (5)
• มีการเชื่อมโยงผลการประเมนิผลกับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือการวเิคราะห์และ
ประเมนิผลในมติทิี่กว้างข้น้
•ปฏรูิปโครงสร้างการบริหารงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับภารกจิรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิแผนแม่บทแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
• - ปรับเปล่ียนบทบาทการบริหารงานให้เป็นผู้ก ากับ ดูแล แทนการลงมือด าเนินการเอง

(ST) เน้น “ป้องกัน” ใช้จุดแข็ง หลบภยัคุกคาม Keyword ทบทวน ลดกิจกรรม  ชะลอการ
ด าเนินการ ถ่ายโอน ปรับเปล่ียนกิจกรรม
• ร่วมบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง
• พัฒนาบุคคลากรให้มี Multi-skill ในด้านการท างานที่หลากหลาย
• ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน

คนพกิาร
• สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับอ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน
• สร้างระบบการส ารวจความจ าเป็นของการพัฒนาทักษะของแรงงานในแต่ละพืน้ที่เช่ือมโยงกับความ

ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
• เชื่อมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานกับกรอบคุณวุฒแิห่งชาติ
• จัดท ามาตรฐานฝีมือในสาขาช่างและด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
• จัดท าค่างานเพื่อรองรับ Decent work
• จัดท าระบบการตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปี
• จัดท าสถติกิารพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทบทวนวสัิยทัศน์ พันธกจิ กลยุทธ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

(WT) “รับ/เปล่ียน” ลด จุดอ่อน หลีกเล่ียงภยัคุกคาม Keyword ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม  
รักษา หลีกเล่ียงอุปสรรค ป้องกัน
• ก าหนดสมรรถนะ (Competency) ให้ตรงกับต าแหน่ง
• จัดท าระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับต าแหน่งงาน IDP, Succession Planning , Training road map
•ปรับปรุงกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัตส่ิงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ
•พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสทิธิภาพ
•พัฒนากลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
•ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศผลักดันให้มีการเรียนรู้ใหม่น ามาก าหนด/ประเมนิสมรรถนะบุคลากรและ
จัดสรรให้เหมาะสมกับสมรรถนะรายบุคคล
•ทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิปี และกรอบยุทธศาสตร์กระทรวง
•พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเพียงพอต่อโครงการในแต่ละโครงการ พร้อมสร้างความต่อเนือง
โครงการในแต่ละปี เพื่อตดิตามและประเมนิผลโครงการเชื่อมโยงในแต่ละปี
• จัดตัง้คณะกรรมการและคณะท างานในการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน โดยให้มีบุคคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอก อาท ิผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตดิตามและประเมนิผล
• มีแผน/รายละเอียดการตดิตามประเมนิผลทุกระยะการด าเนินงาน เพื่อทราบความส าเร็จและปัญหา
• พัฒนาบริหารจัดองค์กรให้มีประสทิธิภาพสูง โดยน า PMQA และระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้
• มุ่งเน้นการบูรณาการระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
• สร้างระบบจูงใจการท างานให้กับบุคลากรหน่วยปฏิบัติ
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(1)

(1)
(1)

(1)

(2)

(2)
(2)

(2)
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(3)

(2)

(2)

(4)

(4)
(4)

(4)

(5)

(5)
(5)

(5)

(4)
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(4)
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(4)



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

SWOT ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์

•ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
และยกระดบัฝีมือแรงงานให้
ได้มาตรฐานสากล (SO)

•สร้างเครือข่ายผู้ประกอบ
อาชีพสาขาช่างที่ได้รับรอง
ความรู้ความสามารถในสาขา
อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ(SO)

•สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
อาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองจาก
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ (SO)

•เช่ือมโยงมาตรฐานฝีมือ
แรงงานกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาต ิ(ST)

•จัดท ามาตรฐานฝีมือในสาขา
ช่างและด าเนินการทดสอบ
มาตรฐาน (ST)

•จัดท าค่างานเพื่อรองรับ 
Decent work (ST)

ยุทธศาสตร์หลัก 1 
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้
มาตรฐานสากล

ตัวชีวั้ด
•จ านวนแรงงานได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพิ่มข้น้ 
•จ านวนแรงงานได้รับการ
รับรองความรู้ความสามารถ
ในสาขาที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะเพิ่มข้น้

เป้าหมาย (ไม่มี)

เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้แรงงานไทยมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไปสู่สากล
กลยุทธ์พฒันาระบบมาตรฐานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิให้ครอบคลมุสาขาอาชีพและ
อตุสาหกรรมส าคญั
•โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต (2560-2564) งบปีแรก 2562
• โครงการพฒันาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
• โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพตามมาตรฐานสากลของศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
เครือข่าย 
• โครงการพฒันาระบบ E-testing
• โครงการขยายศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
• โครงการจดัจ้างส านกังานทดสอบมาตรฐานทกัษะด้านภาษาเพื่อการปฏิบตัิงานส าหรับแรงงานไทย
• โครงการก าหนดมาตรฐานสูห่ลกัสตูรการฝึกอบรมรายสาขาอาชีพ
เป้าประสงค์ 2 เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่
อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
กลยุทธ์ รับรองความรู้ความสามารถให้ครอบคลมุสาขาอาชีพท่ีอาจเป็นอนัตราย
• โครงการควบคมุและก ากบัดแูลการประกอบอาชีพท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สาธารณะหรือต้องใช้ความรู้
ความสามารถสู ่Safety at work (2560-2564)
• โครงการค้นคว้าวจิยัเก่ียวกบัสาขาอาชีพท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สาธารณะท่ีประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้
ความสามารถ
• โครงการประกนัคณุภาพของส านกัรับรองความรู้ความสามารถ
เป้าประสงค์ 3 เพื่อให้แรงงานไทยมีรายได้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือ 
กลยุทธ์ สง่เสริมการจดัท าและการใช้มาตรฐานในการพฒันาฝีมือแรงงานและการจ้างงาน
• โครงการสง่เสริมให้สถานประกอบกิจการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงานของตน โดยให้สทิธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย 
• โครงการประชาสมัพนัธ์คา่จ้างมาตรฐานฝีมือ
•สง่เสริมให้มีการก าหนดคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ
เป้าประสงค์ 4 เพื่อให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันและรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี
กลยุทธ์ สง่เสริมการแข่งขนัฝีมือแรงงานทกุระดบั
• โครงการยกระดบัแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขนั(2560-2564)
• โครงการสง่เสริมศกัยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในตา่งประเทศ
• โครงการยกระดบัการพฒันาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทดสอบ)
เป้าประสงค์ 5 เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานองิมาตรฐานสากล ISO
กลยุทธ์ เช่ือมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานกบักรอบคณุวฒุิแห่งชาติ
• โครงการวิจยัแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์มาตรฐานฝีมือแรงงานกบัคณุวฒุิการศกึษาวชิาชีพ 



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

SWOT ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์

•ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ฝ้กอบรมแรงงาน โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมมาปรับใช้ (SO)

•แรงงานในแต่ละพืน้ที่สามารถ
เข้าถง้การรับบริการจาก
หน่วยงานได้เร็วข้น้และสะดวก
มากข้น้(SO)

•หน่วยปฏบิัตมิีอสิระในการ
บริหารและมีสัมพนัธ์ที่ดีกับอค์
กรเอกชนและหน่วยราชการ
ในท้องที่(SO)

•พฒันาระบบและรูปแบบการ
ฝ้กอบรมให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม(SO)

•สร้างระบบการส ารวจความ
จ าเป็นของการพัฒนาทกัษะ
ของแรงงานในแต่ละพืน้ที่
เช่ือมโยงกับความต้องการของ
นายจ้างหรือสถาน
ประกอบการ (ST)

•ส่งเสริมจรรยาบรรการ
ประกอบอาชีพ (WO)

ยุทธศาสตร์หลัก 2
การฝ้กอบรมฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับความท้าทายในยุคไทย
แลนด์ 4.0

ตัวชีวั้ด
•จ านวนแรงงานใหม่มีงานท า
•จ านวนแรงงานมีรายได้เพิ่ม
• จ านวนผู้ผ่านการฝ้กอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีชัน้สูง 

เป้าหมาย (ไม่มี)

เป้าประสงค์ 1 เตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ
กลยุทธ์ 1 พฒันาสมรรถนะแรงงานใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน
• โครงการพฒันาหลกัสตูรและเทคโนโลยีการฝึกรองรับไทยแลนด์ 4.0 (2560-2564)
•โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย
• โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสูค่รัวโลก
• โครงการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่แรงงานไทย
• โครงการพฒันา competency เพื่อการพฒันาบคุลากรในสถานประกอบกิจการ
• โครงการส ารวจทิศทางความต้องการก าลงัแรงงานใน 32 ต าแหน่งงาน เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ 2 สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงานในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจ
• โครงการเพิ่มทกัษะก าลงัแรงงานในพืน้ท่ี 10 จงัหวดั ในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ(2560-2564)
เป้าประสงค์ 2 ยกระดบัฝีมือแรงงานให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
กลยุทธ์ ยกระดบัฝีมือแรงงานจาก 1.0 2.0 และ 3.0 สูแ่รงงาน 4.0 
• โครงการพฒันาผู้ ฝึกและผู้ประเมิน
• โครงการพฒันาวิทยากรต้นแบบ
• โครงการจดัตัง้สถาบนั MARA
• โครงการจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการฝึกอบรมดิจิทลั   
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับพืน้ท่ีเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน(2560-2564) งบปีแรก 2562
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอตุสาหกรรมแห่งอนาคตและอตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคกลาง 19 จงัหวดั
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานเพ่ือปรับเปลี่ยนทกัษะรองรับอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานเพ่ือปรับเปลี่ยนทกัษะรองรับอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ในพืน้ท่ีกลุม่จงัหวดั
ภาคเหนือ 17 จงัหวดั
• โครงการขบัเคลื่อน 12 สถาบนัเทคโนโลยีชัน้สงู (2560-2564)
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สงูและอตุสาหกรรมแห่งอนาคตในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (จงัหวดัชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา) (2560-2564)
เป้าประสงค์ 3 พฒันาระบบฝ้กอบรมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเข้าถง้ได้ง่าย
กลยุทธ์ พฒันาระบบ รูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
• โครงการค้นคว้าวจิยัเก่ียวกบัการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกบัการเพิ่มผลติภาพแรงงานใน 10 อตุสาหกรรมเปา้หมาย 
• โครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูเพื่อการตดัสินใจด้านบคุลากรโลจิสติกส์
• โครงการพฒันาและเพิม่ผลติภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูในอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
• โครงการพฒันารูปแบบการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการจดัตัง้หน้าร้านกรมพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการพฒันาระบบ E-Training (CBT)
• โครงการฝึกอบรมผ่าน Mobile Application 
• โครงการพฒันาระบบฝึกอบรม It is your choice 



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

SWOT ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์

•ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาศักยภาพแรงงาน
ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น
ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน
คนพกิาร(ST)

•ส่งเสริมจรรยาบรรการ
ประกอบอาชีพ (WO)

ยุทธศาสตร์หลัก 3
การพฒันาศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการและแรงงานนอกระบบ

ตัวชีวั้ด
•จ านวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ 
แรงงานนอกระบบและ
วสิาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนา
•จ านวนสถานประกอบกิจการ
ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน
•ผลิตภาพแรงงานของสถาน
ประกอบกิจการเพิ่มข้น้

เป้าหมาย (ไม่มี)

เป้าประสงค์ 1 พฒันาระบบ รูปแบบการพฒันาฝีมือแรงงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงาน
กลุ่มเฉพาะ ผู้ประกอบกจิการใหม่ (Start-ups) และวสิาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ 1 พฒันาและสร้างนวตักรรมการพฒันาศกัยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการจากระดบั 1.0 2.0 และ 3.0 
สูแ่รงงาน 4.0
• โครงการค้นคว้าวจิยัเก่ียวกบัการจดัท าสถิติผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
• โครงการวิทยากรอาสา
• โครงการพฒันาระบบ E-learning ส าหรับแรงงานนอกระบบ
• โครงการจดัท ามาตรฐานสมรรถนะการใช้ภาษาและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับแรงงานนอกระบบ
• โครงการจดัท าหลกัสตูรทกัษะการเป็นผู้ประกอบกิจการเพ่ือสง่เสริมวิสาหกิจขนาดยอ่ม (SMEs) 
• โครงการศนูย์ช่างประจ าชมุชนเทิดไท้องค์ราชนั
• โครงการสร้างผู้ รับเหมาด้านช่าง
• โครงการพฒันาระบบ E-Service
กลยุทธ์ 2 สง่เสริมการประกอบอาชีพอสิระ สตรี เยาวชน คนพิการและผู้สงูอายุ
• โครงการจ้างงานผู้สงูอายเุป็นผู้ เช่ียวชาญ
•โครงการพฒันาทกัษะการขายผ่านสื่อออนไลน์
• โครงการพฒันาฝีมือให้แก่กลุม่วิสาหกิจชมุชน และผู้ มีรายได้น้อย (2560-2564)
• โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร เคร่ืองดื่มและบริการ
• โครงการพฒันาชา่งเคร่ืองช่วยคนพกิารกบัมลูนิธิขาเทียม(2560-2564)
• โครงการฝึกอบรมอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
เป้าประสงค์ 2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบ
กิจการ
กลยุทธ์1 สนบัสนนุผลติภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบกิจการ
• โครงการ STEM Workforce
• โครงการเพิ่มผลติภาพแรงงาน สู ่SME 4.0(2560-2564)
กลยุทธ์ 3.2.2 สง่เสริมจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ
• โครงการเสริมสร้างนิสยัอตุสาหกรรม
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ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

SWOT ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์

•สร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงานในสาขา
ช่าง(SO)

•สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
อาชีพสาขาช่างที่ได้รับรองจาก
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิ(SO)

•สร้างเครือข่ายผู้ประกอบ
อาชีพสาขาช่างที่ได้รับรอง
ความรู้ความสามารถในสาขา
อาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ(SO)

•เช่ือมโยงมาตรฐานฝีมือ
แรงงานกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาต ิ(ST)

•ร่วมบรูณาการเครือข่ายการ
พฒันาฝีมือแรงงานทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชนและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยว(ST)

•ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน(ST)

•พฒันาการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
(WT)
•พฒันากลไกความร่วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชน(WT)

ยุทธศาสตร์หลัก 4 
การส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ตัวชีวั้ด
• สถานประกอบกจิการที่อยู่ใน
ข่ายบังคับปฏิบัตติามกฎหมาย
ครบทุกแห่ง 
•จ านวนหน่วยงานเครือข่ายการ
พัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มข้น้
•จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนา
ในหลักสูตรเทคโนโลยีชัน้สูงผ่าน
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน
เพิ่มข้น้ 

เป้าหมาย (ไม่มี)

เป้าประสงค์ 1 สถานประกอบกจิการที่อยู่ในข่ายบงัคับตามกฎหมายต้องพฒันาฝีมือ
แรงงานครบทุกแห่ง
กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้
ครอบคลมุและทัว่ถึง
• โครงการศกึษาความเป็นไปได้และผลกระทบตอ่การขยายการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.สง่เสริมฯ พ.ศ. 2545 ให้
ครอบคลมุสถานประกอบกิจการ ท่ีมีลกูจ้างตัง้แต ่50 คนขึน้ไป
• โครงการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขยายบงัคบัใช้ พ.ร.บ.สง่เสริมฯ พ.ศ. 2545
กลยุทธ์ 2 บริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพ
• โครงการประเมินความพงึพอใจของกองทนุพฒันาฝีมือแรงงาน
•ศกึษาและประมวลค าถามท่ีพบบอ่ยเก่ียวกบัระเบียบกองทนุพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อจดัท าเป็น FQA
กลยุทธ์ 3 สนบัสนนุและสง่เสริมให้สถานประกอบกิจการจดัฝึกอบรม
• โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุให้สถานประกอบกิจการด าเนินการพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการวิจยัศกึษาความคุ้มคา่ของสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.สง่เสริมฯ พ.ศ. 2545
เป้าประสงค์ 2 สร้างเครือข่ายเพื่อขยายการพฒันาฝีมือแรงงานให้ทั่วถง้
กลยุทธ์ 1 พฒันากลไกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
• โครงการวิจยัศกึษารูปแบบ แนวทางการพฒันาเครือข่ายการพฒันาฝีมือแรงงาน ให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวตักรรม
• โครงการสง่เสริมการจดัตัง้เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อร่วมพฒันาฝีมือแรงงาน(2560-2564)
•โครงการความร่วมมือด้านเอกชนเพื่อการพฒันาบคุลากร
• โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้หน่วยงานกลางพฒันาสมรรถนะด้านภาษาและวฒันธรรมระหว่าง
ประเทศสมาคมอาเซียน
• โครงการพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูในอตุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ
• โครงการวิจยัศกึษารูปแบบ แนวทางการพฒันาเครือข่ายการพฒันาฝีมือแรงงาน ให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวตักรรม
กลยุทธ์ 2 สร้างความร่วมมือระหวา่งประเทศ
• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขง
และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) (2560-2564)
• โครงการพฒันาความร่วมมือบคุลากรด้านโลจิสติกส์ตา่งชาติ
เป้าประสงค์ 3 ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามกลไกประชารัฐภายใต้กรอบ กพร.ปช.
กลยุทธ์ 1 ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนระดบัชาติ
• โครงการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนระดบัชาตริองรับการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพของ
ประเทศด้านโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
• โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูอาชีพและอตุสาหกรรมให้เป็นสากล
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ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ

SWOT ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยุทธ์

•จัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากแผนงานสู่การปฏิบัติ
(SO)
•พัฒนาบุคคลากรให้มี Multi-skill
ในด้านการท างานที่หลากหลาย (ST)
•พัฒนารูปแบบและรูปแบบการฝ้ก 
เทคนิคการสอนสมัยใหม่ให้แก่
บุคคลากรของกรม(WO)
•สร้างนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร(WO)
•พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ตามเกณฑ์ PMQA(WO)
•พัฒนาบุคคลากรตามสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามต าแหน่งงาน 
(WO)
•พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน (WO)
• จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานให้
สอดคล้องกับสภาพการท างานใน
ปัจจุบัน (WO)
•จัดท าคู่มือการแปลงแผนยุทธศาตร์
กรมสู่การปฏิบัต ิ(WO)
•พัฒนาระบบตดิตามและประเมินผล
สัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน (WO)
•น าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เข้ามาปรับใช้ในการประมวลผล
ระบบตดิตามและประเมินผล (WO)

ยุทธศาสตร์หลัก 1 
การบริหารจัดการองค์การและ
ระบบฐานข้อมูลให้ทนัสมัย
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่างต่อเน่ือง
ตัวชีวั้ด
•กรมพฒันาฝีมือแรงงานผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐครบทุกหมวด 

เป้าหมาย (ไม่มี)

เป้าประสงค์ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 1 พฒันาระบบการบริหารจดัการองค์การตามเกณฑ์ PMQA 
• โครงการวางระบบวิเคราะห์แผนอตัราก าลงั
• โครงการบรูณาการยทุธศาสตร์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานในทกุกระบวนงานของ สมฐ.
• โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการองค์การตามเกณฑ์ PMQA
เป้าประสงค์ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ โดยปฏิบัตติามค่านิยมอย่างมีจริยธรรม
กลยุทธ์ 1 พฒันาทรัพยากรบคุคลตามสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามต าแหน่งงาน
• โครงการจดัท าแผนพฒันาบคุลากรระยะยาว
• โครงการพฒันาบคุลากรให้เป็นนกัพฒันาทรัพยากรบคุคลมืออาชีพ
• โครงการพฒันาระบบสมรรถนะด้านการปฏิบตัิ
• โครงการเตรียมความพร้อมบคุลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
• โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นผู้บริหารระดบัต้น-กลาง-สงู
• โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานเป็นทีม (การอบรมหลกัสตูรการพฒันาทีมงาน)
• โครงการให้ทนุการศกึษาแก่บคุลากรเพื่อการพฒันาตนเอง 
•โครงการสร้างระบบ Talent 
• โครงการพฒันาทกัษะบคุลากรในการคดิเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
• โครงการพฒันาบคุลากรฝึกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการฝึกอบรมการดแูลระบบสารสนเทศ
• โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมการปฏิบตัิงาน
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่รัฐบาลดจิทิลั
กลยุทธ์ 1 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบการบริการ
• โครงการพฒันาระบบสื่อสารข้อมลูการปฏิบตัิและการติดตอ่ระหวา่งภมูิภาค
• โครงการส ารวจเพื่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
• โครงการส ารวจและพฒันาอปุกรณ์เคร่ืองใช้ด้านฮาร์ดแวร์
• โครงการบคุลากรดิจิทลัของกรมพฒันาฝีมือแรงงานสู ่Thailand 4.0
กลยุทธ์ 2 พฒันาระบบฐานข้อมลูให้มีประสิทธิภาพ
• โครงการพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายและข้อมลู
• โครงการบรูณาการข้อมลูกรมพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการปรับปรุงระบบข้อมลูความต้องการและการผลิตก าลงัคน
• โครงการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Big data)
เป้าประสงค์ 4 องค์การมีภาพลักษณ์ที่ดี
กลยุทธ์ 1 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ประชาชน
• โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลปอ้งกนัและลดความเสี่ยงในการเกิดการทจุริตและประพฤตมิิชอบ (2560-
2564)
• โครงการปรับปรุงคูมื่อและมาตรฐานการท างานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานการเป็นพี่เลีย้งและให้ค าปรึกษางานสง่เสริมพฒันาฝีมือแรงงานแก่บคุลากรกรม
พฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการยกระดบัหนว่ยงานและปรากฏในกฎกระทรวง
เป้าประสงค์ 5 ขับเคล่ือนงานวิจัยพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ 1 มีระบบการวิจยัพฒันาฝีมือแรงงาน
• โครงการสร้างฐานข้อมลูงานวิจยั



ผังความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ใน แผนปฏบิัตกิารกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ความม่ันคง สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

สร้างการเตบิโตคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดภาครัฐ

แผนฯ 12
(พ.ศ.2560-2564)

การสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การเตบิโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนแม่บท 32
ประเดน็

ระดับที่ 2
การบริหารจัดภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสตกิส์

การพัฒนาภูมภิาค เมือง 
และพืน้ที่พเิศษ

การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค

แผนปฏรูิป 11 ประเดน็
การเมือง บริหารราชการแผ่นดนิ กฏหมาย เศรษฐกจิ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข

ส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม

การศ้กษา

กระบวนการยุตธิรรม (ต ารวจ)

ระดับที่ 3

แผนปฏบิัตกิารกระทรวง 
(แผนแม่บทด้านแรงงาน2560-2564)

เพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ

พัฒนากลไกเพื่อสร้าง
สมดุลตลาดแรงงาน

บริหารจัดการ
องค์กร บุคลากร

พัฒนา ICT เพื่อ
บูรณาการทันสมัย

แผนปฏิบัตกิารกรม
พัฒนาแรงงาน

(ยุทธศาสตร์กรม2561)

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมและพัฒนาเครือ ข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริหารจัดการองค์กร ทันสมัย 
มีประสทิธิภาพสูง

ก าลังด าเนินการ

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระยะ 20 ปี (2560-2579

ยุค Productive Manpower (2560-
2564) มาตรฐาน สากล; multi-skill; re-
skill และเติมทกัษะ STEM

ยุค Creative Workforce 2570-2575
มีความคดิสร้างสรรค์ในการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้การท างาน

ยุค Innovative Workforce 2565-2569 
เป็น Global citizen น าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใช้ รองรับThailand 4.0 

การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม

กระบวนการยุตธิรรม

พลังงาน ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ยุค Innovative Workforce 2565-2569 
ยคุ Global citizen น าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใช้ รองรับThailand 4.0 

คุ้มครอง เสริมสร้างความม่ันคง 
หลักประกันในการท างาน

จัดการด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกจิการ
และแรงงานนอกระบบ

ฝ้กอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
ความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหล่ือมล า้ในสังคม

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน

สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ระดับที่ 1

นโยบายรัฐบาล และ
มาตรการเพิ่มเตมิที่ให้

ความส าคัญที่
เก่ียวข้องกรม

7.3 พัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (ระบบ
มาตรฐานมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน Thailand 4.0

4.4 พัฒนาคน
ตามช่วงวัย 
(เน้นสังคม
ผู้สูงอายุ)

10.5 ปลูกฝ่ัง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.2 แก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้ (โครงการ
พาคนกลับบ้าน)

6.17 เพิ่มขีดความ 
สามารถ SME (ส่ง 
เสริม SME/Start up

7.4 เชื่อมโยง 
โลจสิตกิส์
MT-GT 
GMS

7.6 พัฒนาเขต
เศรษฐกจิ
พเิศษ (พืน้ที่
ศก พเิศษ

8.2 สังคม
นวัตกรรม 
(R&D)



การวเิคราะหแ์ผนยุทธศาสตรก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์รวมถึงเป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย

งาน
ใหม่ๆ
พัฒนางาน
ประจ า

งานที่ต้องด าเนินการ
ตามปกติ

•โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
•โครงการจัดจ้างส านักงานทดสอบมาตรฐานทกัษะด้านภาษาเพื่อการปฏิบัตงิานส าหรับแรงงานไทย
•โครงการก าหนดมาตรฐานสู่หลักสูตรการฝ้กอบรมรายสาขาอาชีพ
•โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
•โครงการวิจัยแนวทางการเทยีบโอนประสบการณ์มาตรฐานฝีมือแรงงานกับคุณวุฒกิารศ้กษาวิชาชีพ 
•โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝ้กรองรับไทยแลนด์ 4.0 
•โครงการฝ้กอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย
•โครงการฝ้กอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
•โครงการพัฒนาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่แรงงานไทย
•โครงการพัฒนา competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกจิการ
•โครงการส ารวจทศิทางความต้องการก าลังแรงงานใน 32 ต าแหน่งงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
•โครงการเพิ่มทกัษะก าลังแรงงานในพืน้ที่ 10 จังหวัด ในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ
•โครงการพัฒนาผู้ฝ้กและผู้ประเมิน
•โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
•โครงการจัดตัง้สถาบัน MARA
•โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัตกิารฝ้กอบรมดจิทิลั   
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับพืน้ที่เศรษฐกจิ สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 19
จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อปรับเปล่ียนทกัษะรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อปรับเปล่ียนทกัษะรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด
•โครงการขับเคล่ือน 12 สถาบันเทคโนโลยีชัน้สูง 
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา)
•โครงการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการฝ้กอบรมฝีมือแรงงานกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
•โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตดัสินใจด้านบุคลากรโลจสิตกิส์
•โครงการพัฒนาระบบ E-Training (CBT)
•โครงการฝ้กอบรมผ่าน Mobile Application 
•โครงการพัฒนาระบบฝ้กอบรม It is your choice 
•โครงการ STEM Workforce
•โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
•โครงการศก้ษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้หน่วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาคมอาเซียน
•โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตเิพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกจิในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น า้โขงและภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) 
•โครงการพัฒนาความร่วมมือบุคลากรด้านโลจสิตกิส์ต่างชาติ
•โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนระดับชาตริองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศกัยภาพของประเทศด้านโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน

ลกัษณะงานในกรมฯ
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ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์รวมถึงเป้าประสงค ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย

งาน
ใหม่ๆ

พัฒนางาน
ประจ า

งานที่ต้องด าเนินการ
ตามปกติ

•โครงการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
•โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและเครือข่าย 
•โครงการพัฒนาระบบ E-testing
•โครงการขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
•โครงการควบคุมและก ากับดแูลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety at work
•โครงการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะที่ประกอบอาชีพผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
•โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานของตน โดยให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
•โครงการประชาสัมพันธ์ค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ
• ส่งเสริมให้มีการก าหนดค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
•โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
•โครงการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ยก-ทดสอบ)
•โครงการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพระบบแลกเปล่ียนข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
•โครงการพัฒนารูปแบบการฝ้กอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการจัดตัง้หน้าร้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโครงการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าสถติผิลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกจิการโครงการ
พัฒนาระบบ E-learning ส าหรับแรงงานนอกระบบ
•โครงการจัดท ามาตรฐานสมรรถนะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมส าหรับแรงงานนอกระบบโครงการศูนย์ช่างประจ าชุมชนเทดิไท้องค์ราชัน
•โครงการสร้างผู้รับเหมาด้านช่าง
•โครงการพัฒนาระบบ E-Service
•โครงการศก้ษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อการขยายการบงัคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 ให้ครอบคลุมสถานประกอบกจิการ ที่มีลูกจ้าง
ตัง้แต่ 50 คนข้น้ไป
•โครงการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการขยายบงัคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545
•โครงการวิจัยศก้ษารูปแบบ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•โครงการส่งเสริมการจัดตัง้เครือข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการความร่วมมือด้านเอกชนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
•โครงการศก้ษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้หน่วยงานกลางพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาคมอาเซียน
•โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปล่ียนข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
•โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรมให้เป็นสากลโครงการบูรณาการยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลกัษณะงานในกรมฯ
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•โครงการสร้างระบบ Talent 
•โครงการพัฒนาทกัษะบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
•โครงการพัฒนาบุคลากรฝ้กโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
•โครงการฝ้กอบรมการดแูลระบบสารสนเทศ
•โครงการฝ้กอบรมการใช้งานโปรแกรมการปฏิบัตงิาน
•โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
•โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
•โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะด้านการปฏิบัติ
•โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
•โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดบัต้น-กลาง-สูง
•โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเป็นทมี (การอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาทมีงาน)
•โครงการให้ทุนการศก้ษาแก่บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง 
•โครงการสร้างระบบ Talent 
•โครงการพัฒนาทกัษะบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
•โครงการพัฒนาบุคลากรฝ้กโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
•โครงการฝ้กอบรมการดแูลระบบสารสนเทศ
•โครงการฝ้กอบรมการใช้งานโปรแกรมการปฏิบัตงิานโครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภยัเครือข่ายและข้อมูล
•โครงการบูรณาการข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลความต้องการและการผลิตก าลังคน
•โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Big data) โครงการ
เสริมสร้างธรรมาภบิาลป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ 
•โครงการปรับปรุงคู่มือและมาตรฐานการท างานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการจัดตัง้ศูนย์ประสานงานการเป็นพี่เลีย้งและให้ค าปร้กษางานส่งเสริม
พัฒนาฝีมือแรงงานแก่บุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการยกระดับหน่วยงานและปรากฏในกฎกระทรวงกลยุทธ์ 1 ระบบการ
วิจัยพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย

•โครงการประกันคุณภาพของส านักรับรองความรู้ความสามารถ
•โครงการวิทยากรอาสาโครงการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นผู้เช่ียวชาญ
•โครงการพัฒนาทกัษะการขายผ่านส่ือออนไลน์
•โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกจิชุมชน และผู้มีรายได้น้อย 
•โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร เคร่ืองดื่มและ
บริการ
•โครงการพัฒนาช่างเคร่ืองช่วยคนพกิารกับมูลนิธิขาเทยีม
•โครงการฝ้กอบรมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
•โครงการประเมินความพง้พอใจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
•ศ้กษาและประมวลค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกับระเบียบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อจัดท าเป็น FQA
•โครงการวางระบบวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง
•โครงการบูรณาการยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานในทุกกระบวนงานของ สมฐ.
•โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์ PMQA
•โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว
•โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
•โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะด้านการปฏิบัติ
•โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับบทบาทใหม่
•โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดบัต้น-กลาง-สูง
•โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเป็นทมี (การอบรม
หลักสูตรการพัฒนาทมีงาน)
•โครงการให้ทุนการศก้ษาแก่บุคลากรเพื่อการพัฒนาตนเอง 

ลกัษณะงานในกรมฯ
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ค าถาม จากกกธ. ในประเดน็บรูณาการภายใน
กระทรวง ในลกัษณะ bottom up ปัญหา
ระดบัปฏิบตัิหรือพืน้ที่ที่เป็นอยู่
•กระทรวงแรงงาน ครวบรูณาการการท างานร่วมกนักบั
หน่วยงานในสงักดั โดยพิจารณาปรับภารกิจให้รองรับ
งานด้านเศรษฐกิจ เช่น ภารกิจในการปรับทกัษะ
แรงงานตามโมเดล Thailand 4.0 จะต้องปรับ
ทกัษะอยา่งไร และให้เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาฯ 12
และนโยบายรัฐบาล (บรูณาการภายในกระทรวง)

วิสยัทศัน์:
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้
ได้มาตรฐานสากล

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2
การฝ้กอบรมฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับความท้าทายใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบกจิการและแรงงาน
นอกระบบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการองค์การและ
ระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
ยืดหยุ่น และมีประสทิธิภาพสูง
อย่างต่อเน่ือง
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เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์ เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์เปา้ประสงค์

เปา้ประสงค์

ตวัอย่าง แผนที่ยทุธศาสตร์กรมพฒันาฝีมือแรงงาน (Strategy Map or My map)

ค าตอบ การด าเนินการจดัท า strategy map หรือ
แผนท่ียทุธศาสตร์ใน 3 ระดบั 

• ระดบัประเทศ (มี my map) จะเป็นการแสดง
ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลของวตัถปุระสงค์ของ
ยทุธศาสตร์ตา่งๆ ระหวา่งกระทรวงในประเทศ 
น าไปสูก่ารก าหนด Agenda-based และ 
Area-based, Sectoral-based 
Strategic-based

• ระดบักระทรวง (มีแล้วแตไ่ม่สมบรูณ์) จะเป็นการ
แสดงความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลของเปา้ประสงค์
ของกลยทุธ์ตา่งๆ ระหวา่งกรมในกระทรวง น าไปสู่
การก าหนด Program เชิงบรูณาการท่ีเช่ือมโยง
การท างานระหวา่งกรม

• ระดบักรม (ยงัไมมี่) จะเป็นการแสดงความสมัพนัธ์
เชิงเหตแุละผล ความเช่ือมโยงเปา้ประสงค์ของกล
ยทุธ์ตา่งๆ ระหวา่งองค์กรในกรม 

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยงตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยงตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง

ตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยงตวัชีว้ดั/เปา้หมายผลลพัธ์ 2 เช่ือมโยง



GDP 
อตุสาหกรรม
สงูขึน้ (10) 

Labour

TFPCapital

5 อตุสาหกรรมศกัยภาพเดิม 
ท่ีต้อง shift value 
chain จากการใช้แรงงาน 
ไปสู ่การใช้ วทน. 
5 อตุสาหกรรมอนาคตท่ีต้อง
ใช้ วทน. ชัน้สงู

Eco system

อตุสาหกรรมใช้แรงงานน้อยลง และพฒันาแรงงานเดิมหรือแรงงาน
ใหม ่ให้สอดคล้องความต้องการ โดย เพิ่มทกัษะแรงงานท่ีมีอยูเ่ดิม 
และเตรียมความพร้อมแรงงานใหม ่และการน าเข้าแรงงานศกัยภาพ
สงู (Immigration led growth) เน้นปริมาณแรงงาน

น า้เข้าเคร่ืองจกัร เงินทนุ หรือ
ผลติหรือพฒันาเคร่ืองจกัร 
เทคโนโลยี ความต้องการคน 
วทน.

Capital Productivity
Labour Productivity 
เน้นคณุภาพแรงงาน
Eco-system efficiency

Skill set for future of Job

M
acro

 e
co

n
o

m
ic

ข้อค้นพบ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ นี ้มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรม สู่การปฏิบัต ิประมาณร้อยละ 14 (พจิารณาเฉพาะ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) และ ร้อยละ 70 ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นโครงการที่ผูกพันธ์กับแผนบูรณาการของกระทรวง
อื่นๆ มีสาเหตมุาจาก
• ข้อเสนอแผนงานโครงการกระจดักระจาย 
•ลกัษณะงานของกระทรวง นอกจากจะแบง่ตามหลกัการของความเป็นองค์กร คือ งานใหม ่งานพฒันางานประจ า และงานประจ าท่ีด าเนินการปกติแล้ว ยงัต้องพจิารณา
ลกัษณะงานท่ีตอบโจทย์ประเทศในลกัษณะบรูณาการท่ีแบง่เป็น Agenda-based และ Area-based เป็นการท างานร่วมกบักระทรวงอ่ืนๆ  โดย Agenda-
based เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ก็ต้องมีการก าหนด theme กระทรวงแรงงานจะท าหน้าท่ีเป็นปัจจยัสนบัสนนุหรือ เป็น Eco system เพื่อการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั เช่น  แผนบรูณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลกั และแผนพฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชมุชนและ SMEs สูส่ากล 

ค าถาม จากกกธ. ในประเดน็บรูณา
การ/ความซ า้ซ้อน (Top down)

•งบประมาณเท่าเดิม ขอให้ทบทวน
ภารกิจให้เป็นด้านเศรษฐกิจรองรับ
อตุสาหกรรมท่ีส าคญั ต้องบรูณาการ
กบัหน่วยงานตา่งๆ เช่น กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม และ
กระทรวงแรงงานต้องตัง้เปา้หมายวา่ใน
ช่วงเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า มีเปา้ประสงค์
ท่ีจะบรรลผุลส าเร็จอะไรบ้าง เช่น
ศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการ
ยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานให้สามารถ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจให้แข่งขนัได้ เป็น
ต้น (บรูณาการระหวา่งกระทรวง)
• ท าไมกรมพฒันาฝีมือแรงงานเสนอ
โครงการรองรับภาคอตุสาหกรรมท่ี
คล้ายกนั หลายโครงการ จดัท าเป็น
โครงการเดียวกนัได้หรือไม่ (บรูณาการ
ระหวา่งกระทรวง)
•โครงการรองรับภาคอตุสาหกรรมใน
พืน้ท่ี EEC และเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ กบัโครงการตามแผนบรูณาการ
พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพมีความ
ซ า้ซ้อนประเภทอตุสาหกรรม
กลุม่เปา้หมาย และจงัหวดัไหม (บรูณา
การระหวา่งกระทรวง)
• เขตพฒันาพิเศษยงัไมมี่อตุสาหกรรมไป
ลงในพืน้ท่ีท่ีชดัเจน จงึขอทราบวา่กรม
พฒันาฝีมือแรงงานจดัท าโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ืออะไร  (บรูณาการระหวา่ง
กระทรวง)

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ



Supply chain management (SCM) ของ การผลิตแรงงานทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

Supply side Demand side
Second Tier Supplier

•อาชีวะ
•บญัฑิต
•ผู้ ไม่มีงานท า
•แรงงานนอกระบบ/ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ
•กลุม่เฉพาะขาดโอกาส 
เช่น คนพิการ/ผู้สงูอายุ
•วิสาหกิจชมุชน

First Tier Supplier

•โรงเรียนประถมต้น
•โรงเรียนประถมปลาย

กระทรวงแรงงาน

•กระทรวงศกึษา/สถาบนัคณุวฒุิการศกึษาวชิาชีพ
•สกอ.(กระทรวงใหม)่
•กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

•กระทรวงพาณิชย์ (Start up/OTOP)

•กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(Smart Farmers)

•กระทรวงอตุสาหกรรม/SMEs (Start 

up/Smart/Super worker)

•กระทรวงวิทยาศาสตร์ (กระทรวงใหม่) 
(Start up/Technopreneur)

(ท าหน้าที่จดัท า Skill set for future of job)

จดัหางาน ประกนัสงัคมพฒันาฝีมือ/
ทกัษะแรงงาน 
ผู้ประกอบการ
•หลกัสตูร
•สถาบนั
•อาจารย์
•ทดสอบ
มาตรฐาน
แรงงานและ
หลกัสตูร
• เครือข่าย

สวดัิการ
และ
คุ้มครอง
แรงงาน

(Material Management)

Production (แผนที่ยทุธศาสตร์กระทรวง)

ภาคเอกชน(อตุสาหกรรม 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)

ฝึกอบรม/พฒันาผู้ประกอบการ
•กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(Smart Farmers)

•กระทรวงอตุสาหกรรม/SMEs (Start 

up/Smart/Super worker)

•ภาคเอกชน/สถาบนัฝึกอบรมเอกชน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนที่ยทุธศาสตร์กรม

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ



ค าถาม การก าหนดตวัชีว้ัดและ
เป้าหมาย

•การก าหนดตวัชีว้ดัยงัวดัภารกิจ
ด้านเดียวไมส่ามารถสะท้อน
เปา้ประสงค์ได้ครอบคลมุ
•ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ ไม่ชดัเจน
•ความเช่ือมโยงตวัชีว้ดัและ
เปา้หมาย โครงการ เช่น การวดั
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานมีผลต่อ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั หรือผลด้านอื่นๆ หรือไม่    

ค าตอบ การจดัท าน ายทุธศาสตร์
สูก่ารปฏิบตัิ

ความเชือ่มโยงระหวา่ง SWOT วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตวัชี้วดั/เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ

ระดับชาติ

ระดับ
กระทรวง

ระดับกรม

ระดับกอง/
ส านัก

แผนท่ียทุธศาสตร์ของประเทศ top down/bottom up

แผนท่ียทุธศาสตร์ของกระทรวง top down/bottom up

แผนท่ียทุธศาสตร์ของกรม top down/bottom up

เปา้ประสงค์ร่วม

เปา้ประสงค์ร่วม

เปา้ประสงค์ร่วม

Flagship 
Projects/ 

Integration 
workplanImpact/Outcome1 

Joint KPI/Target

Outcome 2 
Joint KPI/Target

Output  Joint 
KPI/Target

Work Plan/ 
Projects

Work Plan/ 
Projects

บทบาทหน้าที และภารกิจ
ท่ีสนบัสนนุตอ่เปา้ประสงค์
และตวัชีว้ดัของกรม

บทบาทหน้าทีของกอง/
ส านกั

เปา้ประสงค์

Output  
KPI/Target

แผนปฏิบัตกิาร

ขัน้ตอนในการก าหนดตัวชีว้ัด

Two way communication

Two way communication

Two way communication

ต้องบรรลคุา่เปา้หมายหรือtarget จะเป็น
โครงการท่ีด าเนินการอยูห่รือโครงการใหม่



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ 
1 และ 3

(พ.ศ.2560-2564)

แผนปฏรูิป 11 ประเดน็
ปฏิรูปเศรษฐกจิ

แผนปฏบิัตกิารกระทรวง 
(แผนแม่บทด้านแรงงาน

2560-2564 )

แผนปฏบิัตกิารกรม
พฒันาแรงงาน(ยุทธศาสตร์
กรม2560-2564 )

ผังความเช่ือมโยงเป้าหมาย/ตัวชีวั้ดแผนปฏบิัตกิารกรมพฒันาฝีมือแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนปฏบิัตกิารกระทรวง และแผนฯ 12 แผนแม่บท แผนปฏรูิป 

เป้าหมาย (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ตัวชีว้ัด (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• ผลิตภาพการผลิตปัจจยัแรงงานไมต่ า่กวา่ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี

ตัวชีวั้ด ร้อยละของผลติภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 และร้อยละของแรงงานฝีมือท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
50 (2560) 55 (2561) 60 (2562) 65 (2563) 70 (2564)

ตัวชีวั้ด ประกอบด้วย จ านวนแรงงานใหมมี่งานท า และจ านวนแรงงานมีรายได้เพิ่ม รวมทัง้
จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรเทคโนโลยีชัน้สงู 

หวัข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
เร่ืองและประเดน็การปฏิรูปที่ 4,5,6,7 : อุตสาหกรรมเศรษฐกจิชีวภาพ,ยาน
ยนต์ไฟฟ้า,เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ, เศรษฐกิจดจิทิลั 
เป้าหมาย
• เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟา้
,เคร่ืองใช้ไฟฟา้อจัฉริยะ,เศรษฐกิจดิจิทลั

ตัวชีว้ัด (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• เพิ่มจ านวนแรงงานอตุสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ,ยานยนต์ไฟฟา้, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า้
อจัฉริยะ, เศรษฐกิจดิจิทลั

เป้าหมาย
• ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันของไทยดีข้น้
(IMD WEF และ World Bank)

ตัวชีว้ัด (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• การเพิ่มผลติภาพการผลิต (ทัง้ปัจจยัการผลติและแรงงาน)

ระดับที่ 1 : ผลกระทบ (Impact ระยะยาว)

ระดับที่ 2 : ผลลัพธ์ 1 (Outcome 1 ระยะกลาง) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทกัษะความรู้ความสามารถเพิ่มข้น้
ตัวชีว้ัด (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
• ผู้ ท่ีได้รับการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพและผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาตเิพิ่มขึน้
หวัข้อที่ 2:การปฏิรูปด้านความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมีส่วนร่วม
เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๘ : การสร้างแรงงานคณุภาพ (Super Worker) และ
เช่ือมโยงแรงงานสูต่ลาดอยา่งครบวงจร
เป้าหมาย
•แรงงานสามารถเพิม่/ปรับทกัษะได้ตรงตามความต้องการของตลาด 
• มีแรงงานทกัษะในกลุม่อตุสาหกรรมเปา้หมาย
• มีศนูย์การฝึกอบรมแรงงานร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนในทกุอตุสาหกรรม
ตัวชีว้ัด (ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาแรงงาน)
•จ านวนแรงงานท่ีเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเปา้หมาย
•ศนูย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุม่
อตุสาหกรรมเปา้หมาย

ระดับที่ 3 ผลลัพธ์ 2 และ 3 (Outcome 2 และ 3)
แผนปฏิบัตกิารเพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ 2
• แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทกัษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทโีลก

เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ 3
• เตรียมความพร้อมแรงงานใหม่ ผู้ว่างงานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ
• ยกระดบัฝีมือแรงงานให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
• พัฒนาระบบฝ้กอบรมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเข้าถง้ได้ง่าย

1. แผนปฏิบัตกิารฝ้กอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 2. แผนปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกจิการและแรงงานนอกระบบ 
เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ 3 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและความสามารถผู้ประกอบการ
ตัวชีว้ัด จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและมีผลติภาพแรงงานเพิ่มขึน้/ จ านวนแรงงานกลุม่
เฉพาะ แรงงานนอกระบบและSML ได้รับการพฒันา/ผลติภาพแรงงานของสถานประกอบการเพิ่มขึน้
3. แผนปฏิบัตกิารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ ผลลัพธ์ 3แรงงานสามารถแข่งขันและเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี

ตัวชีวั้ด จ านวนแรงงานไทยได้รบการทดสอบมาตรฐานฝีมือเพิ่มข้น้ และและจ านวนแรงงานท่ี
ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาที่อาจเป็นอนัตรายตอ่สาธารณะเพิ่มขึน้

แผนบูรณาการ 8 แผนงาน ได้แก่ 
ขบัเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวดั จขต, การพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ, การ
สง่เสริม SMEs, การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ, การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วง
วยั, การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ, การวิจยัและนว้ตกรรม, 
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ



• ฝึกอบรมในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พืน้ท่ี 10 จงัหวดั) 
(แผนบรูณาการการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

• การเพิ่มศกัยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (แผนบรูณา
การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ)

• โครงการบรูณาการจดัท ามาตรฐานและพฒันาหลกัสตูร
รองรับไทยแลนด์ 4.0 10 สาขา 35 หลกัสตูร (แผนบรูณา
การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ)

• ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชัน้สงูเพ่ือรองรับอตุสาหกรรมแหง่
อนาคต (แผนบรูณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ) 

• โครงการ ยกระดบัไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการแข่งขนั

• โครงการเพ่ือผลิตภาพแรงงานสู ่SMEs 4.0 (แผนพฒันา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชมุชนและ SMEs สูส่ากล)

• ฝึกอบรมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สงูและอตุสาหกรรม
แหง่อนาคตรองรับพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  
(แผนบรูณาสง่เสริมความเข้มแข็งฯ) 

• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพฒันา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุาคลุม่แมน่ า้โขงและ
ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)

• โครงการควบคมุก ากบัดแูลการประกอบอาชีพท่ีเป็น
อนัตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ สู ่
Safety at work

• ผลติ พฒันา ขบัเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน (แผนงานพืน้ฐาน)

• วิสาหกิจชมุชน/ผู้ มีรายได้น้อย 
• ฝึกอาชีพกลุม่เปา้หมายเฉพาะเพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (แผนบรูณาการการพฒันาศกัยภาพคน
ตามช่วงวยั) ฝึกอาชีพรวมกบัมลูนิธิขาเทียม 

• ฝึกอบรมผู้สงูอาย ุ (แผนบรูณาการการพฒันาศกัยภาพคน
ตามช่วงวยั)

• ฝึกอบรมชายแดนภาคใต้ (แผนงานบรูณาการขบัเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจงัหวดั จชต.) 

• โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ปอ้งกนัและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบ

• โครงการวิจยัเพ่ือขบัเคลือนผลติภาพแรงงานสูT่hailand 
4.0 (แผนบรูณาการวิจยั)

• ฝึกอบรมในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (พืน้ท่ี 10 จงัหวดั) 
(แผนบรูณาการการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

• การเพิ่มศกัยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 (แผน
บรูณาการพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ)

• โครงการพฒันามาตรฐานผีมือแรงงานแหง่ชาติรองรับ 10 
อตุสาหกรรมอนาคต(เดิมช่ือการจดัท ามาตรฐานหลกัสตูร
รองรับไทยแลนด์ 4.0 10 สาขา 35 หลกัสตูร (แผนบรูณา
การพฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพ)

• ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชัน้สงูเพ่ือรองรับอตุสาหกรรม
แหง่อนาคต (แผนบรูณาการพฒันาอตุสาหกรรม
ศกัยภาพ) 

• โครงการ ยกระดบัไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการแข่งขนั

• โครงการ พฒันาฝีมือแรงงานพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของภาคอตุสาหกรรมและบริการ

• โครงการเพ่ือผลิตภาพแรงงานสู ่SMEs 4.0 (แผนพฒันา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชมุชนและ SMEs สูส่ากล)

• ฝึกอบรมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สงูและอตุสาหกรรม
แหง่อนาคตรองรับพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก  
(แผนบรูณาขบัเคลื่อนเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก) 

• โครงการพฒันาบคุลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนสง่
และการค้าระหวา่งประเทศ (แผนบรูณาการขบัเคร่ือนเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก)

• โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพฒันา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุาคลุม่แมน่ า้โขงและ
ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)

• ผลติ พฒันา ขบัเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและ
สง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน (แผนงานพืน้ฐาน)

• ฝึกอาชีพกลุม่เปา้หมายเฉพาะเพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ (แผนบรูณาการการพฒันาศกัยภาพคน
ตามช่วงวยั)

• ฝึกอบรมผู้สงูอาย ุ (แผนบรูณาการการพฒันาศกัยภาพ
คนตามช่วงวยั)

• ฝึกอบรมชายแดนภาคใต้ (แผนงานบรูณาการขบัเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาจงัหวดั จชต.) 

• โครงการ สร้างแรงงานสูเ่มืองต้นแบบ สามเหล่ียมมัน่คง 
มัน่คง ยัง่ยืน(แผนงานบรูณาการขบัเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจงัหวดั จชต.) 

โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณปี 60

โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณปี 61

โครงการท่ีได้รับ
งบประมาณปี 62

2,331,869,600 บาท 
1,911,092,600 บาท 



Program/ Project 
Modification/Termination

(เร่ง ลด ปรับ เลกิ)

PLAN DO

CHECK

Budget 
Allocation

Open Data 
Reports

Integrated Assessment

Expectations 

Cabinet Decision

Data Analytics / Business 
Intelligence System

AgenciesCabinet Parliament

Budget and 
Fiscal space

announce

Automatic reports 
function/agenda/area

CDG
Spending Reports

สศช/กพร./กบภ/กนจ
/สคร/สตง. ฯลฯ

National Strategy

บูรณาการแผน งาน-เงิน-คน 

cross-cutting

•Foresight
•Policy Lab
•Scenario 
analysis

Ongoing
Evaluation

Monitor & 
Report

Participatory 
Planning

Accountable 
Administration 

NESDP Program 
/Project

Collaborative 

governance 

Open 
Evaluation

สศช. Strategic-based Sectoral-based + Agenda-based + 
Area-based
หน่วยงานปฏิบติั: Strategy-Function-Area + Strategy-
Agenda-Function-Area
องค์กรอสิระ: Ex ante + On going +Ex post+Follow up

Approval

Policy Lab

Ex-Ante 
Evaluation

PDCA ของประ เทศไทย

ACT

Agencies

Fast & 
Adaptive

Continuous Plan 
Outcome 
Adjustment

แผนแมบ่ท

แผนปฏริปู

แผนมัน่คง



Strategy

Leadership Culture

Shared 
context

Commitments Results

Processes
Performance 
management



การระดมเพ่ือปรบัปรุงยุทธศาสตร์ กติกา

•ใหเ้วลาระดมในกลุม่ 
(เวลาขึ้นอยูก่บัหวัขอ้)

•น าเสนอ 5 นาท ีโดยเนน้
เฉพาะ ทีค่ดิวา่จะ

ปรบัเปล่ียน เอาออก 

หรอืเพ่ิมเตมิพรอ้ม

เหตุผลแบบสัน้ๆ 

ชว่งบา่ย     

• วสิยัทศัน์
• พนัธกิจ
• คา่นิยม
• ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์ตวัชี้วดั 
เป้าหมาย กลยุทธ์

• แผนงาน/โครงการปี 2563

ชว่งเชา้

พิจารณา SWOT



ขอบคณุคะ่


