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ในระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ฉบับทบทวนประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
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คำนำ
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อน าไปสู่ การปฏิบั ติราชการของกระทรวงแรงงาน
ที่สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงงานและสามารถประสานการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อรองรับและ
ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นของความสาเร็จอยู่ที่การวางรากฐานในช่วง 5 ปีแรก คือ ช่วงที่ ๑..Productive
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากสามารถสร้างรากฐานได้มั่นคงแล้ว การเดินหน้าสู่ความสาเร็จในระยะต่อไป
จะเป็นสิ่งที่สามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้บูรณาการกับอีก 15 หน่วยงาน
จัดทายุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีแรกภายใต้“แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ศึกษา
และวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนและแรงงานในปัจจุบัน ความต้องการแรงงานของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย
และต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ.และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
เช่น การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.แรงงานภาคประมง.การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน การกาหนดหลักสูตร
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้ องกับความต้องการแรงงาน และให้น าแผนแม่ บทดั งกล่ าวเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป.ประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 3/๒๕๖๐ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง.ได้กาหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปรองดองสามัคคี โดยได้มีการกาหนด
เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปี แรก ซึ่ งมีประเด็ นที่ เกี่ยวข้องกับ “ก าลั งแรงงาน
หรือกาลังคน หรือทรัพยากรมนุษย์” อยู่หลายเป้าหมาย กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทบทวนแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับดังกล่าว ยกร่างใหม่เป็น “แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” ให้ครอบคลุมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
(PM Target)
สาหรับในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน โดยส านักงานปลั ดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์
และแผนงานได้ดาเนินการทบทวนแผนดังกล่าวและปรับปรุงเป็นแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องตามประเด็นข้อเสนอแนะของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายหลังจากที่กระทรวงแรงงานได้เสนอแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) ให้ สศช. พิจารณาตามตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (แผนระดับที่ 3) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 ในประเด็นสาคัญด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงานขอขอบคุณกรมทุกกรมและสานักงานประกันสั งคมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และมีส่วนร่วมในการจัดทาและทบทวนแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ ฉบับนี้มาโดยตลอด เพื่อให้แผนแม่บทพัฒนาแรงงาน
ไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเป็นและกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาของประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน
เมษายน 2562
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ระยะ 2 ปี เศษในการท างานของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) และรั ฐ บาล
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางรากฐานของประเทศชาติ มี ก ารก าหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี เป็ น เข็ มทิ ศในการท างาน ดังนั้ น งานพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ของประเทศ
ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงแรงงานจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ยเช่ น กั น
กระทรวงแรงงานได้ ตระหนั กเป็ น อย่ างมากถึงสถานการณ์ ภ ายนอกและภายในประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งที่จะให้ประเทศ
ไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็น “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP)” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็ น แผนระยะ 5 ปี แรกของการพั ฒ นาประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ฉบับ
กระทรวงแรงงานจึ งได้ จั ด ท ากรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศในระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560- 2579) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยกาหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปี ข้างหน้า คือ
“ทรั พยากรมนุ ษย์ มี คุ ณ ค่ าสู ง สู่ ความยั่ งยื น ”แบ่ งการด าเนิ นการเพื่ อบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ เป็ น 4 ช่ วง ช่ ว งที่ ๑
Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล
ช่วงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็น
ประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อให้แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิต
ภาพได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ ต่ อ Thailand 4.0 อย่ างเต็ ม รู ป แบบ ช่ ว งที่ ๓ Creative Workforce
(พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การ
ทางานเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการดารงชีวิต เพื่อให้บรรลุ วาระการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้ าหมายข้ อ ที่ 8“ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำงงำนเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภำพ (Productivity) และการ
มีงำนที่มีคุณค่ำถ้วนหน้ำ (Decent Work)” และเพื่อให้กาลังแรงงานมีทักษะด้าน STEM ทักษะ R&D และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เมื่อดาเนินการดังนี้แล้วผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
คื อ ประเทศไทยบรรลุ ว าระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) การจ้ า งงานเต็ ม ที่
(Full Employment) และมี ผ ลิ ต ภาพ (Productivity และการมี งานที่ มี คุ ณ ค่ า ถ้ ว นหน้ า (Decent Work)
และช่วงสุดท้ายของแผน คือ ช่วงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการทางาน
แห่งปัญญา
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้น
การพัฒ นาทั กษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพการใช้ ปัญญาสู ง
(Brain Power) เท่ านั้ น กระทรวงแรงงานยั งมุ่ ง สร้ ำงควำมมั่ น คงในชี วิตการท างาน เพื่ อให้ ทรัพยากรมนุ ษย์
มี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ต ามมาตรฐานสากล ได้ แ ก่ การมี ห ลั กประกั น ที่ ดี การมี โอกาสในการท างานที่ มี คุ ณ ค่ า
(Decent Work) การได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจ้ างที่เป็นธรรม การมีสภาพแวดล้อม
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
และสภาพการทางานที่ปลอดภัย การมีแรงงานสั มพันธ์ที่ดี การได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมี
ศักยภาพได้มาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กระทรวง
แรงงานเล็ งเห็ นว่าจุ ดเริ่ มต้ นของความส าเร็จอยู่ที่ การวางรากฐานในช่ วง 5 ปี แรก คื อ ช่ วงที่ ๑. Productive
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากสามารถสร้างรากฐานได้มั่นคงแล้ ว การเดิน หน้าสู่ ความส าเร็จ
ในระยะต่ อ ไปจะเป็ น สิ่ งที่ ส ามารถด าเนิ น การให้ บ รรลุ เป้ าหมายได้ ไม่ ย าก ดั งนั้ น กระทรวงแรงงานจึ งได้
บู ร ณาการกั บ อี ก 15 หน่ ว ยงาน จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ ๕ ปี แ รกภายใต้ “ แผนแม่ บ ทด้ า นแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้ ก ระทรวงแรงงาน
เป็น หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. 2560-2564) โดยให้ ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ เศรษฐกิจ การลงทุนและแรงงานในปั จจุบั น
ความต้องการของตลาดแรงงานของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยให้มุ่งเน้นการพัฒนา
ฝี มื อ แรงงานไทย ให้ มี ศั ก ยภาพเพื่ อรองรับ ความต้อ งการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้ งการพั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการก้าวสู่ป ระเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
เช่ น การบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว แรงงานภาคประมง การพั ฒ นากฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ แรงงาน
การกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้ องกับความต้องการแรงงาน และให้นาแผนแม่บทดังกล่าว
เสนอรองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ) พิ จ ารณาก่ อ นน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต่ อ ไป
ประกอบกับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 3/๒๕๖๐ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
เรื่อง การขับ เคลื่ อ นการปฎิ รูป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคีป รองดอง ได้กาหนด
แนวทางการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และการปรองดองสามั ค คี โดยได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย
เชิงยุ ทธศาสตร์ (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปี แรก ซึ่งมีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ “กาลั งแรงงาน
หรือกาลังคน หรือทรัพยากรมนุษย์” อยู่หลายเป้าหมาย กระทรวงแรงงานจึงได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกัน ทบทวนแผนแม่บทด้านแรงงานฉบั บดังกล่าว ยกร่างใหม่เป็น “แผนแม่บท
พั ฒ นาแรงงานไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งข้ อ สั่ งการของนายกรัฐ มนตรี
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (PM Target)

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี แ ผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็ น แผน
ยุ ท ธศาสตร์ และกรอบแนวทางการพั ฒ นาแรงงาน และพั ฒ นาตลาดแรงงานของประเทศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพปั ญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการการพั ฒนาของประเทศไทยตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
(PM Target) ในระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ได้ ด าเนิ น การโดยการทบทวนประเด็ น ที่ ส าคั ญ ๆ “ด้ า นแรงงาน” ในภาพกว้ างและเน้ น การศึ ก ษาเชิ งลึ ก
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงแรงงาน โดยดาเนินการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
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1.3.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ สถานการณ์ เหตุการณ์ ด้านแรงงาน โดยการศึกษาวิเคราะห์
เอกสารรายงาน องค์ ค วามรู้ รู ป แบบและนโยบาย ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล กรอบแนวทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี วาระการพั ฒ นา และวาระการปฏิ รูป นโยบายรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์และแผนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนข้อมูลสถิติสถานการณ์แรงงานด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในอดีต และปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีผลกระทบต่อด้านแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด (SWOT)
1.3.2 สังเคราะห์ ปัญ หาของกระทรวงแรงงานด้านต่างๆ ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์
ข้อมูลในข้อ 1.3.1 เพื่อระดมความคิดเห็นตามกระบวนการจัดทาแผน ดังนี้
(1) การใช้ รู ป แบบประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน
และภายนอกกระทรวงแรงงานด้วยกระบวนการจัดทา SWOT Analysis ในกลุ่มผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
(2) ใช้รู ป แบบการประชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) ในกลุ่ ม ระดั บ ต่ างๆ เช่ น
กลุ่ ม ผู้ บ ริห าร กลุ่ มผู้ ป ฏิ บั ติ งานและหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง ในรูป แบบของการจัดท าคณะกรรมการฯ และ
คณะทางาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรด้านแรงงานอื่นๆ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินการที่ผ่านมา เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) การจั ดสั มมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อระดมความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน หน่ ว ยงานภาครัฐ อื่ น ๆ ภาคเอกชน องค์ กรพั ฒ นาเอกชน อาสาสมั ครแรงงาน สถาบั น
การศึกษา และภาคประชาชนทั่วประเทศ
1.3.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

1.4 วิธีกำรศึกษำ
การศึ กษาเพื่ อจั ดท าแผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ ปั จจั ยสภาพแวดล้ อมที่ ส่ งผลต่ อการด าเนิ นงานใช้ เทคนิ คการวิเคราะห์
SWOT ANALYSIS เพื่อค้นพบข้อเท็จจริงใน 4 ประเด็น คือ
(1) S = Strengths หมายถึ ง จุ ด แข็ ง คื อสิ่ งที่ เป็ นข้ อเด่ น กล่ าวคื อเป็ น ศั กยภาพ
ขององค์กร เช่น บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ งบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นในการทางานที่ทาให้องค์กร
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้องสงวนไว้ให้ยั่งยืนเคียงคู่กับองค์กร เพราะจุดแข็งจะทาให้องค์กร
เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
(2) W = Weaknesses หมายถึ ง จุ ด อ่ อ น คื อ ปั จจั ย ภายในองค์ ก รที่ ท าให้ องค์ ก ร
ไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยตัวเดียวกับจุดแข็ง แต่พิจารณาแล้วว่าปัจจัยนั้น
เกิดปัญหา เช่น ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร เป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องกาจัด แก้ไข หรือปรับปรุงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร
และการแข่งขัน
(3) O = Opportunities หมายถึง โอกาส กล่าวคือปัจจัยภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้น
หรือ เปลี่ ย นแปลงไปและมี ผ ลกระทบที่ ดี หรือ ทางบวกหรือเอื้ อต่ อองค์ ก ร เช่น นโยบายต่าง ๆ เครือข่ าย
การทางาน เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นองค์กรต้องรีบไขว่คว้า
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(4) T = Threats หมายถึง อุปสรรค คือปัจจัยภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงและ
ที่ มี ผลกระทบทางลบท าให้ องค์ กรไม่ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ตามเป้ าประสงค์ ซึ่ งถื อเป็ นภั ยคุ กคามการเติ บโต
หรือความก้าวหน้าขององค์กร ถ้าพบต้องรีบแก้ไข
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
หรือกรอบ PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็นต่อไปนี้
P (Political)
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง
E (Economic)
ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S (Social)
ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม
T (Technology) ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหรือปัจจัยภายในจะครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในของ
ภาคแรงงานไทย และปั จจัยภายในของกระทรวงแรงงานท าการศึกษาด้วยกรอบ 7s Mckinsey ประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ คือ
S (Shared Values) ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยมองค์กร
S (Structure)
ได้แก่ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร
S (System)
ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบงาน
S (Strategy)
ได้แก่ ปัจจัยด้านกลยุทธ์องค์กร
S (Style)
ได้แก่ ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน
S (Staff)
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร
S (Skills)
ได้แก่ ปัจจัยด้านขีดความสามารถองค์กร
4) การก าหนดกลยุ ท ธ์ ใช้วิ ธีก ารวิเคราะห์ ด้ ว ยเครื่อ งมื อ TOWS MATRIX โดยการน า
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดมากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ซึ่งจาแนกกลยุทธ์ได้ 4 ลักษณะ คือ
(1) กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เป็นการกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกหรือขยายที่ต้อง
ใช้ศักยภาพซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วยสนับสนุน
การดาเนินงานด้านแรงงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้
(2) กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เป็นการกาหนดกลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับ
โดยใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ
(3) กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O Strategy)การกาหนดกลยุทธ์ในการลดจุดอ่อน
โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการดาเนินงานขององค์กร
เพื่อในระยะสั้นเปลี่ยนตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ตาแหน่ง S-O และให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
(4) กลยุ ท ธ์ จุ ด อ่ อ น – อุ ป สรรค (W-T Strategy) เป็ น การก าหนดกลยุ ท ธ์ ตั้ ง รั บ
ที่ต้องการลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5) สาหรับการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ได้นาหลัก Balanced Scorecard
(BSC) ใน 4 มุ ม มอง คื อ มุ ม มองด้ า นการเงิ น (Financial Perspective) มุ ม มองด้ า นลู ก ค้ า (Customer
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้
และการพั ฒ นา (Learning and Growth Perspective) มาใช้ ป ระยุ ก ต์ กั บ ภารกิ จ (Mission) ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
แรงงานโดยน าตรรกะของห่ วงโซ่ ทั้ ง 4 มุ มมองแปลงออกมาเป็ นภาพลั กษณ์ ห รื อเป็ นค านิ ยามที่ รู้ จั กกั น คื อ
แผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่ งเป็ น ภาพที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งเหตุ แ ละผลเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งสมดุ ล
เป็นการประเมินผลขององค์กร ในส่วนราชการ 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริ การ
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
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(1) มิติด้านประสิทธิผล เป็นเป้าหมายสุดท้ายขององค์กรที่ใช้วัดความสาเร็จในการดาเนินงาน
ที่กาหนดไว้ตามบทบาทหน้าที่ สาหรับหน่วยงานราชการเทียบได้กับเป้าหมายประเทศ เมื่อมาประยุกต์ให้เข้า
กับภารกิจด้านแรงงานจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีความมั่นคงทั้งรายได้และ
อาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีปริมาณแรงงานเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และประการสาคัญคือ
ต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ แรงงานมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศเพื่อนบ้านได้
(2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้รับบริการ เป็นการหากลยุทธ์ วิธีการที่จะ
สร้ างคุ ณ ค่ า (Value) ให้ กั บ ผู้ รั บ บริ การเกิ ดความพึ งพอใจและเพื่ อให้ มี การพั ฒ นาการให้ บริ การอย่ างยั่ งยื น
ต้ องด าเนิ นการโดยใช้ งบประมาณอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ (ประหยั ด) โดยการสนั บสนุ นของหน่ วยงานภายใน
กระทรวงแรงงานและความร่วมมือกับหน่วยงานนอกกระทรวงแรงงานเป็นภาคีจนเกิดเป็นบริการให้แก่ประชาชน
(3) มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น เรื่ อ งที่ เน้ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานและการให้บริการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพร้อมนาเสนอสิ่งที่มีคุณค่าต่อ ผู้รับบริการและการคงไว้
ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งด้านการกาหนดนโยบายและประสานความร่วมมือ ด้านอานวยการและประสาน
เครือข่าย ICT ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย อาชี วอนามัย ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การวิจัย
ทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) การปรับปรุงพัฒนากฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของสั ง คมและประชาคมนานาชาติ (Social Regulations and International Communities) ตลอดจน
การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(4) มิติ ด้ านการพั ฒนาองค์กร ซึ่งหมายถึ งมุ มมองหรือมิติ การจั ดการองค์กรเป็ นเรื่องของ
ความสามารถในการบริหารทุนซึ่งเป็นสินทรัพย์สัมผัสไม่ได้ 3 ด้าน คือ
 ทุ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งค้ น หาให้ พ บถึ ง ความรู้ ทั ก ษะความสามารถพิ เศษ การเรี ย นรู้
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 ทุนด้านสารสนเทศ มีส่วนสนับสนุนการให้บริการของกระทรวงแรงงานและประชาชน
โดยทั่วไปดาเนินไปได้ตามยุทธศาสตร์
 ทุ นด้ านการจั ดการองค์ กร เป็ นการหาปั จจั ยต่ าง ๆ ที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
บริหารงานของกระทรวงแรงงาน
โดยต้องพิ จารณาปั จจัยทั้ง 3 ด้านอย่างระมัดระวังเพื่อให้ มีรูปแบบองค์กรที่ เหมาะสม
มีข้าราชการและพนั ก งานที่ มีความพร้อ มที่จะปฏิ บัติ งานและขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน
โดยมี ร ะบบสารสนเทศ งบประมาณ ฯลฯ เป็ น เครื่อ งมื อในการอานวยความสะดวกให้ ก ารท างานบริก าร
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กล่ าวโดยสรุ ป การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ในแผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564) สามารถแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนได้ในแผนภูมิที่ 1.1
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภูมิที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน
และสถำนภำพกำรให้บริกำรของกระทรวงแรงงำน
กระบวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
(Strength)

ปัจจัยภายนอก

จุดอ่อน
โอกาส
(Weakness) (Opportunity)

ภัยคุกคาม
(Threat)

กำหนดควำมสำคัญของสถำนกำรณ์และสถำนภำพ
จำกกำรวิเครำะห์ SWOT
วิสัยทัศน์น์
พันธกิจ

ข้อมูลปฐมภูมิ

สำรวจควำมคิดเห็นตำมแบบสอบถำม
 กำรประชุมหำรือผู้บริหำรระดับสูง
 กำรจัดเสวนำทำงวิชำกำร
 ข้อมูลทุติยภูมิ
 นโยบำย แผนงำน กฎหมำย และกฎระเบียบ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนแรงงำน
 สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนเศรษฐกิจ สังคม
และกำรเมือง
ข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง


ยุทธศำสตร์/ กลยุทธ์
รุก / ขยำย

ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์
คงตัว / ตั้งรับ
S
W
ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์
ตั้งรับ / ถอย
คงตัว / ตั้งรับ

T

ประเด็นยุทธศำสตร์
(Strategies)

กำหนดโดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำรกระทรวงแรงงำน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)
ทุกภำคส่วน

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงกำร / กิจกรรม
แผนที่ยุทธศำสตร์ Strategy Map

O

BSC
มุมมอง
เป้าหมาย
องค์กร

มุมมองด้าน
ผู้รับบริการ

มุมมองด้าน
กระบวนการ
ภายใน

มุมมองด้าน
การเรียนรู้
และเติบโต
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

1.5 ผลกำรดำเนินงำน
ในการดาเนินการเพื่อจัดทาแผนฯ กระทรวงแรงงานได้เริ่มดาเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 โดยใช้ชื่อว่า แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) โดยมีผลการดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1. การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ นโยบายและทิ ศ ทาง
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศจากทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และข้อมูลสถานการณ์แรงงานในอดีต ปัจจุบันและการคาดการณ์ความต้องการแรงงาน
ในระดับประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่จัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
รวมถึ งปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือ งและอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังได้ศึ กษา วิเคราะห์ โครงสร้างองค์ ก ร
บุคลากรและระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการดาเนินงานภายในขององค์ก ร
ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาผลจากการศึกษาดังกล่าวมากาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ประกอบการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกระบวนการนี้ ดาเนินการในช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ และการ Rebranding กระทรวงแรงงาน
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ภูวนารี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็ นประธาน เพื่ อวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอก (SWOT) ทาให้ ทราบถึ ง
จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรคของกระทรวงแรงงาน และได้ ก าหนดมาตรการเชิ ง รุ ก และเชิ งรั บ
การวิ เคราะห์ วิ สั ยทั ศน์ การก าหนดเป้ าหมายของกระทรวงแรงงาน แนวทางและมาตรการที่ ต้ องท าทั นที
เพื่อให้เห็นผลทันตา และการ Rebranding กระทรวงแรงงาน
3. การประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะทางานฯ เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ และการ Rebranding กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
4. การเสวนา “ความท้ าทายใหม่ของแรงงานไทยในทศวรรษหน้ า” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้มีส่วนได้เสีย
และกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมการประชุมด้วย
5. การส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ และการ Rebranding และข้ อ เสนอแนะต่ อ
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศน์ การท างาน /และการปรั บ รูป แบบการให้ บ ริ ก ารแบบใหม่ (New Product)
ช่วงเดือนเมษายน 2559
6. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ก าหนดพั น ธกิ จ และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ภายใต้ (ร่ า ง)
แผนแม่บ ทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ องประชุมประสงค์
รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน (เพื่อกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ/ชานาญการขึ้นไป จานวน 100 คน/
2 วัน (จ านวน 2 ครั้ ง) โดยครั้ งที่ 2 มี ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกระทรวงแรงงานเข้ าร่ว มด้ ว ยจ านวนหนึ่ ง
(ส าหรั บ ครั้ งที่ 1 ได้ ด าเนิ น การแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
เจ้าพระยาบอลรูม (อาคารโรงแรม ชั้น 2 ) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
8. การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อทบทวน (ร่ าง) แผนแม่ บทด้ านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะทางานจัดทาแผนแม่บท
ด้านแรงงานฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
9. การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ท
ด้า นแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยส ารวจจากบุ ค คลกระทรวงอื่ น ๆ และทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(โดยการทอดแบบสอบถามความคิดเห็นฯ) ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559
10. การสัมมนาประชาพิจ ารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็ นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่ว น
ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค จานวน 3 ครั้ง
(1) ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น
(3) ภาคกลางและภาคใต้ (ร่วมกัน) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ กรุงเทพมหานคร
11. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการเพื่ อ วิ พ ากษ์ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทด้ า นแรงงาน
พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร
12. การปรั บปรุ ง (ร่ าง) แผนแม่ บทด้ านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้ งสุ ดท้ าย เพื่ อจั ดท า
ฉบับสมบูรณ์
13. การเสนอขอความเห็ นชอบ แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อปลั ดกระทรวง
แรงงาน
14. การจัดพิมพ์แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเผยแพร่ต่อไป
ต่ อ มาได้ มี ก ารทบทวนแผนแม่ บ ทด้ า นแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ตามข้ อ สั่ ง การ
นายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้ แรงงานเป็นหน่ว ยงานหลั ก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทา“แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 –
2564)” กระทรวงแรงงานจึงได้ดาเนินการทบทวนแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม เพื่อจัดทาเป็นแผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) โดยกระบวนการทางานที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็น
แผนภูมิที่ 1.2 ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนแม่บทด้ำนแรงงำน (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
ดาเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทาแผนแม่บทฯ
- เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
- เก็บข้อมูลทุติยภูมิ

ช่วงเวลำ

รำยละเอียดงำน

ตุลาคม พฤศจิกายน
2558

ด าเนิ น การตามกรอบแนวทางการจั ด ท า
แผนแม่บทด้านแรงงานฯ
- ศึ กษารวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง แรงงาน
กฎหมาย ฯลฯ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
วิเคราะห์ภายในภายนอก
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แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
ขออนุมัติดาเนินการโครงการจัดทา
แผนแม่บทฯ

ช่วงเวลำ

รำยละเอียดงำน

3 ธันวาคม
2558

นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฯ ดังนี้
9 ธันวาคม
2558  - คณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทฯมีปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็นประธาน อธิบดีทุกกรม / เลขาธิการสานักงาน
ประกันสังคม ผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้อานวยการสานัก / กลุม่ งาน ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ
 - คณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางานจัดทาแผนแม่บท
ด้านแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564)

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารกระทรวง
แรงงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
Analysisและเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และ
การ Rebranding ชื่อกระทรวงแรงงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ผู้บริหารระดับสูง และคณะทางานจัดทา
แผนแม่บทด้านแรงงาน เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์และการ Rebranding
ชื่อกระทรวงแรงงาน และร่วมกัน
กาหนดวิสันทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
พันธกิจ

24-26
ธันวาคม
2558

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ และการ Rebranding
ชื่อกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งการระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
Analysis ที่เป็นปัจจัยภายในภายนอก

19
กุมภาพันธ์
2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และการ Rebranding
ชื่อกระทรวงแรงงาน และเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพันธกิจ รวมกันระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง คณะทางานฯ และกองแผนงาน
และสารสนเทศของทุกกรม
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
จัดเสวนา เรื่อง “ความท้าทายใหม่ของ
แรงงานไทยในทศวรรษหน้า”

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทางานฯ
เพื่อกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ

รับฟังความคิดเห็นจากภาคีส่วน
ที่เกี่ยวข้องในช่องทาง
เวทีประชาพิจารณ์ 3 ครั้ง
แบบสารวจความคิดเห็นจาก :
- เวทีประชาพิจารณ์
- ไปรษณีย์
- อินเตอร์เน็ต

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ.2560 –
2564 โดยคณะกรรมการ และคณะทางานฯ

ช่วงเวลำ

รำยละเอียดงำน

30 มีนาคม
2559

การจัดเสวนา “ความท้าทายใหม่ของแรงงาน
ไทยในทศวรรษหน้ า” เพื่ อประเมิ นประเด็ นความ
ท้าทาย สถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ที่อาจกระทบต่อตลาดแรงงานไทย

30 - 31
พฤษภาคม
2559
และ
6–7
มิถุนายน
2559

จั ด ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร (Workshop)
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางและผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และคณะทางานฯ เพื่อกาหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559

มิถุนายน
กรกฎาคม
2559

11 สิงหาคม
2559

รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
1. จัดเวทีประชาพิจารณ์ โดยเชิญหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ลูกจ้าง
อาสาสมัครแรงงาน และภาคประชาชนรวม 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (จ. เชียงใหม่)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ. ขอนแก่น)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 3 ภาคกลาง และภาคใต้(กรุงเทพมหานคร)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
2. สารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
โดยรวบรวมจากเวทีประชาพิจารณ์ ส่งทางไปรษณีย์
และทาง Internet
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วิ พ ากษ์ (ร่ า ง)
แผนแม่บ ทด้ านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
โดยคณ ะกรรมการฯ และคณ ะท างานจั ด ท า
แผนแม่บทด้านแรงงาน
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขใน
(ร่ำง) แผนแม่บทฯ ให้เป็น
แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์

ช่วงเวลำ

รำยละเอียดงำน

สิงหาคม
2559

ปรับ ปรุงแก้ ไข (ร่าง) แผนแม่ บ ทด้ านแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564) เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจน
และสมบู รณ์ จากนั้ น แจ้ งเวีย นให้ ค ณะกรรมการ
และคณะทางานฯ เห็นชอบอีกครั้ง

กันยายน
2559

ภายหลั ง คณะกรรมการ และคณะท างาน
เห็ น ชอบน าเสนอปลั ด กระทรวงแรงงานให้ ค วาม
เห็นชอบและนาเข้าที่ประชุมกระทรวงทราบต่อไป

กันยายน
2559

ส่ ง แผนแผนบทด้ า นแรงงาน (พ.ศ.2560 –
2564) ฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นาเสนอแผนแม่บทฯ
ฉบับสมบูรณ์ ต่อ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564)
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ทบทวนแผนแม่บทด้ำนแรงงำน (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
7 ธันวาคม
ด าเนิ น การศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
2559
นโยบายและสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งภายในและ
ข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี ในคราว
ภายนอกประเทศ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
ประชุ ม คณ ะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 7
การเมือ ง ระเบี ยบ ข้อ กฎหมายต่ างๆ และข้อมู ล
ธัน วาคม 2559 ให้ กระทรวงแรงงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อ ใช้เป็นข้ อมูล
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ประกอบการวิเคราะห์การจัดทาแผนแม่บทพัฒนา
ที่ เกี่ ย วข้อ งพิ จ ารณาจั ด ท าแผนแม่ บ ท
แรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
พั ฒ น าแ รงงาน ไท ยใน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให้มุ่งเน้น
ก ารพั ฒ น าฝี มื อ แ รงงาน ไท ย ให้ มี
ศักยภาพเพื่อรองรับ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้ ง การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการก้าว
สู่ประเทศไทย 4.0

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมการจัดทาทิศทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองรับไทยแลนด์ 4.0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนแม่บทด้านแรงงาน
(พ.ศ.2560 – 2564)

22 – 23
ธันวาคม
2559

เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ท รั พ ยากรม นุ ษ ย์ ข องป ระเท ศระยะ 2 0 ปี
ตลอดจนระดมความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
โดยการแบ่งกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
5) กลุ่มดิจิทัล
29 ธันวาคม ได้เรี ยนเชิญหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งหน่วยงานใน
2559
สังกัดและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
มาร่ว มกัน ระดมความคิ ดเห็ น ใน 4 ประเด็น ตาม
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1) การพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
2) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
3) แรงงานภาคการประมง
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ทบทวนแผนแม่บทด้ำนแรงงำน (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
4) การกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน
โดยได้มีการสอดแทรกเรื่อง การแก้ไขและ
พัฒ นากฎหมายด้านแรงงาน แรงงานนอกระบบ
คนพิการและผู้สูงอายุ
26 มกราคม
เพื่ อ ส ร้ า งก าร รั บ รู้ แ ล ะ ทิ ศ ท างใน ก า ร
2560
ด าเนิ น งานของกระทรวงแรงงานในการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รองรั บ ไทยแลนด์ 4.0 และการ
ระดมความคิ ดเห็ น จากหน่ วยที่ เกี่ ยวข้ องถึ งปั ญ หา
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เปลี่ยนผ่าน
อุปสรรค และผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้น จากการปรับ
แรงงานไทยสู่ยุค 4.0: แรงงานไทย
เปลี่ ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ยุ ค Thailand 4.0 โดยการน าผล
อยู่ตรงไหน (Labour Change to 4.0 :
จากการสัมมนาฯ ดังกล่าว มาจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
Where we are?
นโยบายและก าหนดทิ ศท างในการปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
๖ และ ๙
ได้ เรี ย นเชิ ญ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
กุมภาพันธ์ แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนงาน/โครงการ/
การประชุมเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนแม่บท
๒๕๖๐
งบประมาณ มาร่วมกันระดมความคิดเห็น ทบทวน
พัฒนาแรงงานไทย ในระยะ ๕ ปี
และปรับ ปรุงจัด ท า (ร่าง) แผนแม่ บ ทเพื่ อ พั ฒ นา
(พ.ศ.2560 – 2564)
แรงงานไทย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2560 – 2564)

นาเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาแรงงาน
ไทย ในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)

๒๐
กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

นาเสนอ (ร่าง) แผนแม่บ ทเพื่ อพัฒ นาแรงงาน
ไทย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เข้าสู่
การพิจารณาของผู้บริหารกระทรวงแรงงานในการ
ประชุ ม กระท รวงแรงงาน ครั้ ง ที่ ๒ /๒ ๕ ๖ ๐
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานเป็นประธาน
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ทบทวนแผนแม่บทด้ำนแรงงำน (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
23
ประชุมหารือเรียงการพัฒนาคนตามกรอบการ
กุมภาพันธ์ ปฏิ รูป ประเทศ ยุท ธศาสตร์ช าติ และสร้ างความ
การประชุมหารือร่วมระหว่าง
2560
สามั ค คี ป รองดองจากแนวนโยบายของรั ฐ บาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ
ที่มุ่งให้ ป ระเทศไทย เป็ น Thailand 4.0 และเพื่ อ
ผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน กับ
เต รี ย ม ค น ไท ย สู่ ศ ต ว รรษ ที่ 2 1 แ ล ะ ป รั บ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
แนวทางการดาเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานภารกิจตาม
(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
กฎหมายไปสู่แนวทางที่ท้าทายเพื่อสร้างคนให้เป็น
เรื่อง “Thailand 4.0 : กาลังคน
Brain Power & Talent ใน 20 ปี ข้างหน้า
และ Talent ยุคใหม่”

นาเสนอแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ
ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะรัฐมนตรี

เดือน มีนาคม
จั ด ท า (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทย
2560
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่ อ ให้
ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงแรงงานให้ ค วามเห็ น ชอบ
และนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

1.6 กำรเสนอแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (แผนระดับที่ 3)
และกำรทบทวนแผนแม่บทฯ
(พ.ศ.2560 – 2564)
(พ.ศ.2560
– 2564) าเสนอแผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทยฯ ต่อคณะรัฐมนตรีข้างต้น สานักงาน
ตามกระบวนการน
ปลั ดกระทรวงแรงงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ทบทวน (ร่าง) แผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทยฯ
ตามข้อเสนอแนะของส านั กเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ให้ ค รอบคลุ ม ในประเด็น 1) ความสอดคล้ องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 2) การรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมายและความต้องการของภาคเอกชนรายพื้นที่สาคัญๆ เช่น พื้นที่การพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศ ษ
ภาคตะวัน ออก เป็ น ต้ น รวมทั้ งได้เสนอ (ร่าง) แผนแม่บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยฯ ต่อ ปลั ดกระทรวงแรงงาน
เพื่ อ พิ จ ารณาอี ก ครั้ งและขอความเห็ น ชอบ โดยปลั ด กระทรวงแรงงานได้ เห็ น ชอบแผนแม่ บ ท เมื่ อ วั น ที่
27 ตุลาคม 2560 ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบ
เกี่ ย วกั บ แนวทางการเสนอแผนเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี จ าแนกแผนออกเป็ น 3 ระดั บ คื อ
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนระดับที่ 3 แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับ
ที่ 1 และแผนระดั บ ที่ 2 เช่ น แผนของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ างๆ แผนบู ร ณาการ รวมถึ ง
แผนปฏิบัติการทุกระดับ ซึ่งสาหรับ การเสนอแผนระดับที่ 3 ให้ ทุกส่วนราชการเสนอแผนระดับที่ 3 ไปยัง
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน/แนวทางการ
เสนอแผนฯ ตามที่ สศช. กาหนด เพื่อประมวลจัดทาบัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
ของ สศช. แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อทราบทุกเดือน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน/แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ตามมติ ครม. ดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงได้ดาเนินการตามขั้นตอนการเสนอแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ให้ สศช. พิจารณาตามขั้นตอน และภายหลังได้ ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง แผน
แม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องตามประเด็นข้อเสนอแนะของ
สศช. และทิศทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ในประเด็นสาคัญด้านแรงงาน
โดยมีกระบวนการทางานสรุปเป็นแผนภูมิที่ 1.3 ได้ดังนี้
แผนภูมิที่ 1.3 กระบวนกำรเสนอแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(แผนระดับที่ 3) และกำรทบทวนแผนแม่บทฯ
กำรเสนอแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (แผนระดับที่ 3)
และกำรทบทวนแผนแม่บทฯ
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
4 ธันวาคม
กองยุท ธศาสตร์และแผนงาน กลุ่ มงานพั ฒ นา
คณะรั ฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560
ยุทธศาสตร์ ศึ กษาแนวทางขั้นตอนการเสนอแผน
2560 เกี่ ยวกั บแนวทางการเสนอแผน
เข้ า สู่ ก ารพิ จารณ าของคณ ะรั ฐ มนตรี ตามที่
เข้ าสู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเห็ น ชอบการจ าแนกแผนออกเป็ น
แห่ ง ชาติ (สศช.) ก าหนด และจั ด ท าข้ อ มู ล สรุ ป
3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่
ส าคั ญ แนวทางการด าเนิ น การของแผนแม่ บ ท
2 แผนระดั บ ที่ 3 และรั ฐมนตรี ว่ าการ
พัฒ นาแรงงานไทยฯ และโครงการ/กิจกรรมตาม
กระทรวงแรงงานได้ มี ข้ อ สั่ ง การให้
แผนแม่บทฯ ตามแบบฟอร์ม สรุปสาระสาคัญของ
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน/แนวทางการ
แผนฯ (การเสนอแผนระดับที่ 3)
เสนอแผนเข้ าสู่ การพิ จารณาของ ครม.
ตามมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 6 ธั น วาคม
2560
นาเสนอแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ
เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน

พฤษภาคม
2561

กองยุท ธศาสตร์และแผนงาน กลุ่ มงานพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์ได้เสนอแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ
ต่ อ ปลั ด กระทรวงแรงงานและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงแรงงานเพื่อให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
กำรเสนอแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (แผนระดับที่ 3)
และกำรทบทวนแผนแม่บทฯ
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
พัฒ นาแรงงานไทยฯ และนาส่ งแผนให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ต ามแนวทางการเสนอแผนเข้ า สู่ ก าร
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3
สิงหาคม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานพัฒนา
การจัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็น
2561
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ จั ดท าข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม ตามประเด็ น
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สศช. กาหนด
ข้อมูลเพิ่ มเติมที่ สศช. กาหนด เพื่ อนาไปประกอบ
และการชี้แจงข้อมูลแผนแม่บท
การวิเคราะห์แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ รวมทั้ง
พัฒนาแรงงานไทยฯ
ปลัดกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ผู้ อานวยการ
กองยุ ทธศาสตร์ และแผนงานเข้ าร่ วมชี้ แจงข้ อมู ล
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
ด้ านพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ แ ละ
การสร้ างโอกาสความเสมอภาคทางสั งคม ภายใต้
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ เมื่ อวั นที่ 10 สิ งหาคม 2561 ณ สศช.
ต่ อมา สศช. ได้ มี หนั งสื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่
นร 1111/6160 ลงวั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2561
แจ้ ง ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะการพิ จ ารณา
กลั่นกรองแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ ของสศช.
โดยให้กระทรวงแรงงานพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป โดยมี ป ระเด็ น ได้ แ ก่ 1) การ
เตรียมพร้อมกาลังคนก่อนเข้าตลาดแรงงาน 2) การ
พั ฒ นาและยกระดั บ ทั ก ษะฝี มื อ แรงงานที่ อ ยู่ ใน
ตลาดแรงงาน 3) การพั ฒ นาและคุ้ มครองแรงงาน
และ 4) การบริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศ
ตุลาคม
กระทรวงแรงงานได้มีหนังสือขอความร่วมมือ
2561
กรมทุ ก กรม/ส านั ก งานประกั น สั ง คม รวมทั้ ง
การทบทวนแผนแม่บท
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสั ง กั ด ส านั กงานปลั ด
พัฒนาแรงงานไทยฯ ตามประเด็น
กระทรวงแรงงานพิ จ ารณาทบทวนแผนงาน/
ข้อเสนอแนะของ สศช.
โครงการภายใต้ แ ผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ที่ อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบตามประเด็ น ข้ อ เสนอแนะของ
สศช. เพื่อให้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยฯ
มีแนวทางการพัฒ นาภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
กำรเสนอแผนแม่บทพัฒนำแรงงำนไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (แผนระดับที่ 3)
และกำรทบทวนแผนแม่บทฯ
แผนภำพกระบวนกำรทำงำน
ช่วงเวลำ
รำยละเอียดงำน
ตำมผลกำรดำเนินงำน
สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้างตลาดงานที่ เปลี่ ยนไปใน
ปั จ จุ บั น ตามประเด็ น ข้ อ เสนอแนะของ สศช.
ดังกล่ าว และเพื่ อเตรียมการปรับ ปรุงแผนแม่ บ ท
พัฒนาแรงงานไทยฯ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แน วท างการพั ฒ น าข องแ ผน แม่ บ ท ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา และวิธีการ
ศึกษา
บทที่ 2 การทบทวนแผนและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ซึ่งได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ.2558 – 2564 แผนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) นโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และนโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การประเมินผลปัจจัยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะกล่าวถึง สถานการณ์เศรษฐกิจ
ที่ มี ผ ลต่ อ แรงงานไทย สถานการณ์ ต ลาดแรงงานไทย แนวโน้ ม ตลาดแรงงานเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
นโยบายและสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศ สถานการณ์การลงทุน รวมตลอดถึงสถานการณ์สังคม
ที่มีผ ลต่อแรงงาน เป็น ต้น เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ในการจัดทาแผนแม่บทพัฒ นาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
บทที่ 4 กลไกบริ ห ารจั ด การด้ า นแรงงาน ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารจั ด การด้ า นแรงงาน
โครงสร้างของกระทรวงแรงงาน สถานภาพองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ในบทนี้จะทาให้
ทราบถึงกลไกการบริห ารจัดการด้านแรงงาน ประกอบด้วย องค์กร บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทางานบูรณาการประชารัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยในการสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ
บทที่ 5 บทบาทที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งาน ด้ า นแรงงาน ประกอบด้ ว ย การประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกทั้ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ แรงงาน และการด าเนิ น งานด้ า นแรงงานของ
กระทรวงแรงงานเพื่ อวิเคราะห์ กาหนดแนวทางการดาเนิน งานด้านแรงงานที่เหมาะสมภายใต้ภ ารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
บทที่ 6 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์ประกอบที่สาคัญ
ของบทนี้ ประกอบด้ วย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์ และตั ว ชี้ วั ด ตลอดจน
แผนที่ยุทธศาสตร์
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แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
บทที่ 7 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
(ทบทวน ปี พ.ศ. 2562)
บทที่ 8 การบริหารจัดการแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผล มุ่ ง น าเสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผน
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ภ ายหลั งแผนแม่บทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกาศใช้ แล้ ว
ควบคู่กับแนวทางการติดตามประเมินผลแผนแม่บทฯ ฉบับนี้
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บทที่ 2
การทบทวนแผนและนโยบายตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของดานแรงงาน
แผนแม บทฉบั บนี้ ได ดําเนิ นการศึกษาขอมูลทุติ ยภูมิ โดยรวบรวมกฎหมาย แผนยุทธศาสตร
นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และแผนตางๆที่เกี่ยวของ อาทิ กรอบแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 เฉพาะส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด านแรงงาน อนุสั ญ ญาองคก ารแรงงานระหว างประเทศ
และแผนยุ ทธศาสตร แผนงานต างๆ ที่ เกี่ ยวของที่ได กลาวตอไป เพื่อศึกษา วิ เคราะห และนําไปสู การจัดทํ า
การวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยรายละเอียดของขอมูลที่ใชประกอบดวย

2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ดังนี้

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีหลักสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับแรงงาน

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุมครองไวเปนการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่การใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น
ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นมาใชบังคับ บุคคลหรือชุมชน
ยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่น ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 40 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การกํ าจั ดเสรีภ าพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตโ ดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม
การปองกั นหรื อขจั ดการกี ดดั น หรือการผู กขาด การคุมครองผูบ ริโภค การจัดระเบีย บการประกอบอาชี พ
เพียงเทาที่จําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
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มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ
องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น
การจํ ากั ดเสรีภ าพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตโ ดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความ
คุมครองและชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคล
ผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา 66 รัฐ พึงสงเสริ มสั มพั นธไมตรี กับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค
ในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ
และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ
มาตรา 74 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ และพึงจัด
ใหมีและสงเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพเมื่อพนวัยทํางาน
รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินการ
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
ฉ. ดานเศรษฐกิจ
(1) ขจั ด อุป สรรคและเสริ มสรางความสามารถในการแข งขัน ของประเทศเพื่อให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
(2) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มพูนรายได
ของรั ฐ ด า นต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ทํ า และการใช จ า ยงบประมาณให มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
(4) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถ
ในการแข ง ขั น อย า งเหมาะสม และส ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม และวิ ส าหกิ จ ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
ช. ดานอื่นๆ
(4) ปรับ ระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนได รับสิทธิและประโยชนจากการ
บริหารจัดการ และการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
2-๒

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)

2.2 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาตางๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งกําหนดใหแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพื่อรับผิดชอบการจัดทํายุทธศาสตรชาติ การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
โดยไดมีประกาศราชกิจจานุเบกษาใหใชยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
ซึ่งยุทธศาสตรช าติไดกําหนดวิสัย ทัศน “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒ นาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหาร
จัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอย
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคู ไปกั บ การป องกั น และแก ไขป ญ หาด านความมั่ น คงที่มีอ ยูในปจ จุ บัน และที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต
ใชกลไกการแกไขป ญหาแบบบูรณาการทั้งกับสว นราชการ ภาคเอกชน ประชาสั งคม และองคกรที่ไมใชรั ฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
มีตัวชี้วัด ประกอบดวย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
(3) ความพรอมของกองทัพ (4) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ
และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม ประกอบด ว ย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ โดย (1) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวน
ใหมีความเขมแข็ง ความพรอม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง (2) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบบประชาธิปไตย (4) การพัฒนาและ
เสริมสรางกลไกปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคง
๑.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง โดย (1) การแกไขปญหา
ความมั่นคงในปจจุบัน (2) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (3) การสราง
ความปลอดภั ย และความสั น ติ สุ ข ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต และ (4) การรั ก ษาความมั่ น คงและ
ผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
โดย (1) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลัง
อํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง ภาครัฐและภาคประชาชนใหพรอมปองกันและรักาอธิปไตย
ของประเทศ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคกคามใหมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การบู รณาการความรวมมือด านความมั่นคงกั บอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค กร
ภาครั ฐ และที่ มิ ใ ช ภ าครั ฐ โดย (1) การเสริ ม สร า งและรั ก ษาดุ ล ยภาพสภาวะแวดล อ มระหว า งประเทศ
(2) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การรวมมือทางการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก
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๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม โดย (1) การพัฒนากลไก
ให พ ร อ มสํ า หรั บ การติ ด ตาม เฝ า ระวั ง แจ ง เตื อ น ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความมั่ น คงแบบองค ร วม
อย า งเป น รู ป ธรรม (2) การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงให เ อื้ อ อํ า นวยต อ การพั ฒ นาประเทศในมิ ติ อื่ น ๆ
และ (3) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโต
อย า งมี ส เถี ย รภาพและยั่ งยื น ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน สูงขึ้น มีตัว ชี้วัด ประกอบดว ย
(1) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได (2) ผลิตภาพ
การผลิตของประเทศทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (4) ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๒.๑ การเกษตรสร า งมู ลคา ใหความสําคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาร
และคุณภาพ ประกอบดวย เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวิภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ
๒.๒ อุ ต สาหกรรมและบริ การแห ง อนาคต สร างอุ ต สาหกรรมและบริ การแห ง อนาคต
ประกอบดวย อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการ
ขนสงโลจิสติกส และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๒.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว รักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญ
ของการทองเที่ยวระดับโลก และเพิ่มสุดสวนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา
และทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๒.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการเชื่อมโยงคมนาคมไรรอยตอ สรางและ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และรักษา
เสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๒.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม โดยสรางผูประกอบการอัจฉริยะ
สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงิน สรางโอกาสเขาถึงตลาด สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และปรับบทบาท
โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 สั งคมไทยมี ส ภาพแวดล อมที่เอื้อ และสนับ สนุน ตอการพัฒ นาคนตลอดชว งวั ย มีตัวชี้วั ด
ประกอบดวย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ ความเปนอยูที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย ประกอบดวย 7 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๓.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม โดย (1) การปลุกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
ผานเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความสื่อสัตย วินัย คุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
(3) การสรางความเขิมแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
(5) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (6) การใชสื่อสารมวลชนในการปลุกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม (7) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารระและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย
ไดแก (1) ชวงการตั้งวครรภ/ปฐมวัย โดยการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ (2) ชวงวัยรุน/วัยเรียน
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ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด และ (4) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริม
เปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
๓.๓ ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ที่ ต อบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21
โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉม
บทบาทครูใหเปนครูยุคใหม (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ (๔) การพัฒนา
ระบบการเรี ยนรูตลอดชี วิต (๕) การสรางความตื่ นตัว ใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับ ผิดชอบ และ
การวางต่ําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๓.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริม
พหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม (๒) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน
และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญ
ตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
๓.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดย (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ
(๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย และ (๕) การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดี
๓.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
โดย (๑) การสร า งความอยู ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย (๒) การส ง เสริ ม บทบาทการมี ส ว นร ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๓) การปลูกฝง
และพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓.๗ การเสริ มสร า งศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
โดย (๑) การสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน (๒) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลาในทุกมิติ
กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกาลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ มีตัวชี้วัด ประกอบดวย ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวาง
กลุมประชากร ความก าวหน า ของการพั ฒ นาคน ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปน ศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ ประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้
๔.๑ การลดความเหลื่ อ มล้ํ า สร า งความเป น ธรรมในทุ ก มิ ติ โดย (๑) ปรั บ โครงสร า ง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรั พยากร (๔) เพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ มครองแรงงานไทย (๕) สรา งหลั กประกั น ทางสั งคมที่ ค รอบคลุ มและ
เหมาะสมกับคนทุกชวงวัย (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
(๗) สรา งความเป น ธรรมในการเข า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข และการศึ กษา และ (๘) สร างความเป น ธรรม
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
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๔.๒ การกระจายศู น ย ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและเทคโนโลยี โดย
(๑) พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตางๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภั ย ให ส ามารถตอบสนองต อ สั ง คมสู ง วั ย และแนวโน ม ของการขยายตั ว ของเมื อ งในอนาคต
(๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินเพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงาน
ในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
(๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน
และมี คุ ณ ธรรม (๒) การรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย อย า งมี คุ ณ ภาพ (๓) สนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาท
ของสตรี (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสรางสรรคเพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๔.๔ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเอง
และการจัดการตนเอง โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชี วิ ต สุ ขภาพ ครอบครั ว การเงิ น และอาชี พ (๒) เสริ มสร างศั กยภาพของชุม ชนในการพึ่ง ตนเอง
และการพึ่ง พากัน เอง (๓) สรา งการมีสว นรว มของภาคสว นตา ง ๆ เพื่อ สรา งประชาธิป ไตยชุม ชน และ
(๔) สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ (1) อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล (2) ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ (3) ใชประโยชนและสรางการเติบโต
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเ วศ (4) ยกระดั บ
กระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีสวนรวม และธรรมาภิบาล และมีตัวชี้วัด ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๕.๑ สร า งการเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว โดย (๑) เพิ่ ม มู ล ค า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ ในการแขงขัน (๒) อนุรักษและ
ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกํ าเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลาคลองและแหลงน้ํ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ (๕) สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๕.๒ สร า งการเติ บ โตอยางยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูล คาของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ
(๓) ฟ น ฟู ช ายหาดที่ เ ป น แหล ง ท องเที่ ย ว ชายฝงทะเลไดรับ การปอ งกัน และแกไขทั้ งระบบ และมี น โยบาย
การจั ด การชายฝ ง แบบบู ร ณาการอย า งเป น องค ร วม และ (๔) พั ฒ นาและเพิ่ ม สั ด ส ว นกิ จ กรรมทางทะเล
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๕.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของ
กับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ (๓) มุง เป า สูก ารลงทุ น ที่เ ปน มิ ตรตอ สภาพภู มิ อากาศในการพัฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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๕.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เ ติ บโตอย างต อเนื่ อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒ นา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (๒) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน
(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตร (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวั ฒ นธรรมอย า งยั่ งยื น (๕) พัฒ นาเครือขายองคกรพัฒ นาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุม
อาสาสมัคร และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
๕.๕ พัฒนาความมั่นคง น้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ําของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ํา
อยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลด
ความเขมขนของการใชพลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
๕.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกํ าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริ มคุ ณลั กษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ดานสิ่ งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พั ฒนาเครื่ องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และ (๔) พัฒนาและดาเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน
เพื่ อกํ าหนดอนาคตประเทศ ด านทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อม และวัฒนธรรม บนหลั กของการมี สวนรวม
และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มี เ ป า หมายการพั ฒ นาที่สํ าคัญ คือ (1) ภาครัฐ มี วัฒ นธรรมการทางานที่ มุงผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (2) ภาครัฐ
มีขนาดที่เ ล็ กลง พร อมปรับ ตัว ใหทัน ตอการเปลี่ย นแปลง (3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ มีตัวชี้วัด ประกอบดวย
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการ
ภาครั ฐ (3) ระดั บ ความโปร งใส การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบ (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธ รรม
ประกอบดวย 8 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
๖.๑ ภาครัฐ ที ่ย ึด ประชาชนเปน ศูน ยก ลาง ตอบสนองความตอ งการ และใหบ ริก าร
อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช
๖.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะทอน การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ
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๖.๓ ภาครัฐมี ความทัน สมัย โดย (๑) องคกรภาครัฐ มีความยื ดหยุนเหมาะสมกับบริบ ท
การพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
๖.๔ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหป ระชาชนและทุกภาคสว น
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
และ (๓) ส ง เสริ มการกระจายอ านาจและสนับ สนุ น บทบาทชุ มชนท อ งถิ่ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
เปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สู ง มุ งมั่ น และเป น มื อ อาชี พ โดย (๑) ภาครั ฐ มี การบริห ารกํา ลัง คนที่ มีค วามคลอ งตั ว ยึด ระบบคุณ ธรรม
และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
๖.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีตางๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุ ณธรรมจริ ย ธรรมและความซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต (๓) การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิช อบมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
มีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางเปนระบบแบบบูรณาการ
๖.๗ กฎหมายมี ค วามสอดคล อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต า งๆ และมี เ ท า ที่ จํ า เป น โดย
(๑) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเทาที่จําเปน
และ (๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม
๖.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย
(๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย (๒) ทุกหนวยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ร ว มกั น ในทุ ก ขั้ น ตอนของการค น หาความจริ ง (๓) หน ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 257 - มาตรา 261 กําหนดให
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ และใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผลตามที่กฎหมายกําหนด
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 กําหนดใหแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน เพื่อรับผิดชอบจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแตละดาน เพื่อกําหนดกลไก
วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ประกอบดวย
(1) ด านการเมื อง (2) ด านการบริ ห ารราชการแผ นดิ น (3) ด านกฎหมาย (4) ด านกระบวนการยุ ติ ธ รรม
(5) ด านเศรษฐกิจ (6) ด านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม (7) ด านสาธารณสุ ข (8) ด านสื่ อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ดานสังคม (10) ดานพลังงาน และ (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งสรุปแผนการปฏิรูปประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงานมีดังนี้
- กระทรวงแรงงานเกี่ยวของโดยตรง มี 4 ดาน ไดแก ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ ดานสาธารณสุข
และดานสังคม
๓.๑ ดา นกฎหมาย ประเด็น ปฏิร ูป ไดแ ก มีก ลไกทางกฎหมายเพื่อ ขจัด ความเหลื ่อ มล้ํ า และ
สรางความเปนธรรมในสังคม โดยพิจารณาศึกษาแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหสิทธิประโยชนกับนายจาง
ที่จัดฝกอบรมพนักงานหรือลูกจางเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
๓.๒ ดานเศรษฐกิจ ประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ โดยสงเสริม
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งมีแผนยกระดับการผลิตและแรงงาน (2) ขจัดอุปสรรคดานการเคลื่อนยายคน
โดยปรั บ ปรุ งการรับ รองมาตรฐานวิช าชีพใหมีความรวดเร็ว ขึ้น (3) การสงเสริมใหแรงงานเขาถึงแหลงทุน
เพื่อพัฒนาทักษะอยางทั่วถึงและเทาเทียม (4) การสรางแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง
แรงงานสูตลาดอยางครบวงจร (5) การขยายความคุมครองของกองทุนประกันสังคม ไดแก การดึงแรงงานนอก
ระบบและเกษตรเขาสูระบบประกันสังคม การเพิ่มเพดานเงินสมทบ (6) เงินบํานาญ การสรางความยั่งยืนใหแก
ระบบประกันสังคม (7) การสงเสริมใหแรงงานเขาถึงแหลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ อยางทั่วถึงและเทาเทียม
๓.๓ ดานสาธารณสุข ประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) ระบบบริการปฐมภูมิ อาทิ คลินิกหมอครอบครัว
การพั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน การจั ด ตั้ ง กองทุ น บริ ก ารปฐมภู มิ (2) ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ (3) ระบบ
หลักประกันสุขภาพ จัดระบบความคุมครองแกบุคคลที่มีปญหาสถานะ พัฒนาตนแบบการจัดบริการแบบเพิ่ม
ความคุมคาและไดรับการชดเชยอยางเหมาะสมและสิทธิรวมทั้งผูที่ไมใชประชาชนไทย
๓.๔ ดานสังคม ประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคมและการลงทุนเพื่อสังคม
(2) กลุมผูเสียเปรียบในสังคม การเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุในการทํางาน
- กระทรวงแรงงานรวมดําเนิ นการ มี 5 ดาน (ดําเนินการทุกกระทรวง) ไดแก ดานการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดานพลังงาน และดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๕ ดานการบริหารราชการแผนดิน ประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทยชีวิตประชาชน (2) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
(3) โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง (4) กําลังคนภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
และมีสมรรถนะสูง
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๓.๖ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) การปองปราม เชน นอมนํา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป น หลั ก ในการครองตนจนเป น วิถี ชี วิ ต พั ฒ นาระบบการตรวจสอบภายใน
บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองยึดหลักคุณธรรม เปนตน (2) การบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ
๓.๗ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเด็นปฏิรูป ไดแก การบริหารจัดการการประมงทะเล
๓.๘ ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นปฏิรูป ไดแก การปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารภาครัฐ
๓.๙ ดานพลังงาน ประเด็นปฏิรูป ไดแก การสงเสริมการติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี
- กระทรวงแรงงานไมเกี่ยวของโดยตรง มี 2 ดาน ไดแก ดานการเมือง และดานยุติธรรม
ทั้งนี้ ในสวนโครงการสําคัญ (Flagship) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 มีจํานวน
๕ แผนงาน 1๑ โครงการ ประกอบดวย โครงการภายใตแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ในวงเงิน 1,226.1383 ลานบาท สรุปดังนี้
๓.๑ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 6 โครงการ ไดแก
1) โครงการการปฏิ รู ปองค การสํานั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน วงเงิ น 0.5985 ล านบาท
ปงบประมาณ 2561 - 2564 มีกลุมงานพัฒนาระบบบริหารเปนหนวยงานรับผิดชอบ
2) โครงการจั ดทําฐานข อมูลดานกําลังคนรองรับแผนผนึกกําลังทรัพยากรเพื่อการปองกั น
ประเทศ วงเงิน 3.0000 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 - 2565 มีสํานักตรวจและประเมินผล เปนหนวยงาน
รับผิดชอบ
3) โครงการบริหารจางพัฒนาระบบติด ตามการเพิ่มศักยภาพผูมีร ายไดนอยที่ล งทะเบีย น
สวัสดิการแหงรัฐในสวนของกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 2.5000 ลา นบาท
ปงบประมาณ 2561 มีศูนยเทคโนโลยีและการสื่ อสารเปนหนวยงานรับผิดชอบ
4) โครงการพัฒ นาการจัด การฐานขอมูล แรงงานนอกระบบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน 4.7504 ลานบาท ปงบประมาณ 2561 มีศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนหนวยงานรับผิดชอบ
5) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุปสงคอุปทานกําลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม เปาหมาย
วงเงิน 7.2228 ลานบาท ปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนหนวยงานรับผิดชอบ
6) โครงการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
วงเงิน 5.0000 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 มีศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนหนวยงานรับผิดชอบ
7) โครงการศูนยบริการกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ วงเงิน 4.6582 ลานบาท ปงบประมาณ
2563 – 2565 มีสํานักตรวจและประเมินผลเปนหนวยงานรับผิดชอบ
๓.๒ แผนการปฏิ รู ปประเทศด านกฎหมาย ประกอบด ว ย 1 โครงการ ได แก โครงการพั ฒ นา
กฎหมาย วงเงิน 1.4149 ลานบาท ปงบประมาณ 2561 – 2563 มีกองกฎหมายเปนหนวยงานรับผิดชอบ
๓.๓ แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน ประกอบดวย 1 โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนโซลารรูฟท็อป วงเงิน 15.8090 ลานบาท ปงบประมาณ 2562 – 2563 มีกองบริหาร
การคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบ
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๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบดวย 1 โครงการ
ไดแก โครงการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต ดวงตาแรงงาน วงเงิน
2.8648 ลานบาท ปงบประมาณ 2562 มีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเปนหนวยงานรับผิดชอบ
๓.๕ แผนการปฏิรูปดานเศรษฐกิ จ ประกอบดวย 1 โครงการ ไดแก โครงการการจัดตั้งบัณฑิ ต
แรงงานประจําอําเภอ วงเงิน 1,181.1845 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 – 2565 มีสํานักตรวจและ
ประเมินผลเปนหนวยงานรับผิดชอบ

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักการสําคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” ต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ เพื่ อ ให เ กิ ด การบู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (๒) ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” (๓) ยึด “กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือวาเปน
แผนแมบทหลักของประเทศที่มีวิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตของประเทศไทย ป ๒๕๗๙”
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมายระดับยอยๆ ลงมา (๕) ยึด “หลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
บนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของ
การพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค
๑) เพื่ อวางรากฐานให คนไทยเป น คนที่สมบูร ณ มีคุณธรรมจริย ธรรม มีร ะเบียบวินัย มีคานิย มที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
๓) เพื่ อ ให เ ศรษฐกิ จ เข ม แข็ ง แข งขั น ได มี เ สถี ย รภาพ และมี ความยั่ง ยื น สร า งความเข ม แข็ ง ของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕) เพื่อใหการบริหาราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
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๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภู มิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรค
ในด า นการค า การบริ การ และการลงทุ น ภายใตกรอบความรว มมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภ าค ภูมิภ าค
และโลก
เปาหมายรวม
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
๒) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
๕) มีความมั่น คงในเอกราชและอธิ ปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖) ยุ ทธศาสตร การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ และธรรมภิ บาล
ในสังคมไทย
๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา
ใน ๑๐ ยุทธศาสตรนี้เกี่ยวของโดยตรงกับดานแรงงาน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนใน
สังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต
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และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอื้อตอการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ ๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ ผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ ๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ
- ตัวชี้วัดที่ ๗ การมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็นที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
๓.๒.๓) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เ ปน ไปตาม
ความตองการของตลาดงาน
๓.๒.๔) พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
แผนงานโครงการสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก ๕.๔ แผนงานการยกระดั บ ศู น ย ฝ ก อบรมแรงงาน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน และสถาบันฝกอบรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
มีวัตถุประสงคเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด
เพื่ อให คนไทยทุ กคนเข าถึ งบริ การทางสั งคมที่ มี คุ ณภาพอย างทั่ ว ถึ ง และเพื่ อสร างความเข มแข็ งให ชุ มชน
โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา ๔๐)
และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็นที่ ๓.๒ กระจายการใหบริ การภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและทั่วถึง
๓.๒.๓) เร งรณรงค และประชาสั มพั น ธ ให แรงงานนอกระบบตระหนั กถึ งประโยชน
ของการสร างหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึ งการขยายความครอบคลุ ม
ของสวัสดิการดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
แผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสรางความเขมแข็ง
ใหเศรษฐกิจรายสาขา โดยไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
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ประเด็นที่ ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
๓.๒.๒) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน
๒ กลุม แตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกตางกัน ดังนี้
๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบัน
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย
๑.๑) ยกระดับ ศักยภาพของอุ ตสาหกรรมที่เปน ฐานรายได สําคัญ ของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลายของ
ผูบริโภค โดยการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวน การผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบทางลบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม ด ว ยการมุ ง เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรใน
ภาคอุ ต สาหกรรมให มีทักษะขั้ น ก า วหน า เพื่อตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใช และพัฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูง การสงเสริมใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้นและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค
และพื้ นฐานทางวั ฒนธรรมและภู มิป ญ ญาไทย รวมทั้งการสงเสริมการทางานรว มกันอยางใกลชิดระหวาง
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของ
บุคลากรที่จะเขาสู ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม
และดานการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นกาวหนาที่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอ
ยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปจจุบันได
๑.๒) สร า งระบบกลไกและเครื อ ข า ยที่ เ ข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมีการ
แลกเปลี่ ย นความรู พั ฒ นาบุ ค ลากร / แรงงานและทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นาร ว มกั น โดยสนั บ สนุ น ให
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจ
หรื อ สถานประกอบการต า งๆ ที่ ร วมตั ว กั น เป น คลั ส เตอร รวมทั้ ง การสร า งกลไกและระบบมาตรฐาน
ที่ มีการตรวจสอบย อนกลั บ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัด การวัตถุดิบ ตน น้ํา ภาคเกษตรจนถึ ง
บริการขนสงและกระจายสินคาปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาด
เปนกลไกสําคัญในการผลักดันการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิต
๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดย
๒.๑) วางแผนและพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย รองรับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยตองมีการกําหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมาย
ทั้งระยะเรงรัดและระยะยาวอยางจริ งจังและตอเนื่อง โดยตองประสานการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบั นการศึ กษา และสถาบั นวิ จั ยต างๆ เพื่ อให เป นไปในทิศทางเดี ยวกั น สามารถตอบสนองตอภาคการผลิ ต
ของอุ ตสาหกรรมอนาคตอย างทั นท วงที โดยในระยะเรงรัดตองมีการกําหนดกลไกที่ชัดเจน แตมีความยืดหยุน
ในการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมีทักษะ
พื้นฐานที่สํ าคัญสําหรั บอุ ตสาหกรรมอนาคต รวมทั้ งส งเสริมให ภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝ กอบรม
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และระบบการศึ กษาเร งรั ด เพื่ อให สามารถผลิ ตบุ คลากรที่ มี ทั กษะรองรั บอุ ตสาหกรรมอนาคตในระยะแรก
ได อย างทั นการณ สํ าหรั บ การวางแผนพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย ในระยะต อไป ต องกํ าหนดทรั พยากรมนุ ษย
กลุ มเป าหมาย รวมทั้ งความรู ทั กษะ และคุ ณลั กษณะที่ จํ าเป นต อการยกระดั บความสามารถการแข งขั นของ
อุ ตสาหกรรมอนาคตที่ ชั ดเจน เพื่ อวางระบบการพั ฒนาบุ คลากรสํ าหรั บอุ ตสาหกรรมอนาคตที่ มี ประสิ ทธิ ผล
อยางแทจริง
๓.๒.๓) การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
๒.๑) ส ง เสริ ม การสร า งรายได จ ากการท อ งเที่ ย ว โดยดํ า เนิ น การ
(๑) สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณและ
เอกลักษณแหงความเปนไทยที่ สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเที่ยว เชื่อมโยงกับ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสู คนในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คํานึง ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มนุษย
สรางขึ้น เพื่อใหเ ปนแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพจากทั่ว โลก (๒) พัฒ นากลุมคลัสเตอร
ท อ งเที่ ย วตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เชื่ อ มโยงกั บ กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วตามความต อ งการของตลาด อาทิ
การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ยว
สีเขียว การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬา
และการทองเที่ยวกลุมมุสลิม
(๓) ฟนฟูความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทยในสายตาโลก
(๔) ดําเนินกลยุทธทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปาหมายทั้งตลาด
ศักยภาพเดิมและตลาดใหม โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่ มุงเนนใหเกิด
ความคุ มค าต อประสบการณ มากกว าการท องเที่ ยวที่ คุ มค าเงิ น รวมทั้ งสนั บสนุ นให คนไทยเดิ นทางท องเที่ ยว
ภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ
(๕) พั ฒนาทั กษะฝ มื อบุ คลากรในภาคบริ การและการท องเที่ ยว จั ดฝ กอบรม
มัคคุเทศกภาษาตางประเทศทั่วประเทศ
(๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับ
ข อ พิ พ าทระหว า งรั ฐ กั บ เอกชน เพื่ อ สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ นั ก ลงทุ น โดยสร า งความเข ม แข็ ง ให ร ะบบ
อนุญาโตตุลาการของไทยและลดปญหาขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการ
จัด ทํ า สั ญญา การบริ ห ารสั ญ ญา และการแตงตั้งอนุญ าโตตุล าการ และ (๒) การลดอุป สรรค ขั้น ตอนการ
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เคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลา การรายงานตัว ของแรงงานตางด าว รวมถึ งการขยายระยะเวลา
การขออนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว ในสวนของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ
แผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก
๕.๑๒ การปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
และพั ฒนาระบบการทํ า ประมงและการเพาะเลี้ย งสัตวน้ําอยางยั่งยืน โดยมีห นวยงานดําเนินการหลัก คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
แรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม
๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อะไหลยานยนต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ โดยมี
หน ว ยงานดํ า เนิ น การหลั ก คื อ กระทรวงการทอ งเที่ ย วและกี ฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
๕.๒๙ การพั ฒ นาทั ก ษะการเป น ผู ป ระกอบการที่ ค รบวงจร โดยมี ห น ว ยงาน
ดํ า เนิ น การหลั ก คื อ กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม โดยมีหนวยงานดําเนินการ
หลัก คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ ยั ง มี อี ก ๑ ยุ ท ธศาสตร ที่ ก ระทรวงแรงงานมี ส ว นเกี่ ย วข อ งและมี แ ผนงาน
โครงการ กิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบสนองตอแผนชาติ คือ ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
และเสริมสรางความมั่นคงภายในรวมทั้งปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองของชาติเพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการดานความมั่นคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆเพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชนของชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความมั่นคงและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็ น ๓.๑ การรัก ษาความมั่ น คงภายในเพื่ อให เ กิ ด ความสงบในสั ง คมและธํ า รงไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๓.๑.๓ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โ ดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตาง
ทางอัตตลักษณและชาติพันธุเพื่อขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒนา” พรอมทัง้ สรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
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ประเด็นที่ ๓.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๓.๒.๗ ดําเนิ น บทบาทเชิงรุกและใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคีเพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทยตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรี ย นรู แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ และร ว มมื อ ในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามด า นความมั่ น คงระหว า งประเทศ
อาทิ ป ญหายาเสพติ ด การก อการร าย การโยกย ายถิ่ นฐาน การลั กลอบเข าเมื อง การค ามนุ ษย ความมั่ นคง
ดานไซเบอรภัย พิ บั ติ โรคระบาด โรคติ ดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุ บัติ ซ้ํา และสถานการณฉุกเฉิน ทาง
สาธารณสุขอื่นๆ
แผนงานและโครงการสําคัญ ที่เกี่ยวของ
๕.๒ ป อ งกั น และแก ไ ขการก อ ความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ห น ว ยงาน
ดําเนินการหลัก ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และทุกหนวยงาน
กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)

2.5 นโยบายรัฐบาล
รั ฐบาลนายกรั ฐมนตรี พลเอกประยุ ทธ จั นทร โอชา ได แถลงนโยบายต อรั ฐสภา เมื่ อวั นที่
12 กันยายน 2557 มีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จํานวน 9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดย (๑) ในระยะเรงดวนใหความ
สําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง เนนการจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (๒) เรงแกไขปญหาใชความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยนํ า ยุ ท ธศาสตร เ ข า ใจ เข า ถึ ง และพั ฒ นา ใช ต ามแนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี
(๓) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญ
ของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั งคมและการสร า งโอกาสการเข า ถึ งบริ ก ารของรั ฐ
โดย (๑) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผูดอยโอกาส
และแรงงานข า มชาติ ที่ ถู ก กฎหมาย พร อ มทั้ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพแรงงาน (๒) ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
การคามนุษย ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ
(๓) พั ฒนาระบบการคุมครองทางสั งคม ระบบการออม และระบบสวัส ดิการชุมชนให มีป ระสิทธิภ าพและ
มีความยั่งยืนมากขึ้น (๔) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคม
อาเซียน
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนนสรางสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวาง
รากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ํา
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ของคุ ณ ภาพบริ ก ารในแต ล ะระบบ และบู ร ณาการข อ มู ล ระหว า งทุ ก ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่ มศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยกระตุ น การลงทุ น ด ว ยการเร ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อให
เกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ําทวม ปฏิรูปโครงสราง
ราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ
คมนาคม พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบบริ ห ารจั ดการของรัฐ วิส าหกิ จ ปรับ โครงสร างการผลิ ตสิน คา เกษตร
สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ ๗ การส ง เสริ ม บทบาทและใช โ อกาสในประชาคมอาเซี ยน โดยพัฒ นาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมี
ทักษะ การยกระดั บ ฝ มือ แรงงานในกลุ มอุ ต สาหกรรมที่มี ศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ ใชแ รงงานเขมข น
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส งเสริ มการใช ประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจั ยและ
พัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาธิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (๑) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย (๒) ยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และ (๓) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต

2.6 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายความมั่ น คงแห ง ชาติ เ ป น นโยบายระดั บ ชาติ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ เป น กรอบในการ
ดําเนินการดานความมั่นคงของภาครัฐในระยะ ๗ ป โดยไดประเมินสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร สถานการณ
และความเปลี่ย นแปลงของบริ บทความมั่ นคง นําไปสูการกําหนดทิศทางหลักในการดําเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชนและความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดลําดับความสําคัญ
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบตอความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ ซึ่งสงผลตอความอยูรอดปลอดภัย
ของชาติและสงผลกระทบตอ ความมั่นคงในดานตางๆ และภูมิคุมกันของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสําคัญ”
โดยกําหนดความสําคัญเปนสองสวน คือ
สวนที่ ๑ นโยบายเสริ มสรา งความมั่นคงที่เปนแกน หลักของชาติ และสวนที่ ๒ นโยบายความ
มั่นคงแหงชาติทั่วไป
กรอบความคิด หลั กในการกําหนดนโยบาย ได คํานึงถึงคานิย มหลักของชาติ ซึ่งเปน สิ่งที่
คนในชาติจะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งเปนความมุงประสงคของชาติ
ที่จะทําใหคานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางมั่นคง ตอเนื่อง
คานิยมหลักของชาติ ไดแก
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๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
ผลประโยชนแหงชาติ ไดแก
๑. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๒. การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
๓. การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔. การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน
๖. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
๗. ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ
๘. การอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน
“ชาติ มีเสถี ยรภาพละเปน ปกแผน ประชาชนมีความมั่น คงในชีวิต ประเทศมีการพัฒ นา
อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
สวนที่ ๑ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ
๑. เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
๓. ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป
๔. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
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๕. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ
๖. ปกครอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
๗. จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
๘. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
๙. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน
๑๐. เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
๑๑. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑๒. เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑๓. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๑๔. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
๑๕. พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
๑๖. เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558 – 2564 ที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน ทั้งที่เปน
หนวยงานหลักและหนวยงานรอง ในภารกิจดานนี้ คือ
นโยบายที่ ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๓ เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะการสรางการยอมรับของสังคมโดยรวมและสงเสริมใหคน
และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็งและเรงรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนที่สอดคลองกับศักยภาพความตองการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแตละพื้นที่
นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
๗.๒ แกไขปญหาผูหลับหนีเขาเมืองที่ตกคางและยังไมสามรถสงกลับประเทศ
ตนทาง โดยเรงรัดการกําหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
และหลักเกณฑที่รัฐกําหนด
๗.๓ จั ด ระเบี ย บการจ า งแรงงานต า งด า วหลบหนี เ ข า เมื อ งโดยคํ า นึ ง ถึ ง
การรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑและ
กระบวนการอนุญาตใหมีการจางงานและนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่รัฐกําหนดภายใตความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการใหความเปนธรรม ความคุมครอง ปกครอง สิทธิและผลประโยชนของแรงงาน
ตางดาว โดยยึดมั่นในหลักนิธิธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน และกติการะหวางประเทศ
๗.๔ ปรั บปรุ งกลไกลและพั ฒนาศั กยภาพการบริ หารจั ดการเพื่ อจั ดระเบี ยบ
การเขาเมืองโดยสงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มกลไก
ความร ว มมื อ ระหว า งกั น ในการตรวจสอบการเข า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายอย า งเข ม งวดและพั ฒ นาความรู
ความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่ของรัฐใหรูเทาทันกับพัฒนาการของการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพิ่ม
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดตอเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจโดยมิชอบ
๗.๕ พั ฒ นาระบบฐานขอ มูล คนเข าเมืองและผูห ลบหนีเข าเมืองใหมีความ
ทันสมัย เปนปจจุบันสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชั่น โดยจัดการทุจริต
คอรรัปชั่นและเงื่อนไขตางๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนรวมมืออยางจริงจัง
และสนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน
คือ การประสานความมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน การติดตามประเมินผล
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รวมถึงการสรางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริ ต
คอรรัปชั่น

2.7 ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระที่ 37 ปฏิรูปแรงงาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา
แรงงาน และเห็นความจําเปนที่จะตองเรงปฏิรูปแรงงานใน ๓ เรื่อง ประกอบดวย
๒.๖.๑ การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถการแข ง ขั น ของ
แรงงานไทย การมีงานทําที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา มีประเด็นปฏิรูป คือ การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพมารวมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาและระบบการพัฒนาฝมือแรงงานอยางบูรณาการ
รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใชทรัพยากรมนุษย ดวยการออกกฎหมาย
“พระราชบั ญ ญั ติบู ร ณาการการพั ฒ นาทรั พยากรมนุษยและฝมือแรงงานแหง ชาติ” ภายใตการกํากับ ของ
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยตรง โดยสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ เรี ย กว า
“คณะกรรมการบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและฝมือแรงงานแหงชาติ” โดยการปฏิรูปมี ๓ สวน คือ
(๑) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการเตรียมคนกอนเขาสูตลาดแรงงาน (๒) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการ
เรียนการสอนในสาขาชางหรืออาชีวะศึกษาและฝมือแรงงาน และ (๓) การปฏิรูปและการพัฒนาดานประชากร
วัยทํางาน กําลังแรงงานใหมีศักยภาพ สามารถใชประโยชนแรงงานไดเต็มที่ ภายใตโอกาสและเสรีภาพในการ
เลือกอาชีพ
๒.๖.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ มีประเด็นปฏิรูป คือ การปฏิรูป
เพื่อแกปญหาแรงงานขามชาติเชิงรุกอยางเปนระบบและยั่งยืน และการปฏิรูปเพื่อสงเสริมอาชีพของคนไทย
เพื่อความมั่นคงดานแรงงาน และเพื่อยกระดับใหเปนผูประกอบการ
๒.๖.๓ การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทําฐานขอมูล มีประเด็นการปฏิรูป คือ การจัดตั้งธนาคาร
แรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางบูรณาการ
เพื่อการกําหนดแผนยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนแนวนโยบายดานแรงงาน

2.8 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2564) โดยกํ าหนดวิ สัยทัศน ในอีก 20 ป วา “ทรัพยากรมนุษยมีคุณ คาสูง สูความยั่งยืน ”
โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป ดังนี้
ชวงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงาน
ในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงาน
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ใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อน
แผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน
มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ re-skill และเติมทักษะดาน STEM ใหแก
แรงงานเพื่ อให เ กิดการเปลี่ย นผา นในโลกของการทํ างานที่ร าบรื่ น (smooth transition) ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุค Thailand 4.0
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะใหม
(re-skilled) มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขั บเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แหงชาติ ๘ ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต
(New Engine of Growth)
ชวงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศที่เปนประชาชนของโลก (Global Citizen)
เพื่อใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ
Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตางๆ ดานแรงงานจะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบ
การจางงานใหมในยุคดิจิทัลการสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอแรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตําแหนงงาน
สภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการทํางานภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม และการจางงานขามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทํางานในยุคที่
ภาคเศรษฐกิจใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น
มิ ติมาตรฐานการขั บ เคลื่ อนวงจรแรงงาน : มีร ะบบการจางานที่ห ลากหลายรู ป แบบ
เปนระบบที่ยืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท
ชวงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน
เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนในการดํารงชีวิต เพื่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอที่ 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน
การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
(Decent Work)” และเพื่อใหกําลังแรงงานมีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ผลสั มฤทธิ์ที่คาดว าจะได รับ คือ ประเทศไทยบรรลุ ว าระการพั ฒนาที่ยั่ งยืน ในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) มีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงาน
ทีม่ ีคุณคาถวนหนา (Decent Work)
ชวงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙)
เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา โดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน
STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรู ความสามารถ และสติปญญาในการทํางานที่มูลคาสูง
(High Productivity) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income) และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว า จะได รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง
(Middle Income Trap : MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศตลอดระยะ 20 ป ไม เ พี ย งแต จ ะมุ ง เน น
การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู ความสามารถ เพื่ อ ให เ ป น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ศั ก ยภาพการใช ป ญ ญาสู ง
(Brain Power) เทานั้น การสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองวางรากฐานใหมั่นคง
ดวยเชนกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย การสรางความมั่นคงที่ตองดําเนินการ
อยางเขมขนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก
 มีหลักประกันที่ดี
 มีโอกาสในการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work)
 ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
 มีสภาพการจางที่เปนธรรม
 มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
 มีแรงงานสัมพันธที่ดี
 ไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม
 มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศ ระยะ 20 ป ดั ง กล า ว
กระทรวงแรงงานเล็ ง เห็ น ว า จุ ด เริ่ ม ต น ของความสํ า เร็ จ อยู ที่ ก ารวางรากฐานในช ว ง 5 ป แ รก คื อ
ชวงที่ ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากรากฐานมั่นคงแลว การเดินหนาสู
ความสําเร็จในระยะตอไปจะเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงาน
จึ ง บู ร ณาการกั บ อี ก 40 หน ว ยงาน จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ร ะยะ ๕ ป แ รกภายใต “ แผนแม บ ทด า นแรงงาน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” และเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยูใหหมดสิ้นไป
และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุกสวน
ราชการในสั ง กั ด และส ว นราชการนอกสั ง กัดกระทรวงแรงงาน รว มกัน กําหนด “8 วาระปฏิ รู ปแรงงาน
เพื่อความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป”
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ระยะ ๒๐ ป
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
การที่จะเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในอีก ๒๐ ปขางหนาใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคไดนั้น กระทรวงแรงงานตระหนักดีว า
จุดเริ่มตนของการเขาสูชวงที่ ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเปนชวงของการสราง
รากฐานการดําเนินงานดานแรงงานใหเปนมาตรฐานสากลเปนสิ่งสําคัญมาก เพื่อรองรับความทาทายจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางงาน รูปแบบการทํางาน และเกิดอาชีพใหมๆ ที่ตองการทักษะที่แตกตาง
ออกไปจากในปจจุบัน จึงไดกําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน ๘ วาระ ประกอบดวย มิติภายนอก ๕ วาระ และมิติ
ภายใน ๓ วาระ และ โดยไดวางมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรมที่สําคัญภายใต ๘ วาระ
ปฏิรูปแรงงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
มิติภายนอกองคกร 5 วาระ ไดแก
วาระปฏิรูปที่ 1 มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทํา
กระทรวงแรงงานกําหนดวาระปฏิรูปนี้เพื่อใหเชื่อมโยงกับวาระที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานสู Thailand 4.0 ดวยเหตุที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยอมมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่
“การมี ง านทํ า ถ ว นหน า ” เพราะจะเป น ป จ จั ย ให เ ศรษฐกิ จ ของประเทศเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นด ว ยกํ า ลั ง ซื้ อ
ภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตาม
ความตองการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอีกดวย สิ่งเหลานี้ทําใหกระทรวง
แรงงานตองมาปรับบทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทําใหม สรางมิติใหมโดยนอกจากจะสงเสริมการมี
งานทําใหกลุมแรงงานทั่วไป และยังมุงใหแรงงานผูสูงอายุและผูพิการมีงานทํา และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษย
กอนเขาสูตลาดแรงงานเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกดวย โดยมีตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสําคัญไมเกิน 27,536 คน
2. รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กํ า หนดทิ ศ ทางและวางแผนยุ ท ธศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยการจั ด ทํ า ร า งยุ ท ธศาสตร
เพื่อสงเสริมการมีงานทํา....... รางยุทธศาสตรการบริหารจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2560 –
2564 และร า งยุ ทธศาสตร การแก ไ ขและป องกั น การขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2565 รวมทั้ ง
ยุทธศาสตรสนับสนุน ไดแก แผนยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564
2) พัฒ นากลไกให สอดรับ ตลาดแรงงานที่เ ปลี่ยนแปลง โดยมีการศึกษา/ปรับและพัฒนา
ระบบประกันการวางงานเปนการประกันการจางงาน เรงรัดผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา/บังคับ
ใชใหเกิดผลไดแก กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางและสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางานและจํานวนเงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการ
คาจาง เพื่อใหสามารถกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางกลุมพิเศษ เชน ลูกจางเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา
คนพิการ และผูสูงอายุ และการเกษียณอายุเปนการเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย อีกทั้งเมื่อมีการ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
เกษียณอายุแลวนายจางและลูกจางอาจตกลงทําสัญญาจางใหมโดยแตกตางจากสัญญาจางเดิมก็ไดทั้งนี้แกไข
เพิ่ ม เติ ม มาตรา 118/1 รวมทั้ ง ได กํ า หนดโทษนายจ า งที่ ไ ม จ า ยค า ชดเชยให ลู ก จ า งที่ เ กษี ย ณอายุ ด ว ย
รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพใหเอื้อตอการจางงานตอหลังจากอายุ55 ป และการกําหนด
อัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับการจางงานแรงงานผูสูงอายุและผูรับจางทํางานบานชั่วคราว
3) สงเสริมใหเกิดการมีงานทําในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุมอายุทั้งในและตางประเทศ
โดยการบู ร ณาการการดํ า เนิ น การแนะแนวและทดสอบความพร อ มด า นอาชี พ ผู ห างานที่ อ ยู ใ นวั ย เรี ย น
(ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป) ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีแกสถานประกอบกิจการที่ฝกอบรมแบบ
ทวิภาคีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีการกําหนดหลักสูตร/วิธีฝกงานใหกับ
สถานประกอบการใช ฝ ก งานให ค นพิ ก าร และการฟ น ฟู ส มรรถภาพคนงานเพื่ อ ให ส ามารถกลั บ เข า สู
ตลาดแรงงานไดอีกครั้ง การสงเสริมอาชีพและการจางงานทุกชวงวัย (แรงงานทั่วไป แรงงานสูงอายุ แรงงาน
พิการ) ใหมีงานทําทั้งในและตางประเทศ บูรณาการใหเกิดการมีงานทําในพื้นที่พิเศษ (เชน จังหวัดชายทะเล
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนใต เปนตน) สําหรับตลาดแรงงานในตางประเทศก็มุงรักษาตลาดแรงงาน
เดิมที่มีการจางงานที่ดีและขยายตลาดใหม รวมทั้งสรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับการไปทํางานตางประเทศ
4) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล โดยการสํารวจความตองการแรงงานและการขาด
แคลนแรงงาน และพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลกําลังแรงงาน มีการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงทะเบียนผูสูงอายุที่มีประสบการณในสาขาอาชีพตาง ๆ /แรงงานพิการใหบริการจัดหางานผาน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และพั ฒ นาระบบบริ ห าร/ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ส มาชิ ก กองทุ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อสงเสริมการมีงานทํา เชน กองทุนผูรับงานไปทําที่บาน
5) คุมครองและเสริมสรางความมั่นคงใหคนหางาน โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช
ในการคุมครองคนหางานไมใหถูกหลอกลวง ใชกลไกประชารัฐในการคุมครองปองกันการถูกหลอกลวงและ
การถูกแยงอาชีพจากแรงงานตางดาว
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศทิศทางของประเทศไทยไวอยางชัดแจง
วาจะพัฒนาประเทศใหเปน “Thailand 4.0” ซึ่งการกาวไปสูจุดมุงหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัย
ที่สํ าคั ญ กล า วคื อ จะต องเป น ทรั พยากรมนุษยที่มีผ ลิตภาพสูง กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการเพิ่ม
ผลิ ต ภาพแรงงานไปสู Thailand
4.0 เป น 1 ใน 8 วาระปฏิ รู ป แรงงาน โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) ไมนอยกวารอยละ 2.57
2. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคบริการไมนอยกวารอยละ 6.56
3. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ 2.68
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4. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labour Productivity Levels
ไมนอยกวาระดับ 30
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กํ า หนดทิ ศ ทางและวางแผนยุ ท ธศาสตร ที่ ต อบสนองต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ที่ รั ฐ บาลและแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 กํ า หนด โดยจะต อ งจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร พั ฒ นากํ า ลั ง คน
ทั้ง รายอุ ต สาหกรรมเป า หมาย และรายพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เช น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน
2) พัฒนากลไกการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติและอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขา/อุตสาหกรรมที่สอดรับกับ Thailand 4.0 การกําหนด
กรอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ แห ง ชาติ ๘ ระดั บ (NQF) การปรั บ แก ก ฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
ฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนการ
ขยายการบังคับใชครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปขยายวงเงินกูยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มสิทธิประโยชนการยกเวนภาษี เพื่อกระตุนใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในแตละ
สถานประกอบการ
3) เตรียมและพัฒนากําลังแรงงานใหเปน Productive Manpower โดยการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมสําคัญมีระบบการแนะแนวและทดสอบความพรอมทางอาชีพ
ใหกับผูที่กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใหสอดรับกับ Thailand 4.0 มีการสื่อสารสรางการรับรูแนวโนมความ
ตองการตลาดแรงงานเพื่อผลิตคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานรวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะฝมือ
ใหสอดรับกับ Thailand 4.0
4) ส งเสริ ม สนั บ สนุ น นายจา ง ลู ก จ างให เ ข า สู Thailand 4.0 ได อย า งราบรื่ น โดยการ
สงเสริมการแรงงานสัมพันธแบบหุนสวน มีการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจาง รวมทั้งมี
การสงเสริมใหแรงงานเขาถึงสิทธิประกันสังคมเพื่อความมั่นคงและพรอมกาวสูดิจิทัลไทยแลนด
5) บูรณาการเครือขายการพัฒนาศักยภาพ โดยการสงเสริม TLS เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแขงขันของสถานประกอบกิจการ สรางความรวมมือกับสถาบัน /องคกรวิชาชีพตามอุตสาหกรรม Thailand
4.0 ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
วาระปฏิ รู ปที่ 3 การป อ งกัน และแกไ ขปญหาการคา มนุษยด า นแรงงานและแรงงาน
ผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงานตระหนั ก ดี ถึ ง ผลกระทบของป ญ หาการค า มนุ ษ ย ด า นแรงงาน
ปญหาแรงงานตางดาว และการใชแรงงานผิดกฎหมายที่มีตอความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประเทศไทย
ซึ่งสงผลไปถึงภาคเศรษฐกิจอีกดวย กระทรวงแรงงานจึงไดยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปน 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ตองเรงรัด
ขจัดปญหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนการสรางระบบปองกันและแกไขปญหาแบบครบวงจร เปาหมายหลัก
2 - ๒๖

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
คื อ ป ญ หาแรงงานบั ง คั บ และป ญ หาการค า มนุ ษ ย ต อ งหมดไปจากประเทศไทย โดยมี ตั วชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. จํานวนแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมนอยกวา 1,380,200 คน
2. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย แรงงานต างด าว) ไดรับ การ
ปองกันและคุมครองจากขบวนการคามนุษยไมนอยกวา 1,473,200 คน
3. มีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย ไมนอยกวา 1 เรื่อง
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
๑) กําหนดทิศทาง ขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเฉพาะดาน
ต า งๆ ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการค า มนุ ษ ย ด า นแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563
ยุทธศาสตร การบริ ห ารจั ดการแรงงานต า งดาว พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนระดับ ชาติ เ พื่อขจัดการใช
แรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร าย พ.ศ.2558 – 2563 รวมทั้ งได มี ก ารจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ พื้ น ที่
ที่เชื่อมโยงกับแผนระดับประเทศ
๒) พัฒนากลไกใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการแกไขกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ..... และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เกี่ ย วกั บ ความผิ ดแรงงานเด็ ก เพื่ อให การบังคับ ใช กฎหมายสอดคลองกับ สถานการณและมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงหลักประกันสุขภาพ และความคุมครองทางสังคมของแรงงานตางดาว
3) การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งจริ ง จั ง โดยใช ก ารข า วประสานความร ว มมื อ ประชารั ฐ
จั ด หาบุ ค ลากรให เ พี ย งพอกั บ การปราบปรามมี ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ เจ า หน า ที่ ต รวจแรงงาน
ดวยการอบรมอยางเขมขนและจัดทําคูมือการตรวจ มีการบูรณาการเจาหนาที่ตรวจแรงงานและแผนการตรวจ
4) สร า ง พั ฒ นา เชื่ อ มโยงและบริ ห ารฐานข อมู ล โดยการสํ ารวจข อมู ล ที่ จํ าเป น ต อ การ
บริ ห ารงานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการค า มนุ ษ ย ด า นแรงงานและแรงงานผิ ด กฎหมาย มี ก ารจั ด ทํ า
ฐานขอมูลแรงงานตางดาว (Supply) และระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อกํากับดูแลวางแผนการดําเนินงาน
ตั้งแตตนทางไปจนถึงปลายทาง มีการสํารวจและกําหนดความตองการที่แทจริงในการจางแรงงานตางดาว
(demand)
5) ขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยการจัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) การสราง
ความรู ความเข าใจและสนั บสนุ นการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) โดยการมี สว นร วมและ
แสดงเจตนารมณ อ ย า งจริ ง จั ง ของภาคเอกชนในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการค า มนุ ษ ย ด า นแรงงาน
เรงสรางความตระหนักรูไมยุงเกี่ยวและแจงเบาะแสการคามนุษยดานแรงงาน
6) การปองกันและแกไขปญหาในเชิงนโยบาย โดยมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและติดตามสถานการณ กระทรวงแรงงาน และมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ในระดับกรมและระดับจังหวัด เพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
7) การคุมครองและดูแลผูที่ประสบปญหา โดยมีการจัดตั้งศูนย 3 ศูนย คือ ศูนยแรกรับและ
สิ้นสุดการจาง (3 จังหวัด) ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว (10 จังหวัด) และศูนยประสานแรงงาน
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ประมงจังหวัด (22 จังหวัด) เพิ่มเติมจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด และเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส โดยพัฒนาเว็บไซต
ระบบรับแจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me) (www.doe.go.th/helpme) ที่รองรับ 5 ภาษาและ
สายดวนของกรมเพื่อรับเรื่องรองทุกขรองเรียนตางๆ ไดแก สายดวนกรมการจัดหางาน 1694 สายดวน
กรมสวั สดิ การและคุ มครองแรงงาน 1546 สายดว นประกั นสังคม 1506 จัดใหมีลามและผูประสานงาน
ดานภาษาเพิ่มเติม
8) การปฏิบัติตามพันธกรณีและอนุสัญญาระหวางประเทศ การพิจารณารางกฎหมายและ
ใหสัตยาบันอนุสัญญา 188 และขอแนะที่ 29
9) การบูรณาการทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศ
ภายในและตางประเทศ
10) การประชาสัมพันธและสรางการรับรูความเขาใจเรื่องการแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมายทั้งในและตางประเทศ
11) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand
กระทรวงแรงงานมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีการบูรณาการ
ผานกลไกประชารัฐดําเนินงานเชิงรุกดวยมาตรการสรางจิตสํานึก (Safety Mind) มาตรการความปลอดภัย
ของชีวิต (Safety of Life) มาตรการสรางเครือขาย (Safety Network) เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทย
ปลอดภัย (Safe Work ,Safe Health ,Safe Life : Safety Thailand)” โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุงเนนใหอัตราการประสบอันตราย (เสียชีวิต) ไมเกิน ๕ ราย ตอ ๑๐๐,๐๐๐ ราย
ในงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรางการรับรู จิตสํานึก และใหการดูแลแรงงานทุกกลุม 2,000,000 คน
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
๑) กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร เ ชิง บู ร ณาการร ว มกั บ สว นราชการและหน ว ยงานต า งๆ อี ก
๑๒ หน ว ย จั ด ทํ า เป น แผนแม บ ทความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสิ่ง แวดล อมในการทํา งาน ฉบั บ ที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒) สรางความตระหนักรูดานความปลอดภัย โดยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสราง
การรับรูเกี่ ยวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีในสถานศึกษาด วยพลังประชารัฐ สงเสริมใหมีการเรียนรู
เพี่อสรางเกราะปองกัน ดานความปลอดภัยผานโครงการ / กิ จกรรม / สื่อต างๆ รวมทั้งการสงเสริมความรู
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย สุขภาพ การปองกันโรค และสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกลูกจาง /
ผูประกันตน
3) บู ร ณาการความร ว มมือดานความปลอดภัย และอาชีว อนามัย กับ หนว ยงานภายนอก
กระทรวงโดยจัดทํา MOU ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศกับ ๑๒ หนวยงาน บูรณาการ
การทํางานรวมกับภาคเอกชน NGO รวมทั้งเพิ่มจํานวนคลินิกโรคจากการทํางาน
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๔) บู ร ณาการความร ว มมื อ ด า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย กั บ หน ว ยงานภายใน
กระทรวงสงเสริมและยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัย โดยประกาศวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เรงกําหนดมาตรฐานอาชีพ / มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขา
ที่ อาจเป น อั น ตรายต อสาธารณะ เพิ่ มการรับ รองความรูความสามารถผู ป ระกอบอาชี พในสาขาที่อ าจเป น
อันตรายตอสาธารณะ
๕) ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกไตรมาส
วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุมเปาหมายสําคัญอีกกลุมหนึ่งและยังเปนกลุมที่เปนคนสวนใหญของประเทศไทย คือ
กลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจํานวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา
มีทักษะฝมือในระดับลาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงใหความสําคัญกับกลุมแรงงานนอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวา
กลุ ม แรงงานในระบบ โดยมุ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบอย า งครบวงจร ทั้ ง การส ง เสริ ม
การคุมครอง และการพัฒนา และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึง
สิทธิประโยชนตามกฎหมายโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุงเนนให
๑. สัดส วนแรงงานนอกระบบที่ อยูในระบบประกันสั งคม (มาตรา 40) ต อกํ าลังแรงงาน
ไมนอยกวารอยละ 4
2. แรงงานนอกระบบที่ผานการฝกอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
บริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 และมี แ ผนกลยุ ท ธ ก ารมี ง านทํ า ของผู สู ง อายุ
พ.ศ. 2559 – 2563 เปนแนวทาง
2) ปรั บ ปรุ ง กลไกการบริ ห ารจั ด การให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ จั ง หวั ด
และระดั บ ท อ งถิ่ น (อสร./บั ณฑิ ต แรงงาน) สร า งและเชื่ อมโยงฐานข อมู ล แรงงานนอกระบบกั บ หน ว ยงาน
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงใหสามารถใชประโยชนไดรวมกัน (เชื่อมโยงกับวาระที่ 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของธกส. /กอช. /ฐานขอมูลการลงทะเบียนคนจน)พัฒนากฎหมายเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตาม พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น ปรั บ ปรุ ง กฎหมายแรงงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่ อ ส ง เสริ ม การจ า งงานผู สู ง อายุ และคนพิ ก ารและการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ เพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน
ใหกลุมแรงงานนอกระบบ (ผูประกันตนมาตรา 40)
3) ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ /หลั ก ประกั น ความมั่ น คงโดยการส ง เสริ ม การรั บ งาน
ไปทําที่บานที่ตรงตามความตองการของตลาดเพื่อการมีรายไดที่ยั่งยืน สงเสริมการรวมกลุมและสรางความ
เขมแข็งใหกับกลุมเพื่อใหเขาถึงสิทธิตามกฎหมายตางๆ ไดโดยงาย ประสานเชื่อมโยงแหลงเงินทุนตางๆ เชน
กองทุนผูรับงานไปทําที่บานเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริม
การปองกันโรคจากการประกอบอาชีพหรือการจัดบริการ
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4) ขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกกลุมอาชีพตางๆ ใหทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้ง
สรางความรับรูเพื่อใหเขาสูระบบการคุมครองดานแรงงาน และการใหสัตยาบันอนุสัญญาที่สําคัญและสอดคลอง
กับ Decent Work
5) พั ฒ นาสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ เทคโนโลยี และนวัต กรรม โดยพั ฒ นาหลั กสู ตรและ
ฝกทักษะอาชีพที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ re- skill และเพิ่มรายไดเชน Digital Marketing,
Creative & Innovative Economy จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (อาชีพอิสระ) และออกใบรับรอง
สมรรถนะ เพิ่มบทบาทและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส
มิติภายในองคกร 3 วาระ ไดแก
วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน
การวางเปาหมายใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรชี้นําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะนํ า พาองค ก รไปให ถึ ง เป า หมายนี้ คื อ การปฏิ รู ป บทบาทกระทรวง
ในทั้ ง ๓ มิ ติ คื อ มิ ติ โ ครงสร า งอํ า นาจหน า ที่ ที่ ต อ งทั น สมั ย พร อ มการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ใหม ๆ และท า ทาย
มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ตองกาวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ตองเปนกลไก
สนับสนุนการทํางานแนวใหมมีความยืดหยุนสูง มีความคลองตัว วาระการปฏิรูปบทบาทกระทรวงจึงถือวาเปน
ตนน้ําของวาระปฏิรูปแรงงานทั้ง ๘ วาระ โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนใหเกิด
ความสํ า เร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง และอํ า นาจหน า ที่ ภ ายในกระทรวง/กรมแล ว เสร็ จ ไม น อ ยกว า
3 หนวยงาน (จากแผนการดําเนินงาน 7 หนวยงาน)
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน
2) ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ (HRO) เปนการปรับปรุงครั้งใหญโดยมุงลดบทบาท
กระทรวงแรงงานจากเดิ มที่ เ น น การเป น หน ว ย operator ไปเพิ่ ม บทบาทกระทรวงแรงงานให เ ป น หน ว ย
facilitator /regulator /policy advisor ใน 2 สวนสําคัญ คือ
2.1) การศึ กษา / ยกระดั บ บทบาท / จัด ตั้ง หน ว ยงานขึ้ น เปน กรม หรือ หนว ยงาน
เทียบเทากรม รวม ๗ หนวยงาน ไดแก
(๑) การจัดตั้ง “สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน” เปนหนวยงานเทียบเทากรม
มีบทบาทเปน Policy Advisor ของประเทศในดานเศรษฐกิจการแรงงาน
(2) การศึ กษาการจั ด ตั้ ง “สํ านั กงานคณะกรรมการบริ ห ารแรงงานต างด า ว”
เปนหนวยงานเทียบเทากรม มีบทบาทในการเปน regulator /policy advisor เฉพาะดาน
(3) การศึ ก ษาการจั ด ตั้ ง “สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ และเครื อ ข า ย
ดานแรงงาน” เพื่อใหบุคลากรของกระทรวงแรงงานทุกคนมีสมรรถนะ (Competency) สูง และเชื่อมโยงไปถึง
การพัฒนาเครือขายดานแรงงาน เพื่อใหเปนภาคีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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(4) การปรั บ เพิ่ มบทบาทอํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานแรงงานในต า งประเทศ
2 แหง (เมียนมา และกัมพูชา) ในการอํานวยการเรื่องแรงงานตางดาวในประเทศเพื่อนบาน
(5) การปฏิรูปโครงสราง “สํานักบริหารการลงทุน” เพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
มีผลตอบแทนการลงทุนที่เพียงพอตอความเติบโต โดยการผลักดันการแยกสวนบริหารการลงทุนที่เปนงาน
ปฏิบัติการ (operator) ออกเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบอื่นๆที่ไมใชสวนราชการ
(6) การปรับเปลี่ยนโครงสราง “สํานักงานกองทุนเงินทดแทน” ใหมีความคลองตัว
ในการบริหารกองทุนอีกดวย
2.2) การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงเปน “กระทรวงทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหสอดคลอง
กับบทบาทภารกิจที่มุงสูการเปน policy advisor ดานการชี้นําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศสู Thailand 4.0 และเปนผูกํากับมาตรฐานดานแรงงาน
3) สรางกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปแบบ single command ในระดับพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตองใชการบริหารจัดการที่พิเศษแตกตางจากพื้นที่ทั่วไป
4) ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและกรม จัดทําแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) มอบอํานาจ
การขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร จากหัวหนาสวนราชการสูระดับรองลงมา
5) ปฏิรูปการพัฒนาบุคลากร (HRD) โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลกระทรวงและกรม จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกชวงชั้นและรายบุคคล (IDP) และจัดทํา succession
plan และการสราง Talent Group รวมถึงการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายดานแรงงาน
6) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ของกระทรวงแรงงานโดยการยกราง ปรับปรุง
พัฒนา ออกกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
7) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส
วาระปฏิรูปที่ 7 Zero Corruption
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–
2564) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)” โดยมี เ ป า ประสงค เ ชิ งยุ ท ธศาสตรวา “ประเทศไทยไดรับ การประเมิน ดัช นีการรับ รูการทุจ ริ ต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศนและ
เปาประสงคนี้ได ทุกสวนราชการตองชวยกันดําเนินการอยางจริงจัง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดวาระ
ปฏิรูปแรงงาน เรื่อง Zero Corruption ขึ้ น เพื่อตอบสนองตอเปาหมายชาติ โดยมีตั วชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. จํานวนบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน
และตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา 3,000 คน
2. คะแนนผลการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร งใส (ITA) ของกระทรวงแรงงาน
ไมนอยกวา 85 คะแนน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2) เสริมสรางกลไกการปองกันใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสรางระบบการจาย
คาตอบแทน อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ดวยระบบพรอมเพย จัดทําคูมือสําหรับประชาชนในงานบริการตางๆ
ของกระทรวงแรงงาน ปรับแกกฎหมายเงินทดแทนใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนศึกษาการ
นําระบบอิเลกทรอนิกสมาใชในการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ภายในสวนราชการ
3) เสริ มสร า งบุ ค ลากรใหมีธ รรมาภิบ าลเพื่อป องกัน และลดความเสี่ย งในการเกิ ดทุจ ริ ต
โดยการฝ กอบรม การปลู กจิ ตสํ า นึ กการต อตานการทุจ ริตประพฤติมิช อบ เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเพื่อสรางการรับรู การเสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับ
บุคลากร และกํากับดูแล ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกโดยเครงครัด
4) สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกระจายทุกกลุม ทุกพื้นที่ขยายเครือขาย “กระทรวงแรงงานโปรงใสไรทจุ ริต”
5) ติดตามประเมินผล และรายงานผลรายไตรมาส
วาระปฏิรูปที่ 8 Information Technology
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนผูมาใชบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เพื่อสรางความ
โปร ง ใส ลดโอกาสการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ตามแผนรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มุงเนนใหมี
1. จํานวนระบบการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 4 ระบบ
2. จํานวนระบบ back office platform ที่มีการพัฒนาและใชงานภายในกระทรวง/กรม
ไมนอยกวา 2 ระบบ
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กํ า หนดทิศทางการปรับ เปลี่ย นเปนองคกรดิจิทัลโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงแรงงานและกรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
2) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลและการใชประโยชนโดยการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ
ดานแรงงานประจําจังหวัด
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ ระบบจัดการฐานขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูล
โดยการเชื่อมโยงขอมูลแรงงานรายทะเบียนและสถิติจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงใหครบถวน
และเปนปจจุบัน พัฒนาระบบฐานขอมูลแรงงานกลุมเฉพาะ เชน แรงงานนอกระบบ ชางชุมชน แรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และแรงงานตางดาว ปรับปรุงระบบ DB for e-service เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
4) พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารภายในองค ก รโดยการพั ฒ นา Platform
การบริหารงานภายในองคกร (Back office) เชน ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายความเร็วสูง ระบบการ
ประชุม Paperless ระบบการจองหองประชุม ระบบการใชรถยนตสวนกลาง และระบบการนัดหมายผูบริหาร
เปนตน
5) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส โดยการยกระดับการใหบริการสู
e-Self Service เพิ่มจุด One Stop Service สรางระบบการใหบริการประชาชนและภาคีเครือขายของทุกกรม
ผานทางอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง e-service / mobile application / social media / web
application รวมทั้งสิ้น 24 ระบบ
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส

2.9 นโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ป 2562
พลตํ า รวจเอก อดุ ล ย แสงสิง แก ว รัฐ มนตรี วา การกระทรวงแรงงาน ไดม อบนโยบายและ
ทิศทางการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2562 ใหแกขาราชการและเจาหนาที่กระทรวงแรงงาน โดยมีนโยบาย
เนนหนักประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
(๑) นโยบายเรงดวน (Agenda Based)
1) ยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต เปาหมาย 59,300 คน
2) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปาหมาย 7,880 คน
3) ส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องผู สู ง อายุ เป าหมาย 1๐๐,๐๐๐ คน
และสงเสริมให คนพิการมีงานทํา มี อาชี พ กับนายจ าง สถานประกอบการ และหนว ยงานของรัฐตามสัด สว น
ที่กฎหมายกําหนด เปาหมาย 10,000 คน
4) สงเสริ มให แรงงานไทยที่ จะเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกระบวนการเดิน ทางไปอยางถูกตอง
เพื่ อ ให ไ ด รั บ การคุ ม ครองตามกฎหมาย รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให มี ทั ก ษะฝ มื อสู งขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการ
ตลาดแรงงาน เปาหมาย ๔๕,๐๐๐ คน
5) ปองกันและแกไขปญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทํางานตางประเทศ โดยบูรณาการ
และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) บริ ห ารจั ดการแรงงานตา งด าวตามบัน ทึกความเขาใจวาดว ยความรวมมือในการจางแรงงาน
ระหว า งรัฐ (MOU) เป า หมาย 350,000 คน ตรวจสอบการทํ างานของแรงงานต างด า วให ถูก ต อ งตาม
ที่กฎหมายกําหนด เรงรัดการดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว รวมทั้งบังคับใชกฎหมายในการกําหนดงานที่หามคนตางดาวทําอยางเครงครัด เปาหมาย ๔๐,๐๐๐ แหง
๔๕๐,๐๐๐ คน
7) แก ไขป ญหาการขาดแคลนแรงงานเชิ งระบบ โดยเฉพาะอย างยิ่งในภาคประมงทะเล เป าหมาย
๕๐,๐๐๐ คน
8) ส ง เสริ ม การจ า งงานยุ ว แรงงาน เป า หมาย 10,230 คน และส ง เสริ ม การมี ง านทํ า และ
พัฒนาทักษะฝมือผูตองขังที่จะพนโทษ เปาหมาย 12,640 คน โดยเนนรูปแบบประชารัฐ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
9) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานบังคับ และการคามนุษยดานแรงงาน
เพื่อคงรักษาการจัดอันดับ Tier 2 โดยเพิ่มความเขมขนในการดําเนินงานเพื่อเลื่อนอันดับดีขึ้นเปน Tier 1
10) เพิ่มความเข มข นในการปองกั นและแกไขป ญหาการใชแรงงานเด็กในรูป แบบที่ เลวรายที่สุ ด
เพื่อคงระดับการจัดอันดับการปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุดในระดับความสําเร็จสูงสุด
(Significant Advancement)
11) ขับเคลื่อน Safety Thailand โดยการใชมาตรการทางกฎหมาย การสรางเครือขาย และการสราง
วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลงไมนอยกวารอยละ ๕
เทียบกับปที่ผานมา
12) พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ก ารประกั น สั ง คม และการเข า สู ม าตรฐานแรงงาน
ตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๑๐๒ วาดวยมาตรฐานการประกันสังคม เพื่อสราง
หลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นใหแกแรงงาน
13) ขยายการบู ร ณาการภาคี เ ครือข ายในการส งเสริม คุม ครอง และพัฒ นาแรงงานนอกระบบ
ใหมีอาชีพมีรายได มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปาหมาย ๑,๐๖๖,๐๐๐ คน
(2) นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
1) ใหแรงงานจังหวัดเปนตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับ
พื้นที่เพื่อใหเกิดเอกภาพ
2) ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแกไขปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
3) ให แรงงานจั งหวั ดเป น เจ าภาพหลักรว มกับ หนว ยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัด ทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรงดวน (Agenda Based)
ในระดับพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
4) ใหแรงงานจังหวัดเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data)
และเชื่อมโยงสูศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour Information Center: NLIC) เพื่อใหมี
ฐานขอมูล ดานแรงงานที่ครบถวน ถู กตอง และทันสมั ย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหนว ยงานที่เ กี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
1) ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริ การในรู ป แบบที่ ห ลากหลายทั้ ง e-Service, Mobile Application, Social Media และ
Web Application รวมทั้งปรับ ปรุงโครงสรางกระทรวงและกรมใหสอดรับกับ นโยบายไทยแลนด 4.0
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการปฏิรูปประเทศ
2) พัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผูนําเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในลักษณะมืออาชีพ
3) ขับเคลื่อนศู นย ปฏิ บัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดั บกรม และระดับพื้นที่ ใหเปน
เครื่องมือที่มีความพรอมในการบริหาร เฝาฟง อํานวยการ และควบคุมสั่งการแกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณ
4) ยกระดับศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (National Labour Information Center: NLIC) ใหเปน
ศูนยกลางการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานแรงงานของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ภารกิจบริการพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชน
ที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5) เร ง รั ด ทบทวน และปรั บ ปรุ ง การออกกฎหมายชั้ น พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎหมายลํ า ดั บ รอง
เพื่อแกไขปญหาแรงงานไดทันตอสถานการณและสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งพิจารณาการยกเลิก
กฎหมายที่ลาสมัย
6) จัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
7) ให มี คณะทํ างานเพื่ อศึ กษา วิ จั ย หรื อวางแผนอนาคตในการพั ฒนาแรงงานให ก าวทั น และรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สอดรับกับไทยแลนด 4.0 และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

2.10 อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
ประเทศไทยเป น สมาชิ ก ขององค การแรงงานระหว า งประเทศ (International Labour
Organization: ILO) มาตั้งแตป พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919) และเปนหนึ่งในประเทศกอตั้งองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศจะตองยึดถือ
และปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (International labour standards) ซึ่งถูกกําหนดในรูปของ
ตราสาร (Instruments) ที่ผานการรับรองจากที่ประชุมใหญประจําป (International Labour Conference : ILC)
โดย ILO มีภารกิจในการสงเสริมประเทศสมาชิกใหสัตยาบันอนุสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญา
ตอไป สําหรับขอแนะเปนเพียงเนื้อหาที่ขยายเพิ่มเติมจากตัวบทอนุสัญญาโดยประเทศสมาชิกไมมีพันธกรณี
ที่ตองใหสัตยาบัน และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดเชนเดียวกันกับอนุสัญญา
องค การแรงงานระหว า งประเทศกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศออกมาหลาย
รู ป แบบด ว ยกั น ทั้ งรู ป แบบที่ มี ส ภาพบั งคั บ และรูป แบบที่เป น แนวทางซึ่ง ไมมีส ภาพบัง คับ เรี ย กโดยรวมว า
ตราสาร (Instruments) โดยมีรูปแบบตราสารที่สําคัญ ไดแก อนุสัญญา (Convention) จํานวน 189 ฉบับ
ข อ แนะ (Recommendation) 205 ฉบั บ และพิ ธี ส าร (Protocol) จํ า นวน 6 ฉบั บ ทั้ ง นี้ ตราสารที่ มี
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ความสําคัญและมี พันธกรณี เสมือนเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาและพิธีสาร ซึ่งเมื่ อ
ประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันตราสารทั้งสองประเภทดังกลาวแลว ประเทศสมาชิกมีพันธผูกพันในการปฏิบัติ
ตามเงื่ อนไขของอนุ สั ญญาและพิ ธี ส ารดั งกล าว สํ า หรั บ ขอ แนะเป น ตราสารที่ ไม มีส ภาพบัง คั บ และไม เ ป ด
ใหสัตยาบัน หากแตเปนการกําหนดแนวทางเพื่อใหประเทศสมาชิกพิจารณานําไปปรับใชใหเหมาะสมตามบริบท
ของประเทศ ทั้งนี้ ขอแนะสวนใหญมักจะเปนขอแนะประกอบอนุสัญญาที่ระบุเนื้อหาสวนขยายเพิ่มเติมจากตัวบท
ในอนุสัญญาอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) อนุสัญญาพื้นฐาน (Fundamental Convention) มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน มีจํานวน 8 ฉบับ ไดแก
(๑) ฉบับที่ ๘๗ วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘
(๒) ฉบับที่ ๙๘ วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวม ค.ศ. ๑๙๔๙
(๓) ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
(๔) ฉบับที่ ๑๐๕ วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๕๗
(๕) ฉบับที่ ๑๐๐ วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑
(๖) ฉบับที่ ๑๑๑ วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘
(๗) ฉบับที่ ๑๓๘ วาดวยอายุขั้นต่ํา ค.ศ. ๑๙๗๓
(๘) ฉบับที่ ๑๘๒ วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดในการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙
2) อนุสัญญาที่มีลําดับสําคัญ (Governance/Conventions) มีจํานวน ๔ ฉบับ ไดแก
(๑) ฉบับที่ ๘๘ วาดวยการตรวจแรงงาน ค.ศ. ๑๙๔๗
(๒) ฉบับที่ ๑๒๒ วาดวยนโยบายการมีงานทํา ค.ศ. ๑๙๖๔
(๓) ฉบับที่ ๑๒๙ วาดวยการตรวจแรงงาน (การเกษตร) ค.ศ. ๑๙๖๙
(๔) ฉบับที่ ๑๔๔ วาดวยการหารือไตรภาคี ค.ศ. ๑๙๗๖
3) อนุสัญญาทางวิชาการ ( Technical Conventions) มีจํานวน 177 ฉบับ สําหรับ
ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาแลว จํานวน 1๗ ฉบับ มีผลบังคับใช ๑6 ฉบับ ดังนี้
(1) อนุสัญญาพื้นฐาน จํานวน 6 ฉบับ ไดแก
1. ฉบับที่ ๒๙ วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐
2. ฉบับที่ ๑๐๐ วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑
3. ฉบับที่ ๑๐๕ วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๕๗
4. ฉบับที่ ๑๑๑ วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘
5. ฉบับที่ ๑๓๘ วาดวยอายุขั้นต่ํา ค.ศ. ๑๙๗๓
6. ฉบับที่ ๑๘๒ วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดในการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙
(2) อนุ สั ญ ญาที่ มีลํ า ดับ สําคั ญ จํา นวน 1 ฉบับ ได แก ฉบับ ที่ ๑๒๒ ว าด ว ยนโยบาย
การทํางาน ค.ศ. ๑๙๖๔ (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๒)
(3) อนุสัญญาทางวิชาการ จํานวน ๑๐ ฉบับ ไดแก
1. ฉบั บ ที่ 14 ว า ด ว ยการหยุ ด พั ก ผ อ นประจํ า สั ป ดาห ใ นงานอุ ต สาหกรรม
ค.ศ. 1921 (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511)
2. ฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคาทดแทนสําหรับคนงาน
ชาติในบังคับและคนตางชาติ ค.ศ.1925 (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511)
2 - ๓๖

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๐)

3. ฉบับที่ ๘๐ วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๔๖ (ใหสัตยาบัน

4. ฉบั บที่ 127 ว าด ว ยน้ํ าหนั กสู งสุ ดที่ อนุ ญาตให คนงงานคนหนึ่ งแบกหามได
ค.ศ.๑๙๖7 (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒511)
5. ฉบั บ ที่ ๘๘ ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง บริ ก ารจั ด หางาน ค.ศ.๑๙๔๘ (ให สั ต ยาบั น
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๒)
6. ฉบับที่ ๑๑๖ วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา ค.ศ.๑๙๖๑ (ใหสัตยาบัน
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๕)
7. ฉบับที่ ๑๕๙ วาดวยการฟนฟูดานการฝกอาชีพและการจางงาน (บุคคลพิการ)
ค.ศ. ๑๙๘๓ (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)
8. ฉบับที่ ๑๘๗ วาดวยวาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙) สาระสําคัญของอนุสัญญามุงเนน
เกี่ยวกับการจัดใหมีองคประกอบพื้นฐานที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ประเทศไทยได กํ า หนดกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
9. อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. ๒๐๐๖ (ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๕๙) โดยสาระสํ าคั ญของอนุ สั ญญากํ าหนดให ประเทศสมาชิ กที่ ให สัตยาบั นมี ภาระหน าที่ ในฐานะที่ เป น
รัฐเจาของธงเรือโดยการรับรองและการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ หรือมาตรการอื่นๆ ภายในประเทศตน
ใหเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ของอนุสัญญา พรอมทั้งดําเนินการตรวจตราอยางสม่ําเสมอ การจัดทํารายงาน
และการดําเนินคดีภายใตกฎหมายที่มีผลบังคับใช เพื่อรับรองวาคนประจําเรือที่ทํางานอยูบนเรือซึ่งชักธงของ
ประเทศตนไดรับความคุมครองอยางแทจริง และในฐานะที่เปนรัฐเจาของทา โดยการเขาตรวจเรือเมื่อเรือนั้ น
เขาเทียบทา เพื่อทําใหมั่นใจไดวาเรือทุกลํามีมาตรฐานในเรื่องสภาพการทํางานและความเปนอยูของคนประจํา
เรื อ ตามข อ กํ า หนดของอนุ สั ญ ญา ไม ว า เรื อ ดั ง กล า วจะชั ก ธงของประเทศสมาชิ ก ที่ ใ ห สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญา
หรือไมก็ตามในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
10. อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางาน
ในภาคการประมง พ.ศ.2550 (C188 - Work in Fishing Convention 2007) ซึ่งเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ บัญญัติขึ้นเพื่อประกัน วาผูใชแรงงานในภาคประมงไดรั บการปฏิบัติที่ดีในสภาพการจางงานตาม
มาตรฐานระดั บสากล ใหสัต ยาบัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยจะมีผลบังคั บใช สําหรั บประเทศไทย
ตั้งวันที่ 30 มกราคม 2563

2.11 พระราชบัญญัติและกฎหมายกระทรวงแรงงาน
2561

ความคืบหนาดานกฎหมายของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีการปรับปรุงแกไขในชวงป 2559 -

พระราชบั ญญั ติ และกฎหมายที่ หน วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน ได ดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก ไข
และประกาศ ใชแลวในชวงป 2559 - 2561 รวมทั้งสิ้น 119 ฉบับ โดยจําแนกรายหนวยงาน ประกอบดวย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปรับปรุงกฎหมาย จํานวน 6 ฉบับ และมีผลใชบังคับแลว
ดังนี้
2 - ๓๗

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
1) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐ
จะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการใชจายเงินเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ พ.ศ. 2561
3) ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
4) ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
5) ประกาศคณะกรรมการคาจ าง เรื่ อง อั ตราคาจ างตามมาตรฐานฝมือ (ฉบั บที่ 7) ลงวั นที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2560
6) ประกาศคณะกรรมการค าจ าง เรื่ อง อั ตราค าจ างตามมาตรฐานฝ มื อ (ฉบั บที่ 8) ลงวั นที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2. กรมการจัดหางาน ปรับปรุงกฎหมาย จํานวน 54 ฉบับ และมีผลใชบังคับแลว ดังนี้
1) พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 (ปจจุบันถูก
ยกเลิกโดยพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560)
๒) พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
3) พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) กฎกระทรวงการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
5) กฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการนํ าคนต างด าวมาทํ างานกั บ นายจ างในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
6) กฎกระทรวงการขอใบอนุ ญาต การออกใบอนุ ญาต การต ออายุ ใบอนุ ญาต และการกํ าหนด
หลักประกันในการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
7).กฎกระทรวงยกเว น ค าธรรมเนี ย มการทํางานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๙
8) กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการทํางานของคนตางดาวสําหรับคนตางดาวซึ่งเปนผูเสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานค ามนุษยหรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติ ปองกั นและปราบปรามการคา
มนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
9) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานเปนคนประจํา
เรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
10) กฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาตจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานเปนคน
ประจําเรือ การดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน และการจดทะเบียนตัวแทนจัดหางานและลูกจางซึ่งทําหนาที่
เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐
11) กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
12) กฎกระทรวงกําหนดเวลาการหักเงินคาจางเพื่อนําสงเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
13) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการกําหนดสถานที่ตองหามตั้งสํานักงาน การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหยายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๐
14) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนผูจัดการ พ.ศ.
๒๕๖๐
15) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2561
2 - ๓๘

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
๒๕๕๙

16) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดดานตรวจคนหางาน (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน

17) ประกาศสํ านั กนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง กํ าหนดประเภทงานให คนต างด าวตามมาตรา ๑๓ (๒)
แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําได (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
18) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานที่คนตางดาวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อ
ทํางานตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
19) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบและการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชกํ าหนดการนํ าคนตางดาวเข ามาทํ างานกั บนายจ างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
20) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทงานใหคนตางดาวตามมาตรา ๑๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การทํ างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งเป นผู เสี ยหายจากการกระทํ าความผิ ดฐานค ามนุ ษย หรื อพยานในความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําได ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
21) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจํ าตัวและการออกบัตรประจํ าตัวนายทะเบี ยนและ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 27 มีนาคม
พ.ศ. 2561
22) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การผอนผัน
ใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศตนทางเพื่อรวมประเพณีสงกรานต
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
23) คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
24) ระเบีย บกรมการจั ดหางานวาดวยการแจงการเดินทางกลับไปทํางานตางประเทศของ
คนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราวดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2561
25) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการคัดเลือกและยกเลิกหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนสถานฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคนหางานที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment Permit Permit System : EPS) พ.ศ. 2561
26) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการคัดเลือกและยกเลิกหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนสถานฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคนหางานที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
ตามระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment Permit Permit System : EPS) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
27) ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการขอมีบัตร การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทน
บัตรประจําตัวผูรับใบอนุญาตจัดหางาน ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
พ.ศ. 2560
28) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อัตราคาใชจายในการฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสําหรับ
คนหางานที่ไดรับคัดเลือกใหไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจางแรงงานตางชาติ (Employment
Permit System : EPS) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
29) ประกาศกระกรมการจั ดหางาน เรื่อง กําหนดแบบการแจงความตองการจางคนตางดาว
แบบคํารองขอนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ แบบคําขอรับใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางาน
กับ นายจ างในประเทศ แบบใบอนุ ญ าตนํ า คนตางดาวมาทํางานกับ นายจางในประเทศ แบบคําขอตออายุ
2 - ๓๙

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ใบอนุ ญาตนํา คนต า งด าวมาทํ า งานกั บ นายจางในประเทศ แบบสัญ ญาค้ําประกัน ของธนาคาร แบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงหลักประกัน และแบบคําขอรับหลักประกันคืน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
30) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดรายละเอียดในสัญญาการนําคนตางดาวมาทํางานกับ
นายจางในประเทศ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
31) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดรายการและอัตราคาบริการและคาใชจายและแบบ
ใบรั บ ค าบริ ก ารและค าใช จ ายในการนํ าคนต างด าวมาทํ างานกั บนายจ างในประเทศ ลงวันที่ 14 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2559
32) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตนําคนตางดาวมา
ทํางานกับนายจางในประเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
33) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดสถานที่ยื่นคําขอและแจงการทํางานของคนตางดาว
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
34) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตนําคนตางดาวมาทํางานกั บนายจางใน
ประเทศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
35) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดงานอันจําเปนและเรงดวน ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2560
36) ประกาศกรมการจั ดหางาน เรื่อง กําหนดแบบใบอนุ ญาตทํ างาน ลงวั นที่ 19 กั นยายน พ.ศ.
2560
37) ประกาศกรมการจั ดหางาน เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญ าตทํางาน (ฉบับ ที่ 2) ลงวันที่ 21
มีนาคม พ.ศ. 2561
38) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดประเภทของคนตางดาวที่ผูจางคนตางดาวไดรับ
ยกเวนไมตองแจงการจางคนตางดาว ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
39) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดรายการในการสงคนตางด าวใหแก นายจางตาม
สัญญานําคนตางดาวมาทํางานในราชอาณาจักร ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
40) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการแจงจํานวนและรายชื่อของ
ลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานและแบบบัตรประจําตัวของผูจัดการ ผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลและลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางาน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
41) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตจัดหางาน แบบใบอนุญาต
จั ด หางาน แบบคํ า ขอต ออายุ ใบอนุ ญ าตจั ดหางาน แบบคํา ขอใบแทน ใบอนุ ญ าตจัดหางาน แบบใบแทน
ใบอนุญาตจัดหางาน แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน และแบบคําขอรับ
หลั กประกั นคื น สําหรับการจั ดหางานให คนหางาน เพื่อไปทํ างานเปนคนประจําเรื อ ลงวั นที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.
2560
42) ประกาศกรมการจั ด หางาน เรื่ อ ง กํ า หนดแบบบั ต รประจํ า ตั ว ผู รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด หางาน
ผูจัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจางซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดหางาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
43) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานเปน
คนประจําเรือ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
44) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบอํานาจใหทําสัญญาจัดหางานกับ
เจาของเรือ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
45) ประกาศกรมการจั ดหางาน เรื่ อง กํ าหนดแบบสมุ ดทะเบี ยนคนหางาน ลงวั นที่ 5 มิ ถุ นายน
พ.ศ. 2560
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
46) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจําเดือน ลงวันที่
5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
47) ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบหนังสือรับรองวิธีการคุมครองคนประจําเรือ
ซึ่งอยูในสภาพลําบาก ณ เมือทาตางประเทศ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
48) ประกาศกรมการจั ด หางาน เรื่ อ ง กํ า หนดแบบสั ญ ญาค้ํ าประกั น ของธนาคาร และแบบ
คําขอรับหลักประกันคืน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
49) คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 438/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
50) คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1623/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เรื่อง มอบอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ ๒)
51) ระเบียบคณะกรรมการรวมตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
วาดวยหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขการเปรีย บเทียบคนตางดาวที่ทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางานหรือ
ทํางานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทําได พ.ศ. ๒๕๖๑
52) ข อกํ าหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริ หารจั ดการการทํ างานของคนต างดาววาด วย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการใชจายเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๖๐
53) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาววาดวยการรับ
เงิน การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐
54) ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันคาใชจายใหแกคนตางดาวที่สงเขากองทุนเพื่อการสงคนตางดาวกลับไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
3. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ปรับปรุงกฎหมาย จํานวน 20 ฉบับ และมีผลใชบังคับแลว ดังนี้
1) กฎกระทรวงการยื่นคําขอ การออกหนังสือรับรอง และการออกใบแทนหนังสือรับรอง การเปน
ศูนยประเมินความรูความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙
2) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรูความสามารถ พ.ศ. ๒๕๕๙
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนี ยมของศูนยประเมิ นความรูความสามารถและศูนย ประเมิ น
ความรูความสามารถที่เปนหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙
4) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรอาชีพ
ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางเปนกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
5) ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานวาดวยคาตอบแทนและคาใชจายอื่นของ
ผูประเมินซึ่งเปนเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และปฏิบัติหนาที่ในศูนยประเมินความรูความสามารถกลาง
พ.ศ. 2560
6) ประกาศคณะกรรมการส งเสริมการพั ฒนาฝ มื อแรงงาน เรื่ อง จํ าแนกและกําหนดระดั บความรู
ความสามารถ และกําหนดชวงอัตราคาจางทีเ่ หมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ สาขาอาชีพ
ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เฉพาะสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
7) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใหความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใชในการฝกยกระดับ
ฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
8) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
9) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ
วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ลงวันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2560
10) ประกาศคณะกรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
11) ประกาศคณะกรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน เรื่ อ ง กํ า หนดอั ต ราค า ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
12) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการยื่ น คํ า ขอการประเมิ น การออกหนั ง สื อ รั บ รองความรู ค วามสามารถ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองความรู
ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.
2559 (ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
13) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ในการยื่ น คํ า ขอการประเมิ น การออกหนั ง สื อ รั บ รองความรู ค วามสามารถ อายุ ห นั ง สื อ รั บ รองความรู
ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรูความสามารถ ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และ
ชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนยประเมินความรูความสามารถกลาง ลงวันที่ 22 กันยายน 2559
(ถูกยกเลิกโดยประกาศฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
15) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานเพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และ
ชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการของศูนยประเมินความรูความสามารถกลาง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2560
16) ประกาศกรมพั ฒนาฝ มือแรงงาน เรื่ อง หลั กเกณฑ วิ ธี การและเงื่อนไขเกี่ ยวกับมาตรฐานการ
ฝกอบรมและคุณสมบัติของคนประจําเรือในตําแหนงคนครัวบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559
17) ประกาศกาศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่
เปนสถานฝกอบรมคนประจําเรือในตําแหนงคนครัวบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 (ถูกยกเลิกโดยประกาศ
ฯ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560)
18) ประกาศกาศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่
เปนสถานฝกอบรมคนประจําเรือในตําแหนงคนครัวบนเรือ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ถูก
ยกเลิกโดยประกาศฯ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560)
19) ประกาศกาศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดหนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่
เปนสถานฝกอบรมคนประจําเรือในตําแหนงคนครัวบนเรือ ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
20) คําสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2 - ๔๒

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ปรับปรุงกฎหมาย จํานวน 13 ฉบับ และมีผลใชบงั คับแลว ดังนี้
1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
2) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
3) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559
4) กฎกระทรวงกํ าหนดสถานที่ที่หามนายจ าง ให ลูกจางซึ่งเปนเด็ กอายุต่ํากวาสิ บแปดป ทํางาน พ.ศ.
2559
5) กฎกระทรวงกําหนดงานที่มีลักษณะอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
มีครรภหรือเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาป พ.ศ. 2560
6) กฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) กฎกระทรวงกําหนดประเภทและการดําเนินการของสถานประกอบกิจการในการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2561
8) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
9) ระเบี ย บกระทรวงแรงงานว า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะต องห า ม และการได ม าซึ่ ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนฝายเจาของเรือและผูแทนฝายคนประจําเรือ พ.ศ. 2559
10) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและ
ผูแทนฝายลูกจางในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2559
11) คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 85/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
12) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทําที่บาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
13) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อ ง แบบบั ต รประจํ า ตั ว พนั ก งานตรวจแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
5. สํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงกฎหมาย จํานวน 26 ฉบับ และมีผลใชบังคับแลว ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561
๒) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3).พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจางอื่นที่ไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
พ.ศ. 2560
4) พระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเขาเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561
5) พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขแหงสิทธิในการรับประโยชนทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561
6) กฎกระทรวงการจายเงินบําเหน็จชราภาพแกผูประกันตนซึ่งไมมีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
7) กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ๒๕๖๐
8) กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจายเขากองทุนประกันสังคมสําหรับบุคคลซึ่งสมัคร
เขาเปนผูประกันตน พ.ศ. 2561
9) กฎกระทรวงกําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ใหนายจางจาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
2 - ๔๓

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
10) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยการจายเงินกองทุนประกันสังคมเปนเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ ยง ค า เช า ที่ พัก และค า ใช จ า ยอย า งอื่น ของกรรมการ ที่ป รึกษา กรรมการการแพทย กรรมการอุทธรณ
กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ พ.ศ. 2559
11) ระเบียบกระทรวงแรงงานวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการแพทย พ.ศ. 2561
12) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการจัดหาผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.
๒๕๕๙
13) ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวาดวยการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561
14) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวาดวยการงบประมาณ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนําเงินกองทุนเงินทดแทนไปใชในการบําบัดรักษาและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน สงเสริมหรือ
ปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินงานของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๐
15) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครองดานประกันสังคม
และเงินทดแทนคนประจําเรือ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
16) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียก
เก็บเงินสมทบ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
17) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่ อง กํ า หนดศู น ย ฟน ฟู ส มรรถภาพคนงานภาค ๑-๕ ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
18) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
และการนําสงเงินสมทบผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Payment) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2560
19) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหลดหยอนการออกเงิน
สมทบของนายจาง และผูประกันตนในทองที่ที่ประสบภัยพิบัติอยางรายแรง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
20) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
21) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่คณะกรรมการ
การแพทยจะพิจารณาใหนายจางจายคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
22) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดประเภทรายการคาใชจายในการบําบัดรักษาและ
สงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (ถูกยกเลิกโดย
ประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
23) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
และการนําสงเงินสมทบผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Payment) พ.ศ. ๒๕๖1 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2561
24) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดประเภทรายการคาใชจายในการบําบัดรักษาและสงเสริม
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
25) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการลดสวนอัตราเงิน
สมทบเกี่ยวกับประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพกรณีคลอดบุตร และกรณีตาย
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2 - ๔๔

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
26) ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของนายจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

2.12 คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการ
สรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง และการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และแผนตางๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ใหดําเนินตอไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ป.ย.ป.
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และรองนายกรั ฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ ซึ่งจะทําหนาที่
ขับเคลื่อนงานหลัก ๔ ดาน ดังนี้ ๑) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการบูรณาการตางๆ ใหรวดเร็ว ๒) ขับเคลื่อน
นโยบายตามยุทธศาสตรชาติ ตอเนื่องจากคณะทํางานขับเคลื่อนเดิม ๓) ขับเคลื่อนงานปฏิรูป ซึ่งจะมีการนํา
แผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไปสูการปฏิบัติ และ ๔) ขับเคลื่อนการสรางความ
สามัคคีปรองดอง
แผนภาพที่ 2-2 โครงสรางคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

2

คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.) ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการปรองดองสามัคคี โดยไดมี
การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปแรก ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
2 - ๔๕

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
“กําลังแรงงาน หรือกําลังคน หรือทรัพยากรมนุษย” อยูหลายเปาหมาย ไดแก การเตรียมคนไทยสูศตวรรษ
ที่ 21 และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม เปนตน
แผนภาพที่ 2-3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (PM Target)

2.13 วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แผนภาพที่ 2-1 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เปาหมาย

(ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลง
ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายหลักที่ตองการบรรลุและ
ดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ไดแก ๑) ยุติความยากจน ๒) ยุติความหิวโหย และบรรลุ
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ความมั่นคงทางอาหาร ๓) สรางหลักประกันการมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน ๔) สรางหลักประกัน
การศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม ๕) บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ ผูหญิงและเด็ก ๖) สุขาภิบาล
และน้ําสะอาด ๗) การมีพลังงานสะอาดใชอยางเพียงพอ ๘) งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานใหพรอม ๑๐) ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
๑๑) สรางใหเกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ๑๒) การบริโภคและผลิตอยางมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่องสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ๑๔) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕) ปกปอง ฟนฟู
และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน ๑๖) การสรางสังคมที่สงบสุข เขาถึงความยุติธรรมและสถาบันที่
เขมแข็ง และ ๑๗) สงเสริมภาคีความรวมมือเพื่อผลักดันใหถึงเปาหมาย
วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย (ดังที่กลาวแลวขางตน) ๑๖๙ เปาประสงค และ ๒๔๑ ตัวชี้วัด ซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ทําใหประเทศตองมีการกําหนดเปาหมายและแนว
ทางการพัฒนาเพื่อรักษาฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช
ประโยชนทรัพยากรอยาง ยั่งยืน ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด ซึ่งจะเปนโอกาสที่
ประเทศไทยจะพัฒนากลไกดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศใหเกิดการบรูณาการไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ย่ังยืนของโลกและพรอมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอยางยั่งยืน
กระทรวงแรงงานไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก/รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เปาหมายที่ ๘
สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจางงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณคา
สําหรับทุกคน และเปนหนวยงานสนับสนุนใน 9 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1,2,3,4,5,9,10,16 และ 17
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 เห็นชอบใหแตงตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายกรอบทิศทางและยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มีความสมดุลทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและ
ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559
มีมติใหหนวยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดําเนินการจัดทํา Roadmap การขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงการดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ค.ศ. 2015 –
2017 ระยะที่ 2 ค.ศ. 2017 – 2030 และระยะที่ 3 ค.ศ. 2030 – 2037 เพื่อเปนการขับเคลื่อนและ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทของประเทศไทยตอไป
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2.14 โครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
แผนภาพที่ 2-4 ความเชื่อมโยงเมืองตนแบบในพื้นที่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ที่มา: http://www.thansettakij.com/2016/09/10/94426
นโยบายการพัฒนาเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งประกอบดวย ความเชื่อมโยง
เมืองตนแบบใน ๓ พื้นที่ ไดแก 1) อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เปนเมืองตนแบบการพัฒนา “เกษตร
อุตสาหกรรมกาวหนาผสมผสาน” (Agricultural Industry City) 2) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเมือง
ตนแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (Sustainable.Development.City) และ 3) อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส เปนเมืองตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ (International Border City)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีการ
วางแผนการพัฒนา (Development Roadmap) ภายใตกรอบเวลา 4 ป (พ.ศ. 2560-2563) ซึ่งใน
ระยะแรกจะเปนการสนับสนุนสิทธิประโยชนดานการลงทุนเพิ่มเติมเปนพิเศษ มีองคประกอบ ดังนี้
1) พื้ น ที่ ก ารพั ฒ นาหลั ก บริ เ วณรอยต อ จั ง หวั ด สงขลา-ป ต ตานี (อํ า เภอเทพา-อํ า เภอจะนะอําเภอหนองจิก-อําเภอโคกโพธิ์) เปนจุดเชื่อมตอที่เขมแข็งสูการเปนสามเหลี่ยม TADA (Permanent TADA
Connecting Point) เปนพื้นที่ที่ตั้งเขตพัฒนา ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม ธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ
การศึกษา และการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเปนหนึ่งในจุดสําคัญที่สรางกําลังซื้อ รองรับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจาก
พื้นที่สามเหลี่ยมเปาหมาย เปนปากทางเชื่อมตอสูอําเภอหาดใหญ อําเภอนาทวี ณ ดานสะเดา และพื้นที่อื่นๆ
2) พื้ น ที่ ย อดสามเหลี่ ย ม อํ า เภอหนอกจิ ก-อํ า เภอเมือ งปต ตานี โดยมุง เน น การพั ฒ นาการค าขาย
วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งยังเปนการสราง
ชุมชนที่ประกอบอาชีพสนับสนุนพื้นที่การพัฒนาหลัก ทั้งนี้ ในระยะนี้อาจจะมีการศึกษาความเปนไปไดในการ
ขยายทาเรือปตตานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนการเดินเรือชายฝง
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3) พื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันตก อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มุงเนนการพัฒนาการคาขาย วิสาหกิจ
ชุมชน การเกษตร ตลอดจนการทองเที่ยวในพื้นที่ ที่เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเอง และการคาชายแดนขาม
ประเทศมาเลเซียสูเมืองปนังและเมืองเปรัก รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของและการสรางตนแบบ
ของความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับการขยายพื้ นที่การพัฒ นา การคมนาคมทั้ งทางบกและทางอากาศ
เพื่อบรรจบกับตัวเมืองยะลาในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอดแนวชายแดนของจังหวัดยะลาในระยะยาว
4) พื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันออก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนดานชายแดนที่มีการคา
ชายแดนและขามแดนอยูแลว จะเนนการพัฒนา การคาขายขามแดนประเทศมาเลเซีย และวิสาหกิจชุมชน
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและความมั่นคงทางพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพื่อรองรับการขยาย
พื้นที่การพัฒนาเพื่อบรรจบกับตัวเมืองนราธิวาสในระยะกลาง และขยายการพัฒนาตลอดแนวชายแดนของ
จังหวัดนราธิวาสในระยะยาว
สํา หรั บการดํ าเนิ นงานของกระทรวงแรงงาน รัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดเขารว มประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ครั้งที่ 2/ 2559 เมื่อวันจันทรที่ 8
สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
ในฐานะประธานกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแก ไ ขป ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เป น ประธานการประชุ ม
ซึ่ ง มี ป ระเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาสามเหลี่ ย มเศรษฐกิ จ ที่ กํ าลั งจะเกิ ด ขึ้ น ตามโครงการเมื อ งต น แบบ
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยไดมอบหมายใหกระทรวงแรงงานดําเนินการในประเด็นของการสรางงาน
หรือเพิ่มทักษะฝมือแรงงานใหคนในพื้นที่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความตองการของ
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ดวยการไดจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร (Road Map) เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัด
ชายแดนภาคใตในมิติดานแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนเพื่อนําไปสูการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ และสร า งรายได ใ ห กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ แบ ง มาตรการเป น 3 ระยะ สํ า หรั บ ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงานมี โ ครงการที่ ใ ช ง บประมาณปกติ ข องกระทรวงแรงงานในการสนั บ สนุ น
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแรงงานแลว
จํานวน 36 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 154,967,630 บาท (หนึ่งรอยหาสิบสี่ลานเกาแสนหกหมื่นเจ็ดพั น
หกร อยสามสิ บบาทถว น) ในจํานวนนี้ มีโ ครงการที่ไดรับ การจั ดสรรงบประมาณแลว จํ านวน 35 โครงการ
เปนเงิน 144,167,630 บาท และเปนโครงการที่ประสงคจะของบกลาง จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน 10,800,000
บาท
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2.15 วาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยที่ด”ี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 –
2569) และแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบประกาศนโยบายระเบียบ
วาระแห งชาติ “แรงงานปลอดภั ย และสุ ขอนามัย ที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) กับ เห็น ชอบ
แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
กระทรวงแรงงาน หนวยงานตางๆ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดสรุปสาระสําคัญมีดังนี้
ระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569)
ไดกําหนดกรอบแนวทางดังนี้
1) การสงเสริมคนทํางานใหมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
2) การใหความสําคั ญในการปองกั นเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน
3) การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ
4) การเสริมสรางวัฒนธรรมเชิงปองกันดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการดําเนินการงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในทุกระดับ
แผนแม บ ทความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2560 – 2564) กําหนดวิสัยทัศน “มุงมั่นเสริมสรางวัฒนธรรมเชิงปองกันเพื่อแรงงานปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดี” ซึ่งแรงงานในที่นี้ หมายถึง คนทํางานของประเทศ อันไดแก แรงงานในระบบ แรงงานนอก
ระบบรวมทั้งแรงงานภาครัฐและแรงงานวิสาหกิจ
เปาประสงค
๑) เพื่ อ สร า งความตระหนั กและจิ ตสํ านึ กในเรื่ องความปลอดภั ย และอาชี ว อนามัย ในทุ กภาคสว น
เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมเชิงปองกัน
๒) เพื่ อ ให เ กิ ด คว ามร ว มมื อ ในทุ ก ภ าคส ว น ในการผลั ก ดั น ให ง านความปล อดภั ย แล ะ
อาชีวอนามัยขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตรหลัก จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาองคความรูดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงปองกันดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความรวมมือและพัฒนาภาคีเครือขายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)

2.16 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
พ.ศ. 2558 - 2563
นโยบายและแผนระดับ ชาติเพื่อขจั ดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวราย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2563 ดําเนินการจัดทําตามกรอบและหลักการสําคัญซึ่งมีความสอดคลองกับเจตนารมณของ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงาน
ภาคี ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ ให น โยบายและแผนระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขจั ด การใช แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร า ย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 เปนแผนแมบทสําหรับการดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวราย
นโยบาย
ประเทศไทยมีนโยบายในการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ดังนี้
๑) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด
๒) ระดมสรรพกํ า ลั ง ทั้ ง ด า นความคิ ด ด า นการปฏิ บั ติ และจั ด สรรทรั พ ยากรให เ หมาะสมในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
๓) สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรในทุกภาคสวนของสังคม
๔) ตองดําเนินงานโดยยึดหลัก สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม
๕) ส ง เสริ ม กลไกทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การตามแผนระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขจั ด การใช แ รงงานเด็ ก
ในรูปแบบที่เลวราย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยปลอดจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563”
เปาประสงค
“การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายหมดสิ้นไป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ยุทธศาสตร การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนระดับ ชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูป แบบ
ที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ยุทธศาสตรที่ 2 การชวยเหลือและคุมครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบที่เลวราย
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรภาคีเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
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2.17 แผนยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงานไวในแผนปฏิบัติราชการ
๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ คือ “เปนองคกรหลักมืออาชีพในการคุมครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
อยางเปนมาตรฐานและสรางสันติสุขในวงการแรงงานดวยความเปนธรรม” เปนภารกิจหลักดานหนึ่งที่จัดเปน
งานที่มีคุณคา (Decent Work) เกี่ยวของกับความรับผิดแสดงถึงการปฏิบัติตอแรงงานบนพื้นฐานของสิทธิ
แรงงานและความรับผิดชอบของนายจาง นอกเหนือจากคาจาง คาตอบแทนที่เปนธรรมแลวจึงเปนสิ่งจูงใจให
ผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจผูกพันตอองคกรและสามารถปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ดวยความสามารถ
แผนยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
โดยกํ าหนดวิสั ย ทั ศน ว า “เป น องค กรเสริ มสรางสวัส ดิการแรงงานที่มีคุณคา พัฒนาคุณภาพชีวิติแรงงานสู
ความมั่นคงและยั่งยืน” และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิแรงงาน
แนวทางมุงเนนการคุมครองสิทธิดานสวัสดิการแรงงาน สรางความเปนธรรม
และสันติสุขในวงการแรงงานและพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบดานสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนพัฒนาความ
เขมแข็งของคณะกรรมการในสถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงาน
แนวทางมุงเนนสงเสริมจัดสวัสดิการ เพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ
สร างโอกาสการเข า ถึ ง แก กลุ มด อยโอกาส อาทิ แรงงานผู พิก าร แรงงานสู ง อายุ แรงงานโยกย า ยถิ่ น ฐาน
ตลอดจนรวมขับเคลื่อนแผนบูรณาการและแผนยุทธศาสตร เพื่อแกไขปญหาเรงดวน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาฐานขอมูลและประสิทธิภาพเครือขายดานสวัสดิการแรงงาน
แนวทางมุงเนนดานการศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อจัดทําขอมูลดานสวัสดิการ
แรงงาน สนับสนุนการตัดสินในในระดับบริหาร เพื่อเพิ่มความเขมแข็งในการดําเนินงานดานสวัสดิการแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของนายจาง
แนวทางมุงเนนเสริมสรางความตระหนักรูและแรงจูงใจนายจางเห็นคาและ
ประโยชน ข องการจั ด สวั ส ดิ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร า งกระแสแนวคิ ด การปฏิ บั ติ ที่ ดี ด า นสวั ส ดิ ก ารแรงงานและ
ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ

2.18 แผนพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564 จัดทําโดย คณะอนุกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน กระทรวงแรงงาน ร ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล า ธนบุ รี จั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาและกํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นากํ า ลั ง คน
รายอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน การขับ เคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชี พ
แหงชาติ ระยะที่ 3 – 5 เพื่อศึกษาวิเคราะห และกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคนที่สามารถ
เชื่อมโยงอุปสงค/ความตองการกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไปสูอุปทาน/การผลิต (ภาคการศึกษา)
และการพั ฒ นา (การพั ฒ นาฝ มื อและวิ ช าชีพ ) กํ าลั ง คนของประเทศ และจั ดทํ า ขอ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
เพื่อขับเคลื่อนการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคนในมิติรายอุตสาหกรรมและในมิติพื้นที่
2. คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ กพร.ปช. มีมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 เห็นชอบโดยหลักการใหจัดทําแผนพัฒนากําลังคน 5 ป
พ.ศ.2560 – 2564 จํานวน 76 จังหวัด ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2559 และมอบหมายใหคณะกรรมการ
พั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝ ก อาชี พ จั ง หวั ด (กพร.ปจ.) โดยมี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ประธาน
เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากําลังคน
3. คณะกรรมการพั ฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ไดจัดทํ า
แผนพั ฒ นากําลั งคน พ.ศ.2560 – 2564 เสร็จ สิ้น เมื่อเดือนกัน ยายน 2559 และสงใหกรมพัฒ นาฝมือ
แรงงาน ในฐานะฝายเลขานุการ เพื่อเสนอให กพร.ปช. พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้
๓.๑ เห็ น ชอบแผนพั ฒ นากํ า ลั ง คน พ.ศ. 2560 – 2564 ทั้ ง 76 จั ง หวั ด และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
๓.๒ มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดบูรณาการแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดใหเปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาจังหวัด
๓.๓ มอบหมายให กพร.ปจ. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนจังหวัด
โดยกลไกประชารัฐ
๓.๔ มอบหมายให สํ า นั ก งบประมาณ พิ จ ารณาแนวทางการสนั บ สนุ น งบประมาณตาม
แผนพัฒนากําลังคนจังหวัดและการกําหนดให กพร.ปจ. เปนเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
4. ความตองการแรงงานตามแผนพัฒนากําลังคนรายจังหวัด 76 จังหวัด ป พ.ศ. 2560-2564
เพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการหลักที่สําคัญของแตละจังหวัดทั่วประเทศ
ในระยะเวลา 5 ป มีความตองการทั้งสิ้น 5,021,040 คน เฉลี่ยปละ 1,004,208 คน โดยแบงออกเปน
ป 2560 จํานวน 969,741 คน ป 2561 จํานวน 989,180 คน เพิ่มขึ้นเปน 1,043,802 ในป 2562
และ จํ า นวน 1,087,049 คน ในป 2563 จากนั้ น ลดลงเป น 931,268 คน ในป 2564 รองรั บ
อุตสาหกรรมและบริการ 19 ประเภทประกอบดวย เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว, อุตสาหกรรมการผลิต,
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร, ทองเที่ยวและบริการ, ผลิตภัณฑอาหาร แปรรูป, ธุรกิจการคา พาณิชย,
โลจิ ส ติ ก ส แ ละขนส ง , ยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น, ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส , วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน OTOP, สิ่ ง ทอ
เครื่องนุ งหม, ก อสรา งและช า งฝ มือ,กลุ มเปาหมายเฉพาะกิจ , การคาชายแดน, อัญมณี และเครื่องประดั บ ,
อาหารและอาหารสัตว, ดิจิตอล, โลหะและผลิตภัณฑ, การบริการสุขภาพ
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2.19 ยุทธศาสตรการประกันสังคม พ.ศ.๒558-2562
ยุทธศาสตรการประกันสังคม พ.ศ.2558-2562 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรดานการยกระดับการใหบริการสูสากล ในการสนองความตองการและความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม ควบคูกับสรางการรับรูและเขาใจในคุณคาของการประกันสังคมบนรากฐานของ
ความเปนธรรม และสมเหตุผลที่ทุกภาคสวนรวมเปนเจาของ โดยมีเปาประสงคใหแรงงานไดรับความคุมครอง
จากระบบประกันสังคมตามกฎหมาย มีชองทางการใหบริการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรดานการมุงพัฒนาสิทธิประโยชน ประโยชนทดแทน ใหมีความเปนสากล รองรับการกาวสู
การประกั น สั ง คมนานาชาติ บนบรรทั ด ฐานของการพั ฒ นาระบบเงิ น สมทบและระบบการลงทุ น ที่ มี
ศักยภาพสูง เพื่อใหสามารถรองรับกับพัฒนาการไดอยางมั่นคง มีเสถียรภาพและเปนที่เชื่อมั่นไดอยางแทจริง
โดยมีเปาประสงคใหสิทธิประโยชนไดรับการพัฒนาเปนสากล ระบบเงินสมทบไดรับการทบทวนใหเกิดความ
สมดุลกับภาระการจายสิทธิประโยชน และการบริหารจัดการดานการลงทุนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย คลองตัว
โปรงใส
ยุทธศาสตร ด า น ASEAN ระบบประกั น สังคมไทย รว มเป น ส ว นสํ าคัญของการวางรากฐานระบบ
ประกัน สังคมอาเซียนได อยางโดดเดน โดยมีเปาประสงคใหระบบประกัน สังคมไทยเปน ที่รู จักและยอมรั บ
ในภูมิภาคอาเซียน และมีสวนรวมในการวางรากฐานความรวมมือดานวิชาการในกลุมประเทศ CLMV และ
ระดับอาเซียน

2.20 แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีสํานักงาน
ป.ป.ส. เปน หนว ยงานเจา ภาพ ประกอบดว ยประเด็น ยุทธศาสตร ๘ ยุ ทธศาสตร โดยกระทรวงแรงงาน
มีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีสวนรวมในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ ย วข องกั บ ยาเสพติ ด โดยรั บ ผิ ดชอบ ส ง เสริ มการสร า งภู มิ คุม กั น และป องกั น ยาเสพติ ด ให เ หมาะสมกั บ
กลุมเปาหมายแรงงานในระบบ นอกระบบ และแรงงานขามชาติ มีโครงการที่รองรับ คือ โครงการสงเสริมระบบ
การจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

2.21 แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
แผนบูร ณาการพั ฒนาคนตลอดชว งชีวิต มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยเปนเจาภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนาคนไทยทุกคน โดยกระทรวงแรงงาน มีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมีสวนรวมรับผิดชอบ ไดแก (๑) การพัฒนาเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย เปาหมายการเกิดอยางมี
คุณภาพ พัฒนาสมวัย โครงการ/กิจกรรมที่รองรับคือ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยบุตรผูใชแรงงานศูนยเด็กเล็ก
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วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ (๒) วัยแรงงาน โครงการที่รองรับ คือ โครงการจัดสวัสดิการ
เพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน สงเสริมการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ (๓) ผูสูงวัย กิจกรรมเตรียม
ความพรอมแรงงานสูงอายุ เพื่อการเกษียณอยางมีคุณภาพ

2.22 แผนบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ
แผนบู ร ณาการการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเอดส แ ห ง ชาติ มี ก ระทรวงสาธารณสุ ข
เปนหนวยงานเจาภาพ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตร โดยกระทรวงแรงงาน มีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน มีสวนรวมรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๑ เรงรัด ขยายการปองกันใหครอบคลุมประชากรที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงและมีจํานวนการติดเชื้อรายใหมมากที่สุด มีกิจกรรมที่รองรับ คือ การปองกันและแกไขปญหา
เอดสในสถานประกอบกิจการ โดยการสงเสริมความรูดานการปองกัน การปองกันการเลือกปฏิบัติดานการจาง
งานและการประกอบอาชีพตอผูติดเชื้อและอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๒๐๐
วาดวยเอดสและโลกแหงการทํางาน

2.23 แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) มีวัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในสังคม
ตระหนัก ถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชนตอสังคม และตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการเขาสู
การเป น ผู สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ ดํ า รงชี วิ ต อย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี พึ่ ง ตนเองได มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และมี ห ลั ก ประกั น
นอกจากนั้นเปนการใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในภารกิจดานผูสูงอายุ
ใหมีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนตางๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุไดปฏิบัติงานอยางประสานและสอดคลองกัน
ในป 2552 ไดมีการพิจารณาปรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564)
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 เพื่อใหมีความสอดคลองกับ สถานการณผูสูงอายุที่เปลี่ย นแปลงในปจจุบั น โดยฉบั บ
ปรับปรุงนั้น ยังคงรักษาโครงแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับเดิม โดยมีการแบงยุทธศาสตรเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร ด า นการเตรี ย มความพร อ มของประชากรเพื่ อ วั ย สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
1.1 มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
1.2 มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1.3 มาตรการการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ประกอบดวย 6 มาตรการหลัก
2.1 มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน
2.2 มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
2.3 มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ
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2.4 มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
2.5 มาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ
2.6 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และปลอดภัย
3. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 4 มาตรการหลัก
3.1 มาตรการคุมครองดานรายได
3.2 มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ
3.3 มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง
3.4 มาตรการ ระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
4. ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด า นผู สู ง อายุ อ ย า งบู ร ณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก
4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
4.2 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
5. ยุทธศาสตรดานการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
5.1 มาตรการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ
5.2 มาตรการ ดํ าเนิ น การให มี ก ารติ ดตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนผู สู ง อายุ
แหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง
5.3 มาตรการพั ฒ นาระบบข อ มู ล ทางด า นผู สู ง อายุ ใ ห ถู ก ต อ งและทั น สมั ย โดยมี ร ะบบ
ฐานขอมูลที่สําคัญดานผูสูงอายุที่งายตอการเขาถึงและสืบคน

2.24 ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ป พ.ศ. 2560-2564
กรมการจัดหางาน เปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงแรงงานที่ตองปฏิบัติภารกิจในการ
บริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ และกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ
เพื่อประโยชนสูงแกแรงงานไทยและประเทศชาติ ภารกิจของกรมฯ ในการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
คื อ การกํ า กั บ ดู แ ล การพั ฒ นากระบวนการจั ด ส ง แรงงานไทยไปทํ า งานต า งประเทศให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุมครองสิทธิประโยชนของคนหางานและลูกจางที่ไปทํางานหรือฝกงานในตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการ
ขยายตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศโดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. บริหารและบริการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
2. เปนศูนยขอมูลและทะเบียนแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
3. คุมครองสิทธิประโยชนของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ
4. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
5. ฝกอบรมและพัฒนาความพรอมคนหางานกอนไปทํางานตางประเทศ
6. สงเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
7. กําหนดแนวทางและสงเสริมตลาดแรงงานตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตรของกรมการจั ดหางานเปน ทิศทางในการดําเนิน การตาง ๆ ในแตละชว งเวลา
ภายใตภารกิจเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจประสบผลสําเร็จ โดยจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกระทรวง
แรงงาน และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาชาติ และรองรั บ กั บ สถานการณ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งต อ เนื่ อ ง
กรมฯ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรภายใตภารกิจการบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศระยะ 5 ป คือ “ยุทธศาสตร
การบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ ป พ.ศ. 2560-2564” ซึ่งเปนการกําหนดยุทธศาสตรที่ยึดคนหางาน
เป น ศู น ย ก ลาง เนื่ อ งจากการไปทํ า งานต า งประเทศก อ ให เ กิ ด ผลดี ต อ ประเทศไทยทั้ ง เรื่ อ งการลดป ญ หา
การว างงาน และที่ สํ า คั ญ คื อ การเพิ่ ม ทุ น มนุ ษ ย โดยยุ ทธศาสตร จ ะครอบคลุ มตั้ ง แต ก ารหาตลาดแรงงาน
การเตรี ย มคนให ส อดคล อ งกั บ ตลาดแรงงาน การพั ฒ นาระบบการจั ด ส ง ให ร วดเร็ ว ทั น สมั ย การส ง เสริ ม
สนับสนุนแรงงานที่ตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เชน แหลงเงินกู การพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้งการ
สงเสริมการกลับคืนถิ่นของแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศใหนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาและขยายตลาดแรงงานในตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสในการมีงานทํา
ในตางประเทศที่มีคุณภาพใหแกคนหางานที่ประสงคจะเดินทาง โดยมีแนวทางดําเนินการ คือ
1. การรักษาตลาดแรงงานเดิ มที่มีสภาพการจางงานที่ดี เชน ไตหวัน สาธารณรั ฐ
เกาหลี สิงคโปร เปนตน
2. การขยายตลาดแรงงานใหมใน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขยายตลาดแรงงานใหมในสาขาอาชีพที่แรงงานไทยมีความพรอมทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพไมใชสาขาอาชีพที่ประเทศไทยมีความขาดแคลน ไดแก ตําแหนงพอครัว แมครัว แรงงาน
เกษตรในประเทศที่แรงงานไทยไดรับความรูและเทคโนโลยี และแรงงานสาขาบริการ
สวนที่ 2 ประเทศที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยีหรือความกาวหนาดานใดดาน
หนึ่งโดยเฉพาะ เชน เปนแหลงท องเที่ ยวที่สํ าคัญเพื่อใหแรงงานไทยมีโอกาสในการเรียนรู เพิ่มทักษะ และ
ประสบการณเพื่อสรางมูลคาเพิ่มหรือนํากลับมาใชในการพัฒนาประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน
3. เจรจากับหนวยงาน/องคกรตางประเทศใหยอมรับและใชมาตรฐานการทดสอบ
ฝมือแรงงานของไทยในการนําเขาแรงงานไทย
4. ร ว มมื อกั บ องคก รตั ว แทนภาคเอกชนในการขยายตลาดแรงงานคุ ณภาพและ
คุมครองแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 เตรียมความพรอมคนหางานที่ ตองการเดิน ทางไปทํางานตา งประเทศ เพื่อให
คนหางานมีความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการไปทํางานตางประเทศ มีการวางแผนชีวิตหลังจากกลับ
ต า งประเทศ มี ความพร อ มการปรั บ ตั ว และเรี ย นรูป ระสบการณ รวมทั้ งความรู ตา งๆ โดยมี แนวทางการ
ดําเนินการ คือ
1. จั ด อบรมเตรี ย มความพร อ มให แ ก แ รงงานไทยที่ ต อ งการเดิ น ทางไปทํ า งาน
ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเดินทางไปทํางาน เพื่อปองกันการคามนุษย รวมถึงใหทราบ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
วัตถุประสงคสําคัญในการไปทํางานตางประเทศ โอกาสในการนําประสบการณและความรูที่ไดรับมาประกอบ
อาชีพอยางยั่งยืน สัญญาการจางงาน สิทธิประโยชนและการขอความชวยเหลือขณะทํางานในตางประเทศ
2. อบรมใหความรูและทักษะเฉพาะตําแหนงแกแรงงานที่ตัดสินใจเดินทางไปทํางานแลว
3. พัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่จัดฝกอบรมและพัฒนาหลักฐานการฝกอบรม
4. ประสานองคกรดานการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคนหางาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ เพื่อใหการ
ใหบริการมีความรวดเร็ว ทันสมัย คนหางานไดรับประโยชนอยางแทจริง ประกอบดวยแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนทุกกระบวนงานในการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
2. เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐ เอกชนและนายจางทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสงคนหางานโดยรัฐ
3. การพัฒนาระบบบริหารและปรับปรุงสิทธิประโยชนสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือ
คนหางานไปทํางานตางประเทศ
4. ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหทันสมัย รวมถึงการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารการจัดสง
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนุนแรงงานที่ตองการเดินทางไปทํางานตางประเทศ เพื่อใหคนหางาน
ที่ประสงคจะไปทํางานตางประเทศแตขาดเงินทุน หรือทักษะฝมือ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
และการไดรับการฝกฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตามความตองการของนายจาง ไดแก การดําเนินการ ดังนี้
1. ใหความรู คําแนะนําแหลงเงินทุนกูยืมเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ
2. รวมมื อกับสถาบั นการเงิน ใหการสนั บสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยในอัตราพิเศษใหกับ
แรงงานที่ไดรับการคัดเลือกจากนายจางตางประเทศแลว
3. ร ว มมื อกั บ กองทุน กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตอยอดใหการสนับ สนุน เงิน ทุ น
สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ
4. รวมมือกับหนวยงานภาครัชการ/เอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานกลุมคุณภาพ
รองรับความตองการแรงงานของประเทศผูรับที่มีศักยภาพ
5. เตรียมศักยภาพดานภาษา
ยุ ทธศาสตร ที่ 5 ส งเสริ มการกลั บคืน ถิ่น (Reintegration) เพื่อดูแลผูที่กลับ จากการทํางาน
ในตางประเทศใหนําความรู ประสบการณมาใชในการดํารงชีพ และพัฒนาประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
1. ปรับปรุงระบบขอมูลผูเดินทางกลับ และเชื่อมโยงกับระบบการจัดหางานในประเทศ
2. รวมมือกับประเทศผูรับแรงงานไทยเตรียมความพรอมกอนกลับประเทศไทย
รวมถึงเชื่อโยงขอมูลผูเดินทางไปกลับประเทศไทย
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
3. สรางระบบเครือขายผูกลับจากทํางานตางประเทศที่มีประสบการณใหเขาสูระบบ
การสงเสริมการประกอบอาชีพของกรมการจัดหางาน
4. จัดนัดพบแรงงานเพื่อสงเสริมการทํางานในสถานประกอบการของประเทศผูรับ
แรงงานไทย
การปฏิบัติภารกิจการบริหารแรงงานไทย และการกําหนดยุทธศาสตรของกรมการจัดหางาน
ยังคงตองดําเนินตอไปตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารแรงงานไทยไป
ตางประเทศสามารถสรางโอกาสในการนําความรู ประสบการณ และรายไดมาพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติไดอยางยั่งยืนตอไป

2.25 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน
“บริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมใหมีการจางงานแรงงาน
ตางดาวที่ถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย รวมทั้งคุมครองแรงงานตางดาวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. จัดหาแรงงานตางดาวใหเพียงพอตอความตองการทางดานเศรษฐกิจ
2. พัฒนาใหเกิดการคุมครองแรงงานตางดาวใหไดมาตรฐานสากล
3. จัดใหมีองคกรหรือหนวยงาน เพื่อการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ
4. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
เปาประสงค
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจ
2. ลดจํานวนแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบทางลบตอคนไทย (เชน โรคระบาด
ปญหาสังคม การคามนุษย เปนตน)
3. ยกระดับการคุมครองแรงงานตางดาวใหไดมาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารแรงงานตางดาวทั้งระบบ
5. การติดตามและประเมินผลใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
6. นําไปสูการรับรองอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารแรงงาน
ตางดาว พ.ศ. 2560 – 2564 ไปสูการปฏิบัติทุกระดับ ซึ่งประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดระบบแรงงานเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานตางดาว ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับความตองการ
แรงงาน ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ
เชิงปริมาณ
1) ยืดอายุใบอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาวที่มีอยูในปจจุบัน ในสาขาที่มีความจําเปน
2) นําเขาแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมาย เพื่อทดแทนแรงงานเดิม โดยผานระบบ G to G
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3) ใหมีโควตานายจางที่ตองการใชแรงงานตางดาว ภายใตระบบควบคุม Levy
4) ปรับเงื่อนไขในการจางงานของกลุมชาติพันธุบางกลุมในประเทศไทย ใหสามารถทํางาน
5) สงเสริมใหสถานประกอบการที่ใชแรงงานเขมขน สามารถเคลื่อนยายไปยังประเทศที่มี
แรงงานระดับลางจํานวนมากและคาจางต่ําได
6) สงเสริมใหสถานประกอบการมีการปรับโครงสรางและนําเทคโนโลยีมาใชทดแทนแรงงาน
เชิงคุณภาพ
1) ใหมีการสอบหรือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตั้งแตประเทศตนทาง
2) พิจารณาใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานระหวางที่ทํางานอยูในประเทศไทย
3) ใหบริการฝกอบรมแกแรงงานตางดาว เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต เชน การฝกอบรมดานภาษา
กฎหมาย และกฎระเบียบของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การควบคุม กํากับ ดูแลกระบวนการเขามา ระหวางการทํางาน และกลับออกไปของแรงงานตางดาว
มาตรการ
1) ปรั บ ปรุ ง มาตรการควบคุม ปองกัน การลักลอบเขาเมืองผิด กฎหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจัง
2) ดําเนินการลงโทษนายหนาหรือผูนําแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย
3) ดําเนินการปราบปรามนายจางที่ใชแรงงานผิดกฎหมาย โดยใชโทษสูงสุด
4) ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการทุกแหงที่มีการจางแรงงานตางดาว
5) ดําเนินการกับเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ละเลยไมดําเนินการตอแรงงานตางดาว
ตามกฎหมายอยางจริงจัง
6) ดําเนินการสงกลับแรงงานตางดาว ดวยกระบวนการความรวมมือกับประเทศตนทาง
7) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสงกลับ
8) จัดทําระบบการเชื่อมโยงขอมูลแรงงานตางดาว เพื่อใหสามารถตรวจสอบควบคุมการเขา
มาและกลับออกไปของแรงงาน รวมทั้งการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่ทํางานอยูใน
ประเทศไทยได
ยุทธศาสตรที่ 3 การกําหนดมาตรฐานการจางแรงงานตางดาวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
มาตรการ
1) (เรงดวน) การแกปญหา Tier 2 Watch List ของประเทศสหรัฐอเมริกา และ IUU
Fishing
2) เรงกวดขันการปฏิบัติตอแรงงานตางดาวตามกฎหมายอยางเขมงวดจริงจังและตอเนื่อง
3) สนับสนุนใหประชาชนหรือภาคประชาสังคมเครือขายแจงเบาะแสการเอาเปรียบและการ
จางแรงงานที่ไมถูกตองเปนธรรม
4) อํานวยความสะดวกใหแรงงานตางดาว และจัดระบบการติดตอสื่อสารในการเขาถึง
แหลงรองเรียนหรือรองทุกข เชน ผานระบบ Hot Line
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5) กวดขันการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตอนายจางในการจายคาจางและสวัสดิการ
ใหแกแรงงานตางดาว
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1) คงไวซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในระดับนโยบายของประเทศ
2) ยกระดับหนวยงานปฏิบัติการของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
แรงงานทั้งระบบ
3) จัดหาทรัพยากรดานบุคลากร/เจาหนาที่ และงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
4) ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) พัฒนาหรือปรับปรุงขอมูลกลางที่สามารถใชสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) จัดใหมีระบบประชาสัมพันธที่ทันสมัย
7) กลยุทธในการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 5 การติดตามและประเมินผล
มาตรการ
1) การกําหนดแผนในการกํากับ ติดตามและดูแล
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบตัวชี้วัด
3) การใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.26 ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560-2564
ภาวะการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงอุปสงค และในเชิงอุปทาน เกิดจากหลายปจจัย เชน
ภาคการศึกษา ผลิตกําลังคนไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน การเขาสังคมผูสูงอายุ ทัศนคติในการ
ทํางานของแรงงานรุนใหม การใชแรงงานอยางเขมขนมากกวาเทคโนโลยี และมีการลงทุนดานเทคโนโลยีนอย
การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานจะเห็นผลเปนรูปธรรมไดตองเกิดจากการบูรณาการ
ความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน อั น จะนํ า ไปสู ก ารแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลน
แรงงานอย า งยั่ ง ยื น สอดคล อ งและรั บ รองการพั ฒ นาประเทศสู ไ ทยแลนด 4.0 ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กรมการจัดหางานจึงไดจัดทํายุทธศาสตรการแกไขและปองกันการขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560 – 2564
ขึ้น ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 เตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความ
เขาใจในการทํางานแกผูเรียน และผูที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวย 7 กลยุทธ คือ
1) การเตรียมความพรอมสําหรับผูที่กําลังศึกษาและเขาสูตลาดแรงงาน
2) การสรางสมรรถนะใหกับผูสอนโดยรวมมือกับภาคเอกชน และนํา STEM มาใช
3) สรางสมดุลใหผูเรียนตาง ๆ
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4) สรางระบบทวิภาคี
5) ปรับทัศนคตินักเรียน ผูปกครอง ใหเขาใจโลกอาชีพอยางแทจริง
6) สรางคานิยม และทัศนคติที่ดีในการทํางาน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 รักษาอัตราการมีสวนรวมในตลาดแรงงาน (Labour Force
Participation Rate) ยกระดับกําลังแรงงานใหมีสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับทักษะของกําลังแรงงาน
และสนับสนุนการคงอยูในตลาดแรงงาน ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ
1) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) เตรียมความพรอมกําลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
3) อบรมในรูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)
4) มีสวนรวมในตลาดแรงงาน โดยใชมาตรการทางกฎหมายและไมใชกฎหมาย
5) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs
6) การทบทวนรูปแบบการจางแรงงานตางชาติในทุกระดับทักษะ
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางคาจางใหมีความเหมะสม เพื่อสรางความเหมาะสม
ในดานรายไดเนื่องจากคาจางถือเปนปจจัยสําคัญของแรงงานตอการตัดสินใจและออกจากตลาดแรงงาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1) ใชระบบคาจางตามมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Pay) อาทิ มาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ
2) ปรับคาจางอยางเหมาะสมตามความรู ความสามารถ และระดับฝมือ
3) ทบทวนรูปแบบการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
4. ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการจางงานในกลุมผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจแกผูที่อยู
นอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกกลุมผูอยูนอกกําลังแรงงานใหเขาสูตลาดแรงงาน
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1) อํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุและแรงงานนอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน
2) สนับสนุนแนวทางการจางงานอยางเหมาะสม
3) จัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกแรงงาน
4) เพิ่มประสิทธิภาพใหแกแรงงาน
4) ทบทวนรูปแบบการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
5. ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการ
มีสวนรวมในภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานขอมูลและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1) สรางเครือขายระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการ
2) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
3) สนับสนุนใหใชขอมูลจากหนวยงานราชการเปนฐานขอมูล
4) นําระบบ IT มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลกําลังแรงงาน
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2.27 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเชนที่ผานมา หากแตจะหลอมเขากับชีวิตคนอยางแทจริง และจะเปลี่ยน
โครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต องเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเป น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญ
อยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เชน
- การกาวขามกับดักปานกลางที่เปนหนึ่งเปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล
- การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาคเกษตร การผลิต และการบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชนใหแขงขันในโลกสมัยใหมได
- การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- การแก ไขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม โดยเฉพาะอย า งยิ่ งด า นรายได การศึ ก ษา
การรักษาพยาบาล สิทิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯ
- การบริ ห ารจั ด การการเข า สู สั ง คมสู ง วั ย ที่ ป ระเทศไทยต อ งเผชิ ญกั บ การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางประชากรที่มีนัยตอผลิตภาพของประเทศ
- การแก ป ญ หาคอรั ป ชั่ น อัน เปน ปญ หาเรื้อรัง ของประเทศ โดยการสร างความโปรงใส
ใหกับภาครัฐ
- การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในประเทศทั้ งบุ คลากรดา นเทคโนโลยี บุ คลากรที่ทํ างาน
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
โดยแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม มุ ง เน น การพั ฒ นาระยะยาวอย า งยั่ ง ยื น
สอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป และไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชุนสามารถเขาถึงไดแบบทุกที่ ทุกเวลา
โดยกําหนดใหเทคโนโลยีที่ใชมีความเร็วพอเพียงกับความตองการและใหมีราคาคาบริการที่ไมเปนอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการของประชาชนอีกตอไป ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
(2) ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลขออาเซียน
(3) จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต
(4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันใหภาคธุรกิจไทยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการลดตนทุน
การผลิตสิ นคาและบริการ เพิ่ มประสิทธิภาพในการดําเนินธุ รกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขัน เชิงธุรกิ จ
รูปแบบใหมในระยะยาว ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจ
ใหเขาสูระบบการคาดิจิทัลสูสากล
(2) เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)
(3) พัฒ นาอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขัน
เชิงนวัตกรรมไดในอนาคต
(4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุงสรางประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชน
หา งไกล ผู สู ง อายุ ผู ด อยโอกาส และคนพิ การ สามารถเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ ากบริ ก ารต า งๆ ของรั ฐ
ผานเทคโนโลยี ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ
(1) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสําหรับ
ประชาชน
(2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
(3) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงได
อยางสะดวก
(4) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยี
(5) เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัยทั่งถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งส วนกลางและภูมิภาค ให เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข าถึงบริการได โดยไมมี
ขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้
(1) จัดใหมีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ
(2) ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
(3) สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตามมาตรฐาน Open data และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจ
(4) พัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (Government service platform) เพื่อรองรับการ
พัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน วัยทํางานทุสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให มีค วามสามารถสร า งสรรค แ ละใชเ ทคโนโลยีดิ จิทัล อย างชาญฉลาดในการประกอบอาชี พ
ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศษสตร 3 ดาน ดังนี้
(1) พัฒ นาทั กษะดา นเทคโนโลยีดิจิทัล ใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ที่ร วมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลาดกรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย
(2) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความตองการในอนาคต
(3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
มุงเนนการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคลอง
กับหลักเกณฑสากล เพื่ออํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทําธุรกรรม
ออนไลนต างๆ รวมถึงสรางความมั่น คง ปลอดภัย และความเชื่อมั่ น ตลอดจนคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้
(1) กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลอง
ตอพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
(3) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

2.28 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ.2559 – 2561)
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยตั้งอยูบน
พื้ น ฐานขององค ประกอบหลั กสํ าคั ญ 4 ประการ ได แก การบู รณาการภาครั ฐ (Government.Integration)
การดําเนินงานแบบอัจริยะ (Smart Operations) การใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen –
Centric Services) และการสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)
องคประกอบของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ที่ครอบคลุมการ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผาน 6 มาตรการหลัก ไดแก การบูรณาการขอมูล
ผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
อิเล็กทรอนิกสกลาง การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง การแกไขเรื่อง
รองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคล ผาน 2 มาตรการ
หลั ก ได แก การให บริ การความช ว ยเหลื อแบบบูร ณาการในเชิงรุก และการบูร ณาการตลาดแรงงานแบบ
ครบวงจร โดยการบู ร ณาการฐานข อ มู ล ตลาดแรงงานและจัด หาความรว มมือจากผูที่เ กี่ย วข องทั้ง หมดไว
ณ จุดเดียว รวมทั้งใชระบบวิเคราะหช้ันสูงชวยในการจับคูงาน ใหคําปรึกษาดานอาชีพ แนะนําหลักสูตรการ
ฝกอบรมและพัฒ นาคนตลอดชวงชีวิตการทํ างาน รวมทั้งปรับสมดุ ลตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภ าพสู งสุ ด
โดยคาดการณแนวโนมอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานลวงหนา
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
มุ ง เน น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครั ฐ เพื่ อ ยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ใหมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความตองการของตลาด
โดยประกอบไปด ว ย 6 มาตรการหลั ก ได แ ก การเกษตรแบบครบวงจรรายบุ ค คลผ า นการบู ร ณาการ
การบู รณาการด านการท องเที่ ยวแบบครบวงจร การบู ร ณาการงานบริ ก ารด า นการลงทุ น ข า มหน ว ยงาน
การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
และระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
มุงเน นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัยภายในประเทศและภัยนอกประเทศ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากขึ้น ผาน 4 มาตรการ ไดแก การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
ในเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจน
ตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ การบูรณาการขอมูลเพื่อปองกันภัยธรรมชาติ และการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานเพื่อการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

2.29 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – ๒๕๗๙)
อุตสาหกรรมไทยเปนเครื่องยนตขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ แตในระยะ 10 ป
ที่ผานมา อุตสาหกรรมไทยตองเผชิญปญหาขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา โดยระหวางป พ.ศ. 2550 –
2559 ภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 3 ตอป การลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงรอยละ 2 ตอป
มูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 5.4 ตอป และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเพียงรอยละ 0.7 ตอป
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
เพื่ อพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยใหเจริญ เติ บ โตอยางมั่ น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ช ว ยขับ เคลื่อ น
ประเทศไทยใหกาวพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ภายในป พ.ศ. 2579 กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2597) ขึ้น
ภายใตวิ สัย ทัศน “มุ งสูอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดว ยปญญาและเชื่อมโยงกั บเศรษฐกิจ โลก” ประกอบดว ย
3 ยุทธศาสตร คือ การปฏิรูปอุตสาหกรรม การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับ
เศรษฐกิจโลก
การเปลี่ยนผานสูอุตสาหกรรม 4.0 จะใชกลไกการเพิ่มผลิต ภาพดว ยองคความรูด านการ
บริหารจัดการใหมๆ และการใชหุนยนตและเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงการเสริมสรางเศรษฐกิจรากฐานและ
สังคมผูประกอบการ โดยส งเสริมการใช นวั ตกรรมในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะและองคความรูของ
บุ คลากรทั้ งแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรม ผู ป ระกอบการ และบุ คลากรภาครัฐ ที่เกี่ย วของ เพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลง พรอมทั้งการสรางบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมตางๆ
ที่มีอัต รากาลั งเพี ยงพอต อการขั บ เคลื่อนอุตสาหกรรมในรูป แบบใหม เพื่อเปน แรงขับ เคลื่อนในการพัฒ นา
เทคโนโลยีของประเทศตอไปในอนาคต

2.30 ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
จากอดีตจนถึงปจจุบั น ภาคการเกษตรของไทยยังคงประสบกับปญหามากมาย เช น
ราคาผลผลิตที่ขาดเสถียรภาพ การใชปจจัยการผลิตที่ไมเหมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และปญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรที่ยังอยูระดับสูง แมวารัฐบาลจะไดกําหนดแนวทางและมาตรการในการ
ชวยเหลือตาง ๆ มาโดยตลอด แตสวนใหญเปนแผนระยะสั้นที่ขาดความตอเนื่องและการแกไขสถานการณ
เฉพาะหนา ดังนั้น เพื่อเปนการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวอันจะนาไปสูการพัฒนาและแกไขปญหา
อยางเปนระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทายุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาที่สําคัญ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ยุทธศาสตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูป
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ซึ่งเปนเปาหมายการพัฒนาในระดับโลกขององคการสหประชาชาติ
จากการพิจารณาสถานการณและแนวโนมของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการเกษตรที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจ เชน การนําเครื่องจักรกลมาใชในการเกษตรทดแทนแรงงาน
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ํา
แสงแดด ใหสามารถทําผลผลิตไดผลผลิตไดตลอดปในสภาพโรงเรือน เปนตน รวมถึงการพิจารณาสถานการณ
ภาคการเกษตรของไทย ที่ ผ านมาจนถึงปจ จุบัน สรุปประเด็น ที่นาสนใจที่จ ะนาไปสูการวางแผนพัฒ นา
ในระยะยาว ไดแก การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเรื่องการเขาถึงขอมูลเพื่อนามาใชประโยชน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
และการรวมกลุมใหเขมแข็ง ระบบการผลิตเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ภายใตขอจากัดของขนาดพื้นที่ถือครอง
ซึ่งมีแนวโนมลดลงในอนาคต ปจจัยการผลิตตองหาแนวทางรองรับปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโนม
เพิ่มความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไดแก แรงงานเกษตรอายุเฉลี่ยสูงขึ้น และเกษตรกรรุนใหมมีจํานวนนอย ดินและน้ํา
มีปญหาจากการใชปจจัยการผลิตที่ไมเหมาะสม พื้นที่ชลประทานที่ยังไมครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ เกษตรกร
รายยอยยังมีขอจํากัดในการใชเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งยังจําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใชตลอดหวงโซตั้งแตปจจัยการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ และระบบโลจิสติกส เชน การผลิตพืชสัตว
พัน ธุ ดีและการกระจายพัน ธุ ใหทั่ว ถึง จํ าเปน ตองมีการแกไขปญ หาหนี้สิน และที่ดินทํากิน ของเกษตรกร
กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินของเกษตรกรมีแนวโนมลดลงมากจากอดีต สวนหนึ่งมาจากปญหาหนี้สินจากการ
ขาดทุนในการทําการเกษตรในสวนของผลผลิตการเกษตรจาเปนตองใหความสําคัญกับการผลิตใหไดมาตรฐาน
ตามความตองการของตลาด มีการพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถกําหนดเปน
มาตรฐานสินคาเกษตรของอาเซียนและมาตรฐานสินคาเกษตรของโลกตอไป สินคาเกษตรตองมีการพัฒนา
ตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออน
และเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาดานการเกษตรของไทยอยางยั่งยืน ดังนี้
วิสัยทัศน
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
เปาประสงค
เกษตรกรหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (รายไดประชาชาติตอหัวมากกวา 13,000
~390,000 บาท/คน ในป 2579)
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1).สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร Smart
Farmer, Smart Group, Smart Enterprise
2).เสริ ม สร า งความภาคภู มิ ใ จและความมั่ น คงในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม
3).บริห ารจั ดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเ พื่อทดแทนแรงงาน
อยางเปนระบบรองรับสังคมเกษตรสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมาตรฐานสินคาสูมาตรฐาน
ระดับสากล โดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและความรูแบบองครวม
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
2) สงเสริมการเกษตรตลอดโซอุปทานสอดคลองกับความตองการของตลาด
และมูลคาสูง มุงสูการเปนฟารมอัจฉริยะ
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเกษตร 4.0 ภายใต
Thailand 4.0
2) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ใหเกษตรกรเขาถึง
และนาไปใชประโยชนไดอยางทั่วถึง
3) พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศใหไปสูเชิงพาณิชย ประชาสัมพันธและ
เชื่อมโยงเครือขายขอมูลในระดับโลก
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับ SDGs
(Sustainable Development Goals)
2) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตรใหมีความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากรและนักวิจัย ใหเปน Smart officers และ Smart
researchers
2) เชื่อมโยงและบูรณาการการทางานของ หนวยงานทุกภาคสวนโดยกลไก
ประชารัฐ และปรับระบบบริหารงานใหทันสมัย
3) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานการเกษตรเพื่อรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง

2.31 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)
เนื่ องด ว ยสถานการณ โ ลกที่กาลัง เปลี่ย นแปลงไปอยางไมห ยุดยั้ง จากกระแสโลกาภิวัฒ น
อุตสาหกรรมตางๆ ไดมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองเพื่อใหสามารถรองรับและสอดคลองกับความตองการ
และความเปนไปของตลาด เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโลก ซึ่งไดมีการเติบโตและวิวัฒนาการสู
อนาคตอยางตอเนื่อง จากการวิเคราะหพบวา ในภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจโลกใน ๒ ดานหลัก ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของการทองเที่ยว และรายไดจาก
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
การทองเที่ยว ในขณะที่สถานการณและแนวโนมการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย พบวา อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวไทยมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเมื่อพิจารณา
ภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยใน ๒ ดาน คือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
จากการทองเที่ยวและการจางงานในประเทศ และรายไดจากการทองเที่ยว โดยอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย
สงผลถึงรอยละ ๑๗ ของ GDP ประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งถือวาการทองเที่ยวไทยมีความสําคัญในระดับสูง
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟ ค
โดยเป น รองเพี ย งแค เ ขตปกครองพิ เ ศษฮ อ งกง
ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังเปนกลไกสําคัญในการสรางงานกวา ๔.๒ ลานตําแหนง
หรือคิดเปนรอยละ ๑๑ ของอัตราการวาจางงานในประเทศ ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาค
อยางไรก็ดี อุ ตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยยังมีโอกาสในการเพิ่มอั ตราการจางงาน ในอนาคตไดอีก
และปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับสูง และภาครัฐใหความสําคัญและใหการสนับสนุน
อยางตอเนื่องผานยุทธศาสตรและแผนงานดานการทองเที่ยวในทุกระดับ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนแผนแมบท
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวในชวง 5 ป ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
และแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีทิศทางการพัฒ นา
ที่ ส อดรั บ และทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงกั บ แนวโน ม การท อ งเที่ ย วโลกที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในแง ข องแรงผลั ก ดั น
การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ การเพิ่มขึ้นของกลุมชนชั้นกลาง การเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุ การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในโลกยุคดิจิทัล
วิสัยทัศนการทองเที่ยวไทยระยะ 20 ป พ.ศ. ๒๕๗๙
“ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐาน
ความเปนไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน”
เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 เปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคที่ 2 เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางสมดุล
เปาประสงคที่ 3 กระจายรายไดและผลประโยชนจาการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน
เปาประสงคที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน บนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทยทั้งในเชิง
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยว
ใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการทุกรูปแบบอยางมีมาตรฐาน
2) พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการอยางยั่งยืน
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3) สร า งสมดุ ล ในแหล ง ท อ งเที่ ย ว สิ น ค า และบริ ก าร ทั้ ง ในเชิ ง พื้ น ที่ เชิ ง เวลา ฤดู ก าล
และรูปแบบการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบโลจิสติกสดานการทองเที่ยว
2) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวทั้งระบบใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเพียงพอตอความตองการตลาด
2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและไดรับประโยชน
จากการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทยผานการตลาดเฉพาะกลุม
การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสรางภาพลักษณคุณภาพและความปลอดภัยใหกับประเทศไทย
2) สงเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุมเพื่อดึงดูดการเดินทางทองเที่ยวและกระตุนการใชจาย
ของนักทองเที่ยวกลุมตางๆ
3) สงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถิ่น
4) สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศและการทองเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่และเวลา
5) สงเสริมความรวมมือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของและการใชเทคโนโลยีในการสงเสริมการตลาด
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริ มการบูร ณาการ การบริหารจัด การการท องเที่ยว และการ
สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการกํากับดูแลการพัฒนาและบริการจัดการการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ
2) ปรับปรุงกฎหมายขอบังคับและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ ยวข องกั บการทองเที่ ยว และการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
3) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
4) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
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บทที่ 3
การประเมินผลปจจัยและสถานการณที่เกี่ยวของ
การจัด ทําและทบทวนแผนแม บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
นอกจากการศึกษาทบทวนยุทธศาสตรชาติ.20.ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.ฉบับที่.12.นโยบาย
รั ฐ บาล.และแผนยุ ท ธศาสตร อื่ น ๆ.ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตามที่ ก ล า วมาแล ว ในบทที่ . 2.ยั ง ได มี ก ารศึ ก ษาสถานการณ
ดานเศรษฐกิจ.แรงงาน.การเมืองและสังคมที่เกี่ยวของ ในชวงป.2559.–.ปจจุบัน.โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิของ
หนวยงานตางๆ.ที่เกี่ยวของมีรายละเอียด.ดังนี้

3.1 ประเด็นเศรษฐกิจไทยป 2562 และแนวโนมธุรกิจ ป 2562
3.1.1 สรุปภาวะเศรษฐกิจไทย
(อางอิงขอมูลจากแถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมกราคมป 2562 ธนาคารแหงประเทศไทย)
เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ นมกราคม 2562 ขยายตัว ต อเนื่อ งจากเดื อ นก อนจากอุ ป สงค
ในประเทศเปนสําคัญ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องในทุกหมวดการใชจาย เครื่องชี้การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว จากหมวดเครื่องจักรและอุป กรณและยอดจําหนายวัสดุกอสราง และการใชจายภาครัฐ
กลับมาขยายตัวจากทั้งรายจายประจํา และรายจายลงทุนสําหรับภาคการทองเที่ยวขยายตัวชะลอลงเล็กนอยตาม
จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วมาเลเซี ย เป น สํ าคั ญ ขณะที่ การส ง ออกสิ น ค าหดตั ว ต อ เนื่ อ ง สอดคล อ งกั บ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่หดตัว ขณะที่การผลิต เพื่อรองรับอุปสงคในประเทศยังขยายตัวได
ดา นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปลดลงตามราคาน้ํามัน ขายปลีกในประเทศ
ที่ลดลงตามราคาน้ํามันดิบ ในตลาดโลก สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน ดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลลดลง ตามดุลการคาเปนสําคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายเกินดุลสุทธิเล็กนอย
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใชจาย
สําหรับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายไดครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม โดยรายได
ครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรมขยายตัวตอเนื่องตามผลผลิต ขณะที่ราคาหดตัวนอยลง ประกอบกับรายไดรวมนอก
ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวดีในทุกสาขา สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื ่อ งจัก ร และอุ ปกรณ ตามยอดจดทะเบีย นรถยนตเพื่อการลงทุน ที่ขยายตัวดี และการนําเขาสินคาทุน
ภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัว ในหลายหมวดสินคา อยางไรก็ดี เครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่อง
ตามพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง แมยอดจําหนายวัสดุกอสรางยังขยายตัวดี
การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายประจํา
ที่ขยายตัว ตามการเบิกจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในปกอน และการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคลากร ที่ขยายตัวสูงจากผลของการเหลื่อมเดือนจากปกติที่จายในเดือนมีนาคมเปนมกราคมในปนี้
ดานรายจายลงทุนกลับมาขยายตัว ตามการเรงเบิกจายโครงการขนาดเล็กของบางหนวยงาน ภายหลังการทบทวน
โครงการใหสอดคลองกับแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ
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จํานวนนั กทองเที่ ยวตางประเทศขยายตัวที่ รอยละ 4.9 จากระยะเดียวกันป กอน อยางไรก็ ดี
เมื่อเที ยบกับ เดื อนกอนหนาจํานวนนั กท องเที่ยวชะลอลงตามนักทองเที่ย วมาเลเซีย ที่ล ดลงเปน สําคัญ ขณะที่
จํานวนนักทองเที่ยวจีน อินเดีย และไตหวันขยายตัวดีตอเนื่องสวนหนึ่งไดรับผลดีมาจากมาตรการยกเวนภาษี
คาธรรมเนียม visa on arrival ประกอบกับมีการเปดเสนทางบินใหมหลายเสนทางระหวางไทย-จีน และไทย-อินเดีย
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวญี่ปุนและเกาหลีใตยังขยายตัวดีตอเนื่อง อยางไรก็ดี เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแลว จํานวน
นักทองเที่ยวลดลงจากเดือนกอนจากนักทองเที่ยวมาเลเซียเปนสําคัญ
การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมทรงตัว จากระยะเดีย วกัน ปกอน แมการผลิตเพื่อรองรับ อุป สงคใ น
ประเทศ อาทิ หมวดยานยนต หมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม ขยายตัวสอดคลองกับอุปสงค
ในประเทศที่เติบโตไดดี แตการผลิตเพื่อสงออก อาทิ หมวดฮารดดิสกไดรฟ และหมวดยางและพลาสติก หดตัวตาม
คําสั่งซื้อจากตางประเทศที่ชะลอลง
มูลคา การนํ าเข าสินค าขยายตัว ที่รอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํ า
ขยายตัวรอยละ 4.5 ตามการขยายตัวใน 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ขยายตัวดีในหลายหมวด
โดยเฉพาะการนําเขาถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และเชื้อเพลิง ตามการนําเขากาซธรรมชาติที่ขยายตัวจากดานราคา
2) หมวดสินคาทุนที่ไมรวมหมวดเครื่องบินและ แทนขุดเจาะ ตามการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ขยายตัวดี
ในหลายหมวด สะทอนการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค ตามการนําเขาสินคา
ไมคงทนและสินคาคงทน สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี
ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 0.27 ชะลอจากรอยละ 0.36 ในเดือน
กอน ตามหมวดพลังงานที่ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศลดลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ขณะที่
ราคา ในหมวดอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นตามราคาเนื้อสัตวเปนสําคัญ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานทรงตัวใกลเคียงกับ
เดือนกอน สําหรับอัตราการวางงานที่ปรับฤดูกาลปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง
ตามดุลการคา เปนสําคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนเกินดุลจากทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน
3.1.2 สรุปภาวะเศรษฐกิจตางประเทศ
(อางอิงขอมูลจากสรุปภาวะเศรษฐกิจตางประเทศเดือนกันยายน 2559 ธนาคารแหงประเทศไทย)
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคา เศรษฐกิจประเทศคูคาในเดือนกันยายน 2559 โดยรวมปรับดี
ขึ้นจากเดือนกอนจากเศรษฐกิจกลุม G3 เปนสําคัญ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ปรั บ ดี ขึ้ น ตามการขยายตั ว ของการบริ โ ภคภาคเอกชน สะท อ นจาก
ยอดคาปลีกที่กลับมาขยายตัวในเกือบทุกกลุมสินคา โดยเฉพาะรถยนตที่ไดรับผลดีจาก การสงเสริมการขายของ
ผูจัดจําหนายซึ่งการบริโภคที่กลับมาขยายตัวสงผลใหภาคการผลิตปรับดีขึ้นเชนกัน สอดคลองกับจํานวนการจาง
งานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 156,000 ตําแหนงจากเดือนกอน สะทอนภาวะตลาดแรงงานที่ฟนตัวตอเนื่อง
เศรษฐกิจกลุมยูโรฟนตัว ตามภาคการผลิตที่ปรับดีขึ้น สอดคลองกับอุปสงคในประเทศ
ที่ฟนตัวตอเนื่องจากภาวะ การเงินที่ยังผอนคลายและความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ปรับดีขึ้น เพราะความกังวล
เกี่ยวกับผลของการพนจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ตอภาวะเศรษฐกิจและ
การจางงานในอนาคตผอนคลายลง
เศรษฐกิจญี่ปุนปรับดีขึ้นจาก เดือนกอนตามภาคการผลิต สะทอนจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index: PMI) ที่อยูสูงกวาระดับ 50 ตอเนื่องกันเปนเดือนที่สอง
เนื่องจากไดรับผลดีจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ อยางไรก็ดี มูลคาการสงออก ยังคงหดตัวโดยเฉพาะ
การสงออกไปจีนที่เศรษฐกิจชะลอตัว
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เศรษฐกิจจีนชะลอลงเล็กนอยตามการบริโภค สะทอนจากยอดคาปลีกที่ขยายตัวใน อัตราที่
ชะลอลง รวมทั้งภาคการผลิตไดรับผลกระทบจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงงาน ตาง ๆ ในบริเวณรอบพื้นที่จัด
ประชุมเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุมประเทศ เศรษฐกิจกาวหนากับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
(Group.of.Twenty.:.G20).ขณะที่ ก ารลงทุ น โดยรวมในเดื อ นนี้ ป รั บ ดี ขึ้ น เล็ ก น อ ยตามการลงทุ น ใน
ภาคอสังหาริมทรัพยที่ไดรับ ผลดีจากมาตรการกระตุนอุปสงคในชวงกอนหนา และภาคอุตสาหกรรมที่ผลผลิตและ
การสงออกเริ่มทรงตัว
เศรษฐกิจเอเชียไมรวมจีนในภาพรวมยังฟนตัวไดอยางคอยเปนคอยไป โดยการสงออกของ
ไตหวันไดรับผลดีจากการสงออกสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสที่มีการเรงผลิตเพื่อ รองรับการเปดตัวสมารทโฟนรุนใหม
ขณะที่การสงออกของสิงคโปรชะลอลงตามความ ผันผวนของการสงออกสินคากลุมเวชภัณฑเปนสําคัญ ขณะที่การ
สงออกสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสเริ่มฟนตัวสอดคลองกับทิศทางการสงออกของประเทศในภูมิภาค สําหรับการ
บริโภคของฟลิปปนสและอินโดนีเซียปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ดีขึ้นตาม แนวโนมเศรษฐกิจและ
มาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาครัฐ สวนการบริโภคของไตหวันและฮองกงสะทอนจากยอดคา
ปลีกชะลอลงจากจํานวนนักทองเที่ยว จีนที่ลดลงมากเพราะปญหาความขัดแยงทางการเมืองกับจีน
อัตราเงินเฟอโลกในเดือนกันยายน 2559 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามราคาอาหารสดที่เรงขึ้น
ซึ่งเปนผลจากสภาพอากาศแปรปรวนและอิทธิพลของมรสุมที่ทําใหผลผลิตเสียหายรวมทั้งราคาสินคาโภคภัณฑ
ในตลาดโลกมีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ โดยเฉพาะปาลมน้ํามันและถานหิน
3.1.3 แนวโนมธุรกิจ ป 2562
จากรายงานโนมธุรกิจ เดือนมกราคม 2562 ของธนาคารแหงประเทศไทย ไดสรุปภาวะ
ธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ป 2561 และแนวโนม ดังนี้
ภาพรวมธุรกิจไตรมาสที่ 4 ป 2561 เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัว โดยธุรกิจการผลิต
เพื่อสงออกขยายตัวตอเนื่อง แตกลุมที่ผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค ในประเทศคอนขางทรงตัว สําหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงบางสอดคลองกับกําลังซื้อในภูมิภาคที่ยัง ไมเขมแข็ง ดานการทองเที่ยวขยายตัวในทุก
ภูมิภาคทั้งจากนักทองเที่ยวไทยและตางชาติ แมกลุมนักทองเที่ยวจีนยังหดตัว แตสถานการณเริ่มปรับดีขึ้นจากไตร
มาสกอน สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญ
และธุรกิจกอสรางเติบโตจากโครงการขนาดใหญของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง แตในสวน
ภูมิภาคคอนขางทรงตัวตามการเบิกจายในตางจังหวัดที่ยังลาชา ทั้งนี้ ผูประกอบการสวนใหญยัง ลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายสาขาตามปกติ ซึ่งใชเม็ดเงินลงทุนใกลเคียงกับปกอน มีเพียงธุรกิจขนาดใหญ บาง
รายที่ลงทุนในโครงการขนาดใหญซึ่งใชเม็ดเงินลงทุนสูงและเปนแผนลงทุนตอเนื่องหลายป นอกจากนี้ธุรกิจ สวน
ใหญคาดวารายไดในไตรมาสหนาจะปรับดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจไทยที่จะยังขยายตัวตอเนื่อง แมบางภาคธุรกิจ
อาจแผวลงบางโดยเฉพาะตลาดรถยนต
ในไตรมาสที่ 1 ป 2562 ผูประกอบการสวนใหญประเมินวาการบริโภคภาคเอกชน
โดยรวม จะขยายตัวตอเนื่อง โดยมีปจจัยบวกจากแนวโนม การจัดการเลือกตั้งในป 2562 ซึ่งจะชวยใหความ
เชื่อมั่น ของผูบริโภคปรับดีขึ้น การเพิ่มโปรโมชั่นของ ผูประกอบการจากแรงกดดันดานการแขงขันที่รุนแรง
ทั้งออฟไลนและออนไลนและโครงการอั่งเปา ชวยชาติในชวงตรุษจีนที่จะกระตุนการใชจาย ดวยการคืนภาษี
มูลคาเพิ่มผานระบบพรอมเพย รวมถึงโครงการชวยเหลือครัวเรือนฐานรากของ ภาครัฐที่จะชวยสนับสนุนกําลังซื้อ
ของครัวเรือน ระดับลาง อยางไรก็ตาม ผูประกอบการเห็นวา การขยายตัวของการบริโภคจะยังเปราะบางจาก
กําลังซื้อโดยรวมที่ยังไมเขมแข็งและหนี้ครัวเรือนที่ ยังอยูในระดับสูง นอกจากนี้ ผูประกอบการในหมวด ยานยนต
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สวนใหญมองวาตลาดรถยนตในประเทศ จะชะลอลงบางในป 2562 จากการเรงซื้อในชวง ปกอน รวมถึงแนวโนม
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในประเทศ

3.2 สถานการณแรงงาน
(ข อมู ล กํ าลั งแรงงานเป น ข อมู ล จากผลสํ ารวจภาวะการทํ างานของประชากร สํ านั กงานสถิ ติ แห งชาติ
เดือนมกราคม ป 2562)
1) กําลังแรงงาน ผลสํารวจภาวการณทํางานของประชากรเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 พบวาผูมีอายุตั้งแต
15 ป ขึ้ น ไป 56.44 ล า นคน เป น ผู ที่ อ ยู ใ นกํ า ลั ง แรงงานหรื อ ผู พ ร อ มจะทํ า งาน 38.20 ล า นคน
ซึ่งประกอบดวยผูมีงานทํา 37.50 ลานคน ผูวางงาน 3.90 แสนคน และผูที่รอฤดูกาล 3.1 แสนคน สวนผูที่อยู
นอกกําลังแรงงานหรือผูที่ไมพรอมทํางาน 18.24 ลานคน ไดแก แมบาน นักเรียน คนชรา เปนตน
แผนภาพ 3-1 ภาวะการทํางานของประชากร เดือนมกราคม ป 2562

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

๒) การมีงานทํา สําหรับจํานวนผูมีงานทํา 37.50 ลานคน ประกอบดวยผูทํางานในภาคเกษตรกรรม 10.75
ลานคน และนอกภาคเกษตรกรรม 26.75 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบวา ผูทํางาน
เพิ่มขึ้น 6.3 แสนคน (จาก 37.07 ลานคน เปน 37.50 ลานคน) โดยผูทํางานในภาคเกษตรกรรมมีจํานวนลดลง
6.3 แสนคน สวนใหญเปนการลดลงในสาขา การปลูกยางพารา การปลูกขาวจาว และการปลูกพืชผักกินผลรวมถึง
แตงชนิดตางๆ นอกภาคเกษตรกรรมจํานวนผูทํางานในภาพรวม เพิ่มขึ้น 1.06 ลานคน โดยมีการเพิ่มขึ้นในสาขาการ
กอสราง 2.7 แสนคน สาขาการขายสงและขายปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต 2.2 แสนคน สาขา
กิจกรรมบริการอื่นๆ 1.9 แสนคน สาขาการบริหารราชการการปองกันประเทศและประกันสังคมภาคบังคับ 1.2 แสน
คน สาขาการขนสง และสถานที่เก็บสินคา 1.1 แสนคน สาขาการศึกษา 1.0 แสนคน สาขาการผลิต 8.0 หมื่นคน
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และสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย 7.0 หมื่นคน สาขาที่ลดลง คือ สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหารลดลง 1.1
แสนคน สาขากิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะหลดลง 2.0 หมื่นคน และสาขากิจกรรมทางการเงิน และ
การประกันภัยลดลง 1.0 หมื่นคน
๓) อัตราการวางงาน (KILM 9) จํานวนการวางงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 3.90 แสนคน
หรือคิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2561 จํานวนผูวางงานลดลง
8.5 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้น 4.1 หมื่นคน
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ การศึ ก ษา เดื อ นมกราคม 2562 พบว า ผู ว า งงานที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา 1.32 แสนคน (อัตราการวางงานรอยละ 1.5) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เทากัน 8.1 หมื่นคน (รอยละ 1.3) ระดับประถมศึกษา 6.4 หมื่นคน (รอยละ
0.8) และผูที่ไม มีการศึกษาและต่ํ ากว าประถมศึกษา 3.2 หมื่นคน (รอยละ 0.4) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดี ย วกั น ของป 2561 พบว า ผู ว า งงานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า ลดลง 3.3 หมื่ น คน
ระดับอุดมศึกษาและไมมีการศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา ลดลงเทากันคือ 1.8 หมื่นคน และระดับประถมศึกษา
ลดลง 1.0 พันคน
๔) สถานการณดานแรงงานตางดาว ณ เดือนธันวาคม 256๑ จากวารสารสถานการณตลาดแรงงาน ฉบับที่
๑ ประจํ าเดื อน มกราคม 256๒ ได รายงานสถานการณ คนต างด าวในประเทศไทย ณ เดื อนธั นวาคม 256๑
มีจํ านวนทั้ งสิ้น ๓,๓๑๕,9๐๔ คน เปนแรงงานตางด าวประเภททั่วไป จํ านวน ๓,๐๘๕,๙๙๑ คน คิดเปนร อยละ
๙๓.๐๗ โดยเปนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํางาน (มีหนังสือเดินทาง) มากที่สุด จํานวน ๑,๘๕๓,๗๙๓ คน
สําหรับแรงงานตางดาวประเภทฝมือ มีจํานวน ๑๖๑,๐๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๔.๘๖ เปนแรงงานทั่วไป (นักลงทุน
ชางฝมือ ผูชํานาญการ) มากที่สุด จํานวน ๑๑๔,๘๔๔ คน

3.3 สถานการณแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศและรายไดสงกลับ
จากข อมูล วารสารสถานการณ ตลาดแรงงาน ปที่ 2 ฉบับที่ 27 ประจําเดือนกุมภาพั นธ 2562
ของกองบริ ห ารข อมู ล ตลาดแรงงาน กรมการจั ดหางาน ระบุ ส ถานการณแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
ณ เดื อนมกราคม 2562 มี แรงงานไทยที่ ยังคงทํางานในตางประเทศทั้งสิ้น 152,019 คน โดยประเทศ
ที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ไตหวัน อิสราเอล และสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับประเภท
งานที่แรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด คือ แรงงานทั่วไป แรงงานดานการผลิต และแรงงานดานการเกษตร
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แผนภูมิ 3-1 จํานวนแรงงานไทยที่ยังคงทํางานในตางประเทศและ 5 อันดับประเทศที่มีแรงงานไทย
ไปทํางานมากที่สุด

แผนภาพ 3-2 5 อันดับแรกของประเทศที่มีแรงงานไทยไปทํางานมากที่สุด จําแนกตามกลุมประเทศ
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3.4 สถานการณดานแรงงานตางดาวและการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
3.4.1 สถานการณดานแรงงานตางดาวในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ 2562
แผนภาพ 3-3 สถานการณคนตางดาวในประเทศไทย ณ เดือนกุมภาพันธ 2562

3.4.2 ผลการดําเนินงานปองกันการคามนุษยดานแรงงาน โดยศูนยบัญชาการปองกันการคา
มนุษยดานแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ขอมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
กระทรวงแรงงานมี น โยบายขั บ เคลื่ อ นการป อ งกั น การค า มนุ ษ ย ด า นแรงงานผ า น
ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน (ศปคร.) โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูบัญชาการ ศปคร. โดยตรง
ทําหนาที่เปนหนวยประสานการดําเนินการในภาพรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และองคการ
ระหวางประเทศ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ในหวงที่ผานมาไดดําเนินการขับเคลื่อนกลไกการแกไขปญหาทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อใหแรงงานไทยและแรงงานตางดาวไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย อันเปน
การปองกันการคามนุษยตั้งแตตนทาง โดยมีผลการดําเนินงานที่สาํ คัญตามนโยบาย 5P ดังนี้
1. ดานนโยบาย (Policy)
1) ขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งานป อ งกั น การค า มนุ ษ ย ด า นแรงงานตามนโยบายรั ฐ บาล ภายใต
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก
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ประยุ ทธ จันทร โอชา) เป นประธาน ได มี คําสั่ ง กขป. 5 ที่ 10/2559 ลงวั น ที่ 20 เมษายน 2559 แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการคามนุษยและแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เปนประธาน และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 44 คน เปนอนุกรรมการ ทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย มาตรการ
แนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหาการคามนุษยและแรงงานผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง
2) จัดระเบียบแรงงานตางดาวในประเทศเขาสูระบบ พรอมจัดทําทะเบียนฐานขอมูลแรงงานตางดาว
(Database) เพื่อใชในการกําหนดมาตรการกํ ากับ ดู แล ตรวจสอบและชว ยเหลือแรงงานตางดาวใหไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย โดยขอมูลแรงงานตางดาวทํางานในประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2562 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 3,295,598 คน แบงเปน แรงงานประเภทฝมือ 163,644 คน ตลอดชีพ 241 คน ชนกลุมนอย
66,978 คน และแรงงานประเภททัว่ ไป 3,064,735 คน
3) จัดเก็บขอมูลอัตลักษณมานตา (Iris Scan) ของแรงงานตางดาวในกิจการประมงทะเลและ
แปรรูปสัตวน้ํา รวม 172,895 คน (ประมงทะเล 60,089 คน และแปรรูปสัตวน้ํา 112,806 คน) พรอมนํา
ฐานขอมู ล ที่ได ไปใชส นับสนุนการตรวจแรงงานประมงด วยเครื่ องสแกนมานตา (Iris Scan) ณ ศูน ย PIPO
30 แหง นอกจากนี้ไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ดังนี้
• ขยายระยะเวลาการทํางานใหกับแรงงานประมงกลุมที่ไดรับอนุญาตทํางาน ตามมาตรา 83 แหง
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ผานการพิสูจนสัญชาติแลว อีก 2 ป จํานวน 6,082 คน
• เรงรัดนําเขาแรงงานตางดาวในกิจการประมงตามระบบ MOU จํานวน 1,998 คน
• ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี อนุญาตใหคนตางดาวที่มีเอกสารรับรองบุคคลจากประเทศ
ตนทาง (Passport/Temporary Passport/Certificate of Identity/Travel Document) สามารถอยูใน
ราชอาณาจักรเพื่อทํางานในกิจการประมงทะเล เปนเวลา 1 ป จํานวน 4,300 คน (ยังไมส้ินสุดการจดทะเบียน ขอมูล ณ
22 ก.พ. 62)
4) สงเสริ มการนําเข าแรงงานต างดาวผานระบบ MOU โดยลดระยะเวลาดํ าเนิน การฝายไทย
จาก 25 วัน เหลือเพียง 15 วัน สงผลใหมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทยตามระบบ MOU เพิ่มขึ้น จาก
ป 2560 ที่มีจํานวน 315,459 คน เปน 442,736 คน ในป 2561
5) ออกกฎหมายและแนวปฏิ บัติเพิ่มเติมหลายฉบั บ เพื่อลดชองวางของกฎหมายไมใหเกิดการ
เอารัดเอาเปรียบแรงงานซึ่งเปนตนเหตุสําคัญของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและการคามนุษย อาทิ
• พระราชกําหนดการบริ หารจั ดการการท างานของคนต างด าว พ.ศ. 2560 และพระราชกํ าหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
• กฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
• ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการตรวจแรงงานและการดําเนินคดีอาญา
ผูกระทําความผิด ตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561
• อยูระหวางการออกพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ปองกัน และปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....
•
2. ดานการคุมครอง (Protection)
1) เพิ่ ม จํ า นวนล า มและผู ป ระสานงานด า นภาษาอย า ต อ เนื่ อ งจาก 134
เปน 153 คนในป 2561

คนในป 2560
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2) พัฒนาชองทางการใหบริการรับเรื่องรองทุกขรองเรียน และแจงขอมูลขาวสารแกนายจาง/ลูกจาง
โดยรวมสายดวน 1546 และ 1694 เขาดวยกัน ผานสายดวน 1506 มีผูใชบริการและใหความชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น
339,833 ครั้ง นําไปสูการดําเนินคดี รวม 721 คดี
3) จัดตั้งศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาวใน 10 จังหวัด (สมุทรสาคร สุราษฎรธานี สงขลา
สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน และตาก) มาตั้งแตปลายป 2559 เพื่อใหคําปรึกษา
แนะนํา ใหความชวยเหลือและประสานสงตอแรงงานตางดาวที่ประสบปญหาจากการอยูและทํางานในประเทศไทย โดย
จัดใหมีผูประสานงานดานภาษาประจําศูนยละ 1 คน โดยใหการชวยเหลือแรงงานตางดาว รวม 113,644 คน
3. ดานการบังคับใชกฎหมาย (Prosecution)
1) เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน โดยเพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงานอยางตอเนื่อง จากป 2560
ที่มีจํานวน 1,506 คน เพิ่มขึ้นเปน 1,692 คน ในป 2561 พรอมจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ในการบังคับใชกฎหมาย รวม 3,736 คน เพิ่มขึ้นจากป 2560 ถึง 3 เทา
2) พัฒนากระบวนการคัดแยกผูเสียหายจากการใชแรงงานบังคับและการคามนุษยดานแรงงาน โดย
ใชแบบคัดกรองแรงงานบังคับเบื้องตนในการตรวจสถานประกอบกิจการและแรงงานที่มายื่นคํารองการรับเรื่องรอง
ทุกข พบเขาขายการใชแรงงานบังคับ 8 แหง ลูกจาง 25 ราย ในจํานวนนี้เปนผูเสียหายจากการคามนุษย 4 แหง
ลูกจาง 6 ราย
3) บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน โดยมีผลการดําเนินงานในป 2561 ดังนี้
• ตรวจแรงงานในสถานประกอบการในระบบ กลุมเสี่ยง เรือประมง และสถานประกอบกิจการ
แปรรูปสัตวนํ้าผานการตรวจแรงงาน รวมทั้งสิ้น 121,859 แหง มีแรงงานไดรับการตรวจและคุมครองใหไดรับ
สิ ทธิ ป ระโยชน ต ามกฎหมายถึ ง 2,508,184 คน ในจํ านวนนี้ พบการกระทํ าความผิ ด ในสถานประกอบการ
11,513 แหง ดําเนินการสิ้นสุด จํานวน 11,128 คดี
• ตรวจสอบบริษัทผูรับอนุญาตนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ จํานวน
67 แหง (ปจจุบันมี 166 แหง) พบการกระทําความผิด จํานวน 4 แหง ตรวจบริษัทจัดหางานใหคนไทยเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ จํานวน 364 แหง พบการกระทําความผิด จํานวน 7 แหง ตลอดจนตรวจพบและดําเนินคดี
กับสายนายหนาเถื่อน จํานวน 452 ราย
4. ดานการปองกัน (Prevention)
1) ขยายการจัดตั้งศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจางเพิ่มเติมอีก 2 แหง ในจังหวัดมุกดาหารและ
ระนอง รวมเปนทั้งหมด 5 แหง จากเดิมที่จัดตั้งไว 3 แหง ที่จังหวัดตาก หนองคาย และสระแกว เพื่อสงเสริมการเขาตาม
ระบบ MOU รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและอบรมใหความรูแกแรงงานตางดาวเพื่อใหมีความพรอมกอน
เขามาทํางานในประเทศไทย รวม 442,736 คน
2) การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการนําแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีไปใช (Good Labour Practice : GLP)
เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการปรับปรุงสภาพการจาง สภาพการทํางานดวยความสมัครใจ เพื่อใหสถานประกอบกิจการ
มีการจางแรงงานสอดคลองกับกฎหมาย มุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การปองกัน การเลือกปฏิบัติ และแกไข
ปญหาการใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานบังคับ และการคามนุษยดานแรงงาน ในป 2561 สามารถสงเสริมใหสถาน
ประกอบกิจการนํา GLP ไปใช เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป 2559 มีจํานวน 499 แหง ป 2560 จํานวน 5,049 แหง
และในป 2561 มีจํานวนทั้งสิน้ 8,807 แหง
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5. ดานการมีสวนรวม (Partnership)
1) จัดตั้งศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เมื่อป 2559 โดยรวมมือกับ Stella
Maris องคการสะพานปลา สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย และบริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน)
ตอมาในป 2560 รวมกับ ILO ผานโครงการ Ship to Shore Rights Project ดําเนินการจัดตั้งศูนยอภิบาล
ผูเดินทางทะเล (The Fisher’s Welfare Centres) จํานวน 3 แหง (ชลบุรี ระยอง และปตตานี) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานภาคประมงทั้งกายและจิตใจ โดยดําเนินการสรางความตระหนักรูและการเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิและหนาที่แรงงาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และการบริการทางสังคม ตลอดจนเขาชวยเหลือแรงงานตาง
ดาวในภาคประมงที่ประสบปญหาหรือกําลังอยูในภาวะยากลําบาก จํานวน 6,071 คน
2) จัดตั้งเครือขายผาน Line Application เพื่อเพิ่มชองทางการประสานงาน รองทุกขรองเรียน
และชวยเหลือคุมครองแรงงานตางดาว โดยมีสมาชิกเปนเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs รวม 29 กลุม
สมาชิก รวม 1,431 คน โดยใหการชวยเหลือแรงงานตางดาวแลว 85 ราย
3) ใหสัตยาบันพิธีสารสวนเสริมป ค.ศ. 2014 สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งทําใหประเทศไทยเปนประเทศแรก
ในเอเชีย และเปนประเทศที่ 24 ของโลกที่ใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว
4) ใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานภาค
ประมง ค.ศ. 2007 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งทําใหประเทศไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย
และเปนประเทศที่ 14 ของโลกที่รับอนุสัญญาดังกลาว
ผลลัพธที่สําคัญ
1. ประเทศไทยได รั บ การจั ด อั น ดับ สถานการณ การคา มนุ ษยจ ากสหรั ฐ อเมริ กาดีขึ้น อย างต อเนื่อ ง
โดยไดรับการจัดใหอยูในอันดับ Tier 2 Watch List 2 ปติดตอกัน ในป 2559 - 2560 และไดรับการจัดอันดับ
Tier 2 ในป 2561 ซึ่งเปนอันดับดีที่สุดในรอบ 9 ป
2. สหภาพยุ โ รป ประกาศแถลงการณผ ลการพิจ ารณาปลดใบเหลืองประมงใหกับ ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งถือเปนเครื่องยืนยันในความสําเร็จของประเทศไทยในการแกไขปญหา IUU
Fishing นับตั้งแตสหภาพยุโรปประกาศใหใบเหลืองกับประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2558
3. สหรัฐอเมริกา ประกาศใหประเทศไทยไดรับการจัดอันดับในรายงานสถานการณและการขจัดการใช
แรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร า ยที่ สุ ด ค.ศ. 2017 เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2561 ในระดั บ “Significant
Advancement” ซึ่งเปนระดับความสําเร็จสูงที่สุด

3.5 การคาดประมาณประชากรของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2583
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทําการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยใชขอมูลจากสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งขอมูลประชากรมีความสําคัญอยางมากในการวางนโยบายและ
แผนงานเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ.การฉายภาพหรือการคาดประมาณประชากรในอนาคต
เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเห็นเปาหมายของการพัฒนาไดเปนอยางดี.สําหรับประเทศไทย.สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดทําหนาที่ประสานงานจัดทําการคาดประมาณประชากรเพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาประเทศ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 เปนตนมา ขอมูลการคาด
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ประมาณประชากรชุดตางๆ.ที่ไดจัดทําขึ้นนี้เปนประโยชนยิ่งตอองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ ไ ด นํ า ไปใช ป ระกอบการวางแผนงานและโครงการของตน.กล า วได ว า ข อ มู ล การคาดประมาณประชากร
เปน.“ความตองการอยางยิ่ง”.ของหนวยงานตางๆ ในปจจุบัน
การคาดประมาณประชากรเป น การคาดคะเนการเปลี่ ย นแปลงประชากรในอนาคตข า งหน า
โดยเริ่มจากประชากรที่ใชเ ปน ฐาน.การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย.พ.ศ..2553-2583 ชุด นี้
ดํ า เนิ น การโดย.“คณะทํ า งานเพื่ อ คาดประมาณประชากรของประเทศไทย.พ.ศ..2553-2583”.สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ .คณะทํางานฯ.ไดป รับการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทยตามขอมูลลาสุดที่เกี่ยวกับจํานวน และโครงสรางอายุ-เพศ ของประชากรที่ใชเปนฐาน และที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งการเกิดการตาย การยายถิ่น และความเปนเมือง การคาดประมาณประชากรชุดนี้
ใชประชากรฐานเปนประชากรที่แจงนับไดจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 แตไมนับรวมผูที่ไมใช
สัญชาติไทยและไมมีชื่ออยูในทะเบียนบานแลวคาดประมาณไปอีก.30.ปขางหนาจนถึงป.2583.ซึ่งการคาด
ประมาณประชากรนั้ น เพื่ อ ประกอบการวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยในอนาคต
โดยแบงการคาดประมาณประชากรเปน 4 ระดับ
• ระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
• ระดับภาค พ.ศ. 2553-2578
• ระดับจังหวัด พ.ศ. 2553-2573
• ในและนอกเขตเทศบาล ระดับประเทศและภาค (8 อนุภาค) 2553-2578
ผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
จากการคาดประมาณประชากรดว ยวิธีสว นประกอบรุน อายุที่มีป ระชากรฐาน.พ.ศ..2553.เปน
ประชากรที่แจงนับไดจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 แตไมนับรวมผูที่ไมใชสัญชาติและไมมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน และขอสมมุติตางๆดังกลาวมาแลวประชากรที่คาดประมาณไดในระดับประเทศเปนดังนี้
ขอสมมุติ ประชากร
พ.ศ. 2553
ประชากร พ.ศ. 2583
แบบที่ 1 TFR เพิ่มขึ้น
63,789,556
66,457,483
แบบที่ 2 TFR คงที่
63,789,556
66,357,159
แบบที่ 3 TFR ลดลงตามปกติ 63,789,556
63,864,141
แบบที่ 4 TFR ลดลงเร็วมาก 63,789,556
62,320,725
การเสนอผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย.พ.ศ..2553-2583.ระดั บ ประเทศ
ในรายงานฉบับนี้ จะเสนอผลการคาดประมาณประชากร ภายใตขอสมมุติ แบบที่ 3 TFR ลดลงตามปกติ ซึ่งเปน
ข อ สมมุ ติ ที่ เ ป น ไปได ม ากที่ สุ ด .ส ว นผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย.พ.ศ..2553-2583
ในระดับประเทศภายใตขอสมมุติแบบอื่น สามารถขอดูรายละเอียดไดที่ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนา
ทางสังคม.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสําหรับประชากรที่คาดประมาณได
ในระดับภาค.เปนดังนี้
พื้นที่
ประชากร พ.ศ. 2553
ประชากร พ.ศ. 2578
กรุงเทพมหานคร
7,691,376
8,124,793
ปริมณฑล
5,837,095
8,507,427
ภาคกลางสวนกลาง
3,067,683
2,917,728
ภาคตะวันออก
4,900,487
6,475,763
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ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

3,481,991
11,439,521
18,842,090
8,529,313

3,345,104
9,889,673
16,705,945
9,383,630

และเมื่อจําแนกไปตามพื้นที่ในและนอกเขตเทศบาล ประชากรที่คาดประมาณได เปนดังนี้
พื้นที่

ประชากร พ.ศ. 2553
ใน : นอกเขตเทศบาล
ประเทศ
27,705,469 : 36,084,087
กรุงเทพมหานคร
7,691,376 : 0
ปริมณฑล
3,184,275 : 2,652,820
ภาคกลางสวนกลาง
1,190,669 : 1,877,014
ภาคตะวันออก
2,203,448 : 2,697,039
ภาคตะวันตก
1,194,695 : 2,287,296
ภาคเหนือ
3,946,605 : 7,492,917
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,487,375 : 13,354,715
ภาคใต
2,807,026 : 5,722,287

ประชากร พ.ศ. 2578
ใน : นอกเขตเทศบาล
39,210,037 : 26,140,025
8,124,793 : 0
4,945,713 : 3,561,713
1,849,309 : 1,068,419
3,422,325 : 3,053,439
1,855,562 : 1,489,542
6,129,739 : 3,759,934
8,522,814 : 8,183,131
4,359,783 : 5,023,848

สวนประชากรในแตละจังหวัดที่คาดประมาณได แสดงอยูในแผนภาพ 3-4 ตาราง 3-1,3-2

3 - 12

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนภาพ 3-4 แผนที่แสดงจํานวนประชากรของจังหวัดตางๆ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2573
(ไมรวมประชากรไมใชสัญชาติไทยและไมมีชื่อในทะเบียนบาน)

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2573
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ตารางแสดงผลการคาดประมาณประชากรระดับประเทศ พ.ศ. 2553-2583
ภายใตขอสมมุติภาวะเจริญพันธุลดลงตามปกติ
ตาราง 3-1 จํานวนประชากรจําแนกตามอายุ Number of population by age
ขอสมมุติภาวะเจริญพันธุลดลงตามปกติ Normal fertility declining assumption

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ตาราง 3-2 จํานวนประชากรจําแนกตามอายุ Number of population by age
ขอสมมุติภาวะเจริญพันธุลดลงตามปกติ Normal fertility declining assumption

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

3 - 15

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

3.6 สถานการณแนวโนมความตองการและการขาดแคลนแรงงาน (Demand & Supply)
จากผลการศึกษาวิเคราะหความตองการแรงงานภาพรวมและเขตในเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
ป 2560-2564 ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน.กลุมงานวิจัยและวางแผน
สรุปผลการศึกษาที่สําคัญไดดังตอไปนี้
3.6.1 ประมาณการการจางงานและความตองการแรงงานของประเทศป 2560 – 2564
ตาราง 3-3 ขอมูลประมาณการการจางงาน ทั่วราชอาณาจักร ป 2560 -2560
ประเภทกิจการ
ภาคเกษตรกรรม
1.การเกษตรการเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม
2.อาหารและอาหารสัตว
3.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
4.การผลิตสิ่งทอ
5.การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
6.การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง
7.อัญมณีและเครื่องประดับ
8.การผลิตไมและผลิตภัณฑ
9.เฟอรนิเจอร
10.การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
11.ปโตรเลียม
12.ปโตรเคมี
13.การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
14.การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง
15.ผลิตภัณฑพลาสติก
16.ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
17.การผลิตโลหะและผลิตโลหะประดิษฐ
18.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
19.ยานยนตและชิ้นสวน
20.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
21.กอสราง
ภาคบริการ
22.การขายสงการขายปลีก
23.ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
24.ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
25.การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
26.การเงินและการประกันภัย
27.อสังหาริมทรัพย
28.บริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
29.การบริการอื่นๆ*
รวม

2560

2561

2562

2563

2564

เฉลี่ยตอป

14,779,419
14,779,419
8,113,363
1,204,132
68,957
298,015
627,505
125,772
102,509
277,980
194,507
90,019
17,941
3,839
165,331
126,337
162,284
269,560
403,005
519,248
347,826
603,235
2,505,361
15,376,804
5,969,641
55,611
2,289,830
956,317
420,178
133,423
642,492
4,909,313
38,269,586

14,853,966
14,853,966
8,154,287
1,210,206
69,305
299,518
630,670
126,406
103,026
279,382
195,488
90,473
18,032
3,859
166,165
126,974
163,103
270,920
405,038
521,867
349,580
606,278
2,517,998
15,454,365
5,999,752
55,892
2,301,380
961,140
422,298
134,096
645,732
4,934,075
38,462,619

14,921,196
14,921,196
8,191,194
1,215,683
69,619
300,873
633,524
126,978
103,492
280,646
196,373
90,883
18,113
3,876
166,917
127,549
163,841
272,146
406,871
524,229
351,162
609,022
2,529,395
15,524,312
6,026,907
56,145
2,311,796
965,490
424,209
134,703
648,655
4,956,407
38,636,701

14,981,573
14,981,573
8,224,339
1,220,603
69,901
302,091
636,088
127,492
103,911
281,782
197,167
91,250
18,187
3,892
167,593
128,065
164,504
273,247
408,518
526,350
352,583
611,486
2,539,630
15,587,130
6,051,295
56,372
2,321,150
969,397
425,926
135,248
651,280
4,976,463
38,793,042

15,035,531
15,035,531
8,253,959
1,224,999
70,152
303,179
638,379
127,951
104,285
282,797
197,877
91,579
18,252
3,906
168,196
128,526
165,097
274,231
409,989
528,246
353,853
613,688
2,548,776
15,643,269
6,073,089
56,575
2,329,510
972,889
427,460
135,735
653,625
4,994,386
38,932,759

14,866,667
14,866,667
8,173,966
1,216,564
68,357
301,010
625,526
126,177
103,065
280,557
195,869
90,620
18,880
4,115
166,381
130,250
164,745
269,297
407,595
523,989
345,922
611,067
2,523,978
15,465,371
6,011,489
55,936
2,302,442
962,300
423,248
134,727
644,996
4,930,233
38,535,168

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

อัตราขยาย
ตัวเฉลี่ย
(รอยละ)

0.39
0.39
0.26
0.01
1.73
0.04
1.21
0.63
0.43
0.10
0.30
0.33
-3.10
-4.32
0.35
-1.62
-0.39
1.01
-0.08
0.12
1.42
-0.21
0.26
0.41
0.30
0.40
0.43
0.36
0.27
0.06
0.57
0.54
0.30
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนภู
งงานในป
ในป2560-2564
2560 - 2564
แผนภูมิ 23
3-5 ประมาณการการจ
ประมาณการการจาางงาน
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000

15,376,804 15,454,365 15,524,312 15,587,130 15,643,269

25,000,000
20,000,000

ภาคบริการ
8,113,363

8,154,287

8,191,194

8,224,339

8,253,959

15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม

14,779,419 14,853,966 14,921,196 14,981,573 15,035,531
2560

2561

2562

2563

2564

จากการประมาณการการจางงานรวมทั่วประเทศใน 5 ปขางหนา (2560 - 2564) พบวามีการจาง
งานรวมเพิ่มขึ้นทุกป มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 0.30 ตอป โดยภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 0.41 ตอป รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ
0.39 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.26 ตอป
เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจการ พบวา ประเภทกิจการที่มีอัตราการขยายตัวของการจางงานรวม
มากที่ สุ ด คื อ กิ จ การการทํ า เหมื องแร และเหมือ งหิ น มีอั ตราการขยายตั ว เฉลี่ย เพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 1.73 ต อ ป
รองลงมาไดแก กิจการยานยนตและชิ้นสวน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.42 ตอป และกิจการการ
ผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.21 ตอป ตามลําดับ ทั้งนี้ ประเภทกิจการที่
มีอัตราการจางงานลดลงมากที่สุด คือ ปโตรเคมี โดยอัตราการจางงานลดลง รอยละ 4.32 ตอป รองลงมาไดแก
ปโตรเลียม มีอัตราการจางงานลดลง รอยละ 3.10 ตอป และการผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง มีอัตราการจาง
งานลดลง รอยละ 1.62 ตอป ตามลําดับเมื่อพิจารณาการหดตัวของการจางงาน พบวา มีความสอดคลองกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ที่สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน ทําใหแนวโนมการจางงาน
ลดลง ขณะที่ภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องตลอด 5 ป โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการดาน
สุขภาพซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบกับ
ประเทศไทยเขาสูสังคมสูงอายุและคนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น จึงใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น
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3.6.2 ประมาณการการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม ทั่วราชอาณาจักร ป 2560 - 2564
ตาราง 3-4 ขอมูลประมาณการการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม ทั่วราชอาณาจักร ป 2560 -2564
ประเภทกิจการ

2561

2562

2563

2564

101,223 93,455

86,222

101,223

93,455

86,222

87,011 82,904

79,077

11,944

11,330

10,757

73,09
6
73,09
6
72,11
5
9,716

3.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
4.การผลิตสิง่ ทอ
5.การผลิตเสื้อผาเครือ่ งแตงกาย
6.การผลิตรองเทาและเครือ่ งหนัง

921
2,228
4,544
1,092

887
2,073
4,215
1,027

856
1,928
3,909
967

79,44
7
79,44
7
75,48
6
10,22
0
826
1,792
3,622
910

7.อัญมณีและเครือ่ งประดับ
8.การผลิตไมและผลิตภัณฑ
9.เฟอรนิเจอร
10.การผลิตกระดาษและ
ผลิตภัณฑกระดาษ
11.ปโตรเลียม
12.ปโตรเคมี
13.การผลิตเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑเคมี
14.การผลิตยางพาราและ
ผลิตภัณฑยาง
15.ผลิตภัณฑพลาสติก
16.ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
17.การผลิตโลหะและผลิตโลหะ
ประดิษฐ
18.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
19.ยานยนตและชิน้ สวน
20.อุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ๆ
21.กอสราง

770
1,906
1,350
947

716
1,760
1,248
901

666
1,624
1,153
859

620
1,496
1,064
819

857
576
1,377
980
782

281
21
1,358

273
19
1,272

265
17
1,192

257
16
1,117

1,328

1,264

1,204

1,491
2,682
4,572

1,407
2,544
4,369

9,980
4,846
6,902
27,847

ภาคเกษตรกรรม
1.การเกษตรการเลี้ยงสัตวบกและ
สัตวน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม
2.อาหารและอาหารสัตว

ภาคบริการ
22.การขายสงการขายปลีก
23.ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
24.ที่พักแรมและบริการดาน
อาหาร
25.การขนสงและสถานทีเ่ ก็บ
สินคา
26.การเงินและการประกันภัย

2560

798
1,664
3,354

เฉลี่ย
ตอป
86,68
9
86,68
9
79,31
9
10,79
4
858
1,937
3,929
971

อัตราข
ยายตัว
เฉลี่ย
(รอย
ละ)
-7.03
-7.03
-4.13
-4.53
-3.17
-6.33
-6.58
-5.30

669
1,633
1,159
862

-6.30
-7.02
-6.92
-4.22

250
14
1,047

265
18
1,197

-2.61
-9.01
-5.66

1,148

1,095

1,208

-4.23

1,330
2,416
4,180

1,257
2,296
4,003

1,189
2,183
3,836

1,335
2,424
4,192

-4.96
-4.51
-3.86

9,740
4,676
6,599
26,584

9,515
4,517
6,317
25,406
114,562

9,528
4,527
6,334
25,48
1
115,0
36
45,59
6
711
17,84
8
7,093

-2.03
-3.02
-3.82
-3.96

129,934 121,97
5
51,371 48,286

9,103
4,227
5,802
23,26
4
101,0
96
40,19
2
663
15,77
7
6,225
3,423

3,799

-4.49

762
20,059

735
18,878

709
17,777

8,020

7,525

7,063

9,303
4,368
6,051
24,30
2
107,6
14
42,71
9
685
16,74
5
6,631

4,200

3,986

3,786

3,599

45,413

-5.48
-5.36
-3.08
-5.25
-5.52
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ตาราง
ตาราง3-5
3-4 ขอมูลประมาณการการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม ทั่วราชอาณาจักร ป 2560 -2564
ประเภทกิจการ
27.อสังหาริมทรัพย
28.บริการดานสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห
29.การบริการอื่นๆ*

2560

2561

2562

2563

2564

เฉลี่ย
ตอป

1,057
4,793

987
4,458

923
4,145

862
3,852

805
3,577

927
4,165

39,671

37,121

34,746

32,52
0
262,5
48

30,43
3
246,3
07

34,89
8
281,0
43

รวม

318,168 298,33
4
ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

350,000

279,861

อัตราข
ยายตัว
เฉลี่ย
(รอย
ละ)
-5.91
-6.35
-5.77
-5.58

แผนภูมมิ 24
ิ 3-6
ประมาณการความต
องการแรงงานส
่มทั่วราชอาณาจั
แผนภู
ประมาณการความต
องการแรงงานส
วนเพิว่มนเพิ
ทั่วราชอาณาจั
กร กร
ป 2560-2564
ป 2560
- 2564

300,000
250,000

129,934

121,975

114,562

107,614

82,904

79,077

75,486

72,115

101,223

93,455

86,222

79,447

73,096

2560

2561

2562

2563

2564

200,000
150,000

87,011

100,000
50,000
-

101,096

ภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม

จากการประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม ป 2560 – 2564 พบวา มีความตองการแรงงาน
เฉลี่ย 281,043 คนตอป โดยภาคบริการมีความตองการแรงงานรวมมากที่สุดจํานวนเฉลี่ย 115,036 คนตอป
รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม มีความตองการแรงงานเฉลี่ย 86,689 คนตอป และภาคอุตสาหกรรม มีความ
ตองการแรงงานเฉลี่ย 79,319 คนตอป ทั้งนี้ความตองการแรงงานสวนเพิ่มมีแนวโนมลดลงทุกป จากป 2560 ที่มี
ความตองการแรงงานสวนเพิ่ม จํานวน 318,168 คน ลดลงเหลือเพียง 246,307 คน ในป 2564 อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของความตองการแรงงานใน 5 ปขางหนา พบวามีความตองการจางแรงงาน
สวนเพิ่มเฉลี่ยตอปในอัตราที่ลดลง ซึ่งสะทอนใหเห็นวารูปแบบการจางงานในยุคที่ประเทศไทยเขาสู Thailand 4.0
ภาคอุ ตสาหกรรมมี การนํ าเทคโนโลยีมาใช ในการผลิตมากขึ้น และตองใชแรงงานที่มีทักษะฝมือสูงแทนการใช
แรงงานทักษะฝมือต่ํา อยางเขมขน เพื่อเพิ่มมูลคาการผลิต
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3.7.3. ผลการศึกษา วิเคราะห และประมาณการความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
ป 2560 – 2564
ตาราง 3-6 ขอมูลประมาณการความตองการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ป 2560 -2564
First S-curve

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
New S-curve

2560

2561

2562

2563

4,846
9,980
20,821

4,676
9,740
19,613

4,517
9,515
18,486

4,368
9,303
17,431

3,942
11,944
2560

4,337
11,330
2561

4,770
10,757
2562

5,247
10,220
2563

2564 เฉลี่ยตอป

4,227
9,103
16,440

4,527
9,528
18,558

5,772
4,814
9,716
10,794
2564 เฉลี่ยตอป

6) อุตสาหกรรมหุนยนตสมัยใหม
261
275
288
303
318
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
8,020
7,525
7,063
6,631
6,225
8) อุตสาหกรรมเชื่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
303
292
282
273
264
9) อุตสาหกรรมดิจิตอล
7,528
8,281
9,109
10,020
11,022
10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
4,793
4,458
4,145
3,852
3,577
รวม
72,440
70,525
68,933
67,647
66,666
ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน, ระบบสารสนเทศ กรมการจัดหางาน

289
7,093
283
9,192
4,165
69,242

อัตราขยาย
ตัวเฉลี่ย
(รอยละ)

-3.36
-2.27
-5.74

10.00
-5.03
อัตราขยาย
ตัวเฉลี่ย
(รอยละ)

5.00
-6.14
-3.37
10.00
-7.05
-2.06

จากการประมาณการความตองการแรงงานใน 10 อุ ตสาหกรรม ในป 2560 – 2564 พบวา
มีความตองการแรงงานในภาพรวมเฉลี่ ย 69,242 คนตอป โดยอุตสาหกรรมทองเที่ ยวกลุมรายไดดีและการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีความตองการแรงงานเฉลี่ยตอปมากที่สุด (18,558 คน) รองลงมาไดแกอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหาร (10,794 คน) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (9,192 คน) เมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พบวา อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัลมีอัตรา
การขยายตัว (10.00%) และอุตสาหกรรมหุนยนตสมัยใหม (5.00%) ซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรฯ เปน
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต เนื่องจากมีทรัพยากรรองรับ จึงมีโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนให
เข ามาลงทุ น ได มาก ในขณะที่ อุตสาหกรรมดิจิทัล เปน อุตสาหกรรมที่ชว ยสนับ สนุน ใหอุตสาหกรรมหลักอื่น ๆ
เจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว สําหรับอุตสาหกรรมหุนยนตเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชคาใชจายในการลงทุนสูง และ
มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช รวมถึงการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นใน 5 ปขางหนา จึงยังไมเห็นอัตรา
การจางงานสูงมากนัก เนื่องจากเปนชวงของการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3.7 สถานการณผูสูงอายุและการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกระทรวงแรงงาน
3.7.1 ขอมูลการทํางานของผูสูงอายุ
ขอมูลการทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2561 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีประเด็น
สําคัญ ดังนี้
1) ผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ในประเทศไทย มีจํานวน 11.80 ลานคน แบงออกเปน
- ผูสูงอายุที่ทํางาน จํานวน 4.36 ลานคน หรือรอยละ 36.9 (ชาย 2.55 ลานคน หญิง 1.81
ลานคน)
• แรงงานในระบบ (ผูที่ไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกันทางสังคมจาการทํางาน)
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จํานวน 5.14 แสนคน หรือรอยละ 11.8 (ชาย 3.27 แสนคน หญิง 1.87 แสนคน)
• แรงงานนอกระบบ (ผู ที่ ทํ างานที่ ไม ได รั บความคุ มครองหรื อไม มี หลั กประกั นทางสั งคมจาก
การทํางาน) จํานวน 3.85 ลานคน หรือรอยละ 88.2 (ชาย 2.22 ลานคน หญิง 1.63 ลานคน)
- ผูสูงอายุที่ไมทํางาน จํานวน 7.44 ลานคน หรือรอยละ 63.1 เนื่องจากเปนผูปวยติดเตียง
เกษียณ และไมอยากทํางาน เปนตน
2) ระดับการศึกษาที่สําเร็จของผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุที่ทํางานไมมีการศึกษา/สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับประถมศึกษา จํานวน 3.4 แสนคน
(ร อยละ 79.9) รองลงมาสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษา จํ านวน 3.5 แสนคน (ร อยละ 8.1) ระดั บ
มัธยมศึกษา จํานวน 3.34 แสนคน (รอยละ 7.6) และระดับอุดมศึกษา จํานวน 1.81 แสนคน (รอยละ 4.2)
3) อาชีพของผูส ูงอายุ
- ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและประมง จํานวน 2.52 ลานคน (รอยละ 58.0)
- พนักงานบริการและผูจําหนายสินคา จํานวน 8.10 แสนคน (รอยละ 18.6)
- ชางฝมือและผูป ฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน 3.77 แสนคน (รอยละ 8.7)
- ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน จํานวน 2.94 แสนคน (รอยละ 6.7)
- ผูจัดการ/ขาราชกสนระดับอาวุโส และผูบัญญัติกฎหมาย จํานวน 1.28 แสนคน (รอยละ
2.9)
- ผู ควบคุ มเครื่ องจักรโรงงาน/เครื่องจั กร/ผูปฏิ บั ติการงานดานการประกอบ จํานวน 1.22
แสนคน (รอยละ 2.8)
- ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ จํานวน 52,042 คน (รอยละ 1.2)
- เจ าหน าที่ เ ทคนิ คและผู ป ระกอบวิ ช าชี พที่ เกี่ ย วข องกั บ ด านต าง ๆ และเสมี ยน จํ านวน
46,514 คน (รอยละ 1.10)
4) สถานภาพการทํางานของผูส ูงอายุ
- ผูสูงอายุที่ทํางานประกอบธุรกิจสวนตัว โดยไมมีลูกจาง จํานวน 2.69 ลานคน (รอยละ
61.7) รองลงมาเปนชวยธุรกิจครัวเรือน โดยไมไดรับคาจาง จํานวน 8.79 แสนคน (รอยละ 20.2) เปนลูกจาง
เอกชน จํานวน 5.32 แสนคน (รอยละ 12.2) ลูกจางรัฐบาล จํานวน 1.04 แสนคน (รอยละ 2.4) เปนนายจาง 1.47
แสนคน (รอยละ 3.4) และการรวมกลุม จํานวน 4,792 คน รอยละ 0.1 ตามลําดับ
3.7.2 ขอมูลผูสูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผูสูงอายุ (ขอมูลจากระบบสถิติทางทะเบียนกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย)
ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 10.66 ลานคน แบงออกเปน
1) อายุ 60 - 69 ป ไดรับเงิน 600 บาทตอเดือน จํานวน 6.07 ลานคน (ชาย 2.77 ลานคน
หญิง 3.3 ลานคน)
2) อายุ 70 - 79 ป ไดรับเงิน 700 บาทตอเดือน จํานวน 3.02 ลานคน (ชาย 1.32 ลานคน
หญิง 1.7 ลานคน)
3) อายุ 80 - 89 ป ไดรับเงิน 800 บาทตอเดือน จํานวน 1.33 ลานคน (ชาย 0.52 ลานคน
หญิง 0.81 ลานคน)
4) อายุ 90 ป ขึ้ น ไป ได รั บ เงิ น 1,000 บาทต อ เดื อ น จํ า นวน 0.24 ล า นคน (ชาย 0.09
ลานคน หญิง 0.15 ลานคน) (ณ เดือนธันวาคม 2561)
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3.7.3 การดําเนินงานดานผูส ูงอายุของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามแผนกลยุทธดานการ
ทํางานของผูสูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมการขยายโอกาส
ด า นอาชี พ และการทํ า งานสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ
ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการผู สู ง อายุ แ ห ง ชาติ (กผส.)
มีปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธาน
ในป 2562 กระทรวงแรงงานไดกาํ หนด Agenda Based : สงเสริมการมีงานทําและยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ โดยกําหนดเปาหมายผูสูงอายุใหไดรับการสงเสริมการจางงานและมีรายได
100,000 คน (แรงงานสูงอายุในระบบ 20,000 คน แรงงานสูงอายุนอกระบบ 80,000 คน)
ผานมาตรการสงเสริมที่สําคัญของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. การกําหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง (Part Time) สําหรับผูสูงอายุ ซึ่งในขณะนี้ไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคาจางชุดที่ 20 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 แลว
และอยูระหวางเสนอประธานคณะกรรมการคาจางลงนามในประกาศฯ สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของ (ราง) ประกาศ
อัตราคาจางรายชั่วโมงสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้
(1) อายุ : ผูสูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
(2) ประเภทงาน : งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการคา งานอาชีพบริการ งานที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง หรืองานหามตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(3) อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง : กําหนดเปนชั่วโมงละ 45 บาทเทากันในทุกทองที่
ในกรณีที่ลูกจางผูสูงอายุทํางานนอยกวาจํานวน 60 นาที ใหนับเปน 1 ชั่วโมงเต็ม
(4) คําชี้แจงประกาศฯ : กําหนดเวลาทํางาน “ไมควรเกินวันละ 7 ชั่วโมง และไมควรเกินสัปดาหละ
6 วัน”
2. ชองทางหางานใหทํา ผานศูนยบริการจัดหางาน 87 ศูนยทั่วประเทศ/Smart Job Center/
ผานตู Job Box
3. การฝกทักษะอาชีพตาง ๆ
4. การปฏิรูประบบบํานาญ ไดแก การปรับสูตรการคํานวณบํานาญ การประกันเงินบํานาญขั้นต่ํา
(กรณีเสียชีวิตภายใน 5 ป) ผูรับบํานาญทํางานตอไดสิทธิประโยชน 3 กรณี (เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย) และการ
ขยายอายุการรับสมัครผูประกันตนมาตรา 40 (ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) โดยความคืบหนาลาสุดสํานักงานประกันสังคม
อยูระหวางการแกไขกฎหมายเพื่อกําหนดดัชนีที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอผูประกันตนโดยรวมแตตองไมสราง
ภาระงบประมาณ
ผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานตาม Agenda Based : สงเสริมการมีงานทําและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ในปงบประมาณ 2562 ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้
1. ผูสูงอายุที่เปนแรงงานในระบบ เปาหมาย 20,000 คน ขับเคลื่อนแผนงานโครงการโดย
1.1 การหางานให ทํา/การจางงานตอเนื่ อง เป าหมาย 10,000 คน กรมการจัดหางาน
เป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ผ า นช อ งทางการหางานทํ า จากศู น ย บ ริ ก ารจั ด หางาน 87 ศู น ย ทั่ ว ประเทศ
Smart Job Center และตู Job Box โดยมีผูสูงอายุที่เปนผูประกันตนมาตรา 33 (ทํางานแบบมีนายจาง)
จากข อมู ลป 2561 จํ านวน 121,274 คน (31 ธั น วาคม 2560) และป 2562 จํ านวน 127,833 คน
(31 ธันวาคม 2561) สรุปมีผูสูงอายุท่ีเปนผูประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นจํานวน 6,559 คน (คิดเปนรอยละ
65.59) ไดแก อาชีพดานการผลิต/ผูประกอบวิชาชีพดานการสอน/พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน
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1.2 การใหความรูกฎหมายคุมครองแรงงาน/การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ/
การใหความชวยเหลือในพื้นที่ เปาหมาย 10,000 คน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก อยูระหวางดําเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3
1.3 ผูสูงอายุไดรับความคุมครอง ตามระบบประกันสังคมเปนผูประกันตนมาตรา 33 ขอมูล
วันที่ 31 มกราคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 175,749 คน
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ผูสูงอายุที่เปนแรงงานในระบบไดรับการสงเสริมการจาง
งานและมีร ายได เป าหมาย 20,000 คน กระทรวงแรงงานดําเนิ นการได 6,559 คน (คิด เปนร อยละ
32.79)
2. ผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบ เปาหมาย 80,000 คน ขับเคลื่อนแผนงานโครงการโดย
2.1 การฝ กทักษะอาชีพ การฝกทักษะออนไลน มีห นว ยงานรับ ผิดชอบ ไดแก กรมการ
จัดหางาน เปาหมาย 5,130 คน ผานโครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ (กิจกรรมสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ กิจกรรมสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ)/โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม
กับ วัย และประสบการณ และกรมพั ฒนาฝ มือแรงงาน เปาหมาย 8,160 คน ผานโครงการฝ กอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวมเปาหมาย 13,290 คน ทําได 4,155 คน (คิดเปนรอยละ
31.26)
2.2 การหางานใหทํา เปาหมาย 39,341 คน กรมการจัดหางานเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ผา นโครงการสร างโอกาสการมี งานทํ า ให ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน กิจ กรรมสํารวจขอมูล
ผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพหรือทํางาน และศูนยบริการจัดหางานผูสูงอายุ 87 แหง/เว็ปไซตใหบริการขึ้น
ทะเบียนหางานผูสูงอายุ ทําได 943 คน (คิดเปนรอยละ 2.39) ไดแก อาชีพแมบาน/พนักงานทั่วไป/อาชีพอิสระ
เปนตน การจางทํางานในหนวยงาน มีหนวยงานรับผิดชอบ ไดแก กรมการจัดหางาน เปาหมาย 20 คน กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมาย 9 คน และสํานักงานประกันสังคม เปาหมาย 40 คน เปาหมายรวม 69 คน ทําได
69 คน (คิดเปนรอยละ 100)
2.3 การให ค วามรู กฎหมายคุ มครองแรงงาน/การตรวจแรงงาน/การให ค วามช วยเหลื อ
ในพื้นที่ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ผานโครงการเสริมสรางองคความรูแก
แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณอยางมี คุณภาพ โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการ
สวัสดิการดานการดูแลสุขภาพแกแรงงานสูงอายุ โครงการสงเสริมสิทธิหนาที่ตามกฎหมายของแรงงานสูงอายุ
(60 ปขึ้นไป) และการเขาถึงบริการดานคุมครองแรงงาน และโครงการสงเสริมใหความรูแกผูรับงานไปทําที่บาน
เพื่อกาวเขาสูสังคมสูงวัย (Ageing Society) เปาหมาย 27,300 คน ทําได 2,818 คน (คิดเปนรอยละ 10.32)
แผนงานโครงการทั้งหมดอยูระหวางดําเนินการไตรมาสที่ 2 และ 3
2.4 ผูสูงอายุไดรับความคุมครอง ตามระบบประกันสังคมเปนผูประกันตนมาตรา 39 ขอมูล
วันที่ 31 มกราคม 2562 จํานวนทั้งสิ้น 197,613 คน และเปนผูประกันตนมาตรา 40 ขอมูลวันที่ 31
ธันวาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 444,183 คน
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ผูสูงอายุที่เปนแรงงานนอกระบบไดรับการสงเสริมการ
จางงานและมีรายได เปาหมาย 80,000 คน กระทรวงแรงงานดําเนินการได 7,985 คน (คิดเปนรอยละ
9.98)
โดยสรุป ผลการดําเนินการสงเสริมการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
ของกระทรวงแรงงานตาม Agenda Based เปาหมายป 2562 ผูสูงอายุ 100,000 คน ขอมูล ณ วันที่
31 มกราคม 2562 กระทรวงแรงงานดําเนินการได 14,544 คน (คิดเปนรอยละ 14.54)
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3.8 สถานการณและการดําเนินงานดานแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน
3.8.๑ ขอมูลจํานวนแรงงานนอกระบบ
1) ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
ปจจุบันแรงงานนอกระบบมีสัดสวนเกินกวาครึ่งของจํานวนผูมีงานทําทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ
55.3 ของจํานวนผูมีงานทํา ซึ่งยังไมสามารถระบุตัวตนของแรงงานนอกระบบอยาง ชัดเจนได โดยในป 2561
 จํานวนผูมีงานทํา 38.3 ลานคน
 จํานวนแรงงานนอกระบบ 21.2 ลานคน (รอยละ 55.3)
 จํานวนแรงงานในระบบ 17.1 ลานคน (รอยละ 44.7)
จํานวนและสัดสวน (รอยละ) ของแรงงานนอกระบบตอแรงงานในระบบ ระหวางป 2555 - 2561
จํานวนผูมีงานทํา
แรงงานนอกระบบ
แรงงานในระบบ
ป
รวม
จํานวน
จํานวน
(ลานคน)
รอยละ
รอยละ
(ลานคน)
(ลานคน)
2555
24.6
62.6
14.8
37.4
39.6
2556
25.1
64.2
14.0
34.8
39.1
2557
22.1
57.6
16.3
42.4
38.4
2558
21.4
55.9
16.9
44.1
38.3
2559
21.3
55.6
17.0
44.4
38.3
2560
20.8
55.2
16.9
44.8
37.7
2561
21.2
55.3
17.1
44.7
38.3
****แรงงานนอกระบบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการสํารวจแรงงานนอกระบบเปนผูทํางานที่มีการศึกษาไมสูง
นัก และทํางานในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงทําใหรายไดที่ไดรับคอนขางนอย ภาครัฐจําเปนตองเขาดูแล
เปนพิเศษเพื่อสรางโอกาสหรือชดเชยดานสวัสดิการสังคมจากการทํางานใหดีขึ้น ทั้งนี้ หากแรงงานนอกระบบ
เหลานี้ไมไดรับความชวยเหลือ และสรางโอกาสใหดีขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นจะสงผลกระทบตอสังคมในอนาคตตอไป
พื้นที่ (ภาค) ที่แรงงานนอกระบบทํางาน : สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง
ที่
ภาค
รอยละ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76.6
2 ภาคกลาง
41.2
3 ภาคเหนือ
70.1
4 ภาคใต
55.6
5 กรุงเทพมหานคร
28.6
กลุมอายุของแรงงานนอกระบบ : สวนใหญเปนประชากรที่อยูในวัยทํางาน
ที่
กลุมอายุ
รอยละ
1
อายุ 25 – 59 ป
73.1
2
อายุ 60 ป ขึ้นไป (ที่สามารถทํางานได)
18.2
3
อายุ 15 – 24 ป
8.7
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ระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบ : สวนใหญเปนผูที่ไมมีการศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา
ที่
ระดับการศึกษา
รอยละ
1 ผูที่ไมมีการศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา
32.4
2 ประถมศึกษา
27.0
3 มัธยมศึกษาตอนตน
16.3
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย
14.6
5 อุดมศึกษา
9.5
6 อื่นๆ (หลักสูตรที่ไมไดวุฒิการศึกษา
0.2
การศึกษาที่เทียบชั้นไมได และไมทราบ
**** แรงงานนอกระบบที่สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษามีสัดสวนลดลง ในขณะที่
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
อาชีพแรงงานนอกระบบ : สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ปาไมและประมง
ที่
อาชีพ
รอยละ
1 ผูจัดการ ขาราชการระดับอาวุโสและผู
2.2
บัญญัติกฎหมาย
2 ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ
0.8
3 เจาหนาที่เทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่
0.7
เกี่ยวของกับดานตางๆ
4 เสมียน
0.3
5 พนักงานบริการ และผูจําหนายสินคา
22.6
6 ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร
52.4
ปาไมและประมง
7 ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
8.8
8 ผูควบคุมโรงงานและเครื่องจักรและ
3.8
ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ
9 ผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
8.4
10 คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น
0.01
สถานภาพการทํางานของแรงงานในระบบและนอกระบบ : แรงงานในระบบสวนใหญเปนลูกจางเอกชน
แตแรงงานนอกระบบสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว
จํานวนผูมีงานทํา
แรงงานนอกระบบ
แรงงานในระบบ
สถานภาพการ
รวม
ทํางาน
จํานวน
จํานวน
(ลานคน)
รอยละ
รอยละ
(ลานคน)
(ลานคน)
นายจาง
0.84
4.0
0.18
1.1
1.03
ประกอบธุรกิจสวนตัว 11.63
54.9
0.54
3.2
12.17
ชวยธุรกิจในครัวเรือน
6.70
31.6
0.21
1.2
6.91
ลูกจางรัฐบาล
0.09
0.4
3.40
19.9
3.49
ลูกจางเอกชน
1.89
8.9
12.77
74.6
14.66
การรวมกลุม
0.03
0.2
0.003
0.0
0.033
รวม
21.2
100
17.11
100
38.30
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คาจางหรือเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานนอกระบบเทียบกับแรงงานในระบบ : แรงงานนอกระบบที่มี
สถานภาพการทํางานเปนลูกจาง (รัฐบาล+เอกชน) ไดรับคาจางตอเดือนในภาคการผลิตมากที่สุด
เงินเดือนแรงงานนอกระบบ
เงินเดือนแรงงานในระบบ
ที่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(บาท)
(บาท)
1 ภาคเกษตรกรรม
5,365
6,068
2 ภาคการผลิต
7,282
13,275
3 ภาคการคาและบริการ
7,210
16,972
เฉลี่ย
6,516
15,006
วิธีการรักษาและการใชสวัสดิการในการเบิกจายคารักษาพยาบาลของแรงงานนอกระบบที่ : แรงงานนอกระบบ
ที่ไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน สวนใหญจะไมไดไปรับการรักษาพยาบาล
จํานวน
รอยละ
ที่
วิธีการรักษา
(พันคน)
1 ไมไดไปรับการรักษาพยาบาล
2,701.0
71.8
2 ซื้อยารักษาเอง
899.5
23.9
3 ตองไปรับการรักษาพยาบาลไมเกิน 3 วัน
119.4
3.2
4 ตองไปรับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน
39.2
1.068
5 ตองไปรับการรักษาเพราะสูญเสียอวัยวะ
1.2
0.032
บางสวน
รวม
3,760.2
100
ปญหาของแรงงานนอกระบบที่ตองการไดรับความชวยเหลือ จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีปญหา 3 เรื่องหลัก คือ ปญหาจากการทํางาน ปญหาจากความไมปลอดภัย
ในการทํางาน และปญหาจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
(1) ปญหาจากการทํางาน ไดแก คาตอบแทนต่ํา มีรายไดไมตอเนื่อง เนื่องจากไมไดรับการจาง
งานตอเนื่อง การทํางานหนัก ไมมีสวัสดิการ ทํางานไมตรงเวลาปกติ ไมมีวันหยุดหรือวันลา
 คาตอบแทน
รอยละ 56.0
 งานหนัก
รอยละ 16.3
 งานขาดความตอเนื่อง
รอยละ 15.5
 ไมมีสวัสดิการ
รอยละ 6.4
 ทํางานไมตรงเวลาปกติ
รอยละ 2.6
 ไมมีวันหยุด
รอยละ 1.5
 ชั่วโมงทํางานมากเกินไป
รอยละ 0.4
 ลาพักผอนไมได
รอยละ 0.4
(2) ป ญหาจากความไม ปลอดภัยในการทํ างาน เช น ได รับสารเคมี เปนพิ ษ เครื่ องจั กรเครื่องมือเปน
อันตราย และไดรับอันตรายตอระบบหู ระบบตา
 ไดรับสารเคมีเปนพิษ
รอยละ 63.6
 เครื่องจักรเครื่องมือเปนอันตราย
รอยละ 20.7
 ไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตา
รอยละ 5.2
 อื่นๆ เชน ทํางานในที่สูง/ใตน้ํา/ใตดิน ความไมสงบ/กอการราย รอยละ 8.8
(3) ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม เชน ปญหาจากอิริยาบถในการทํางาน
(การทํางานในทาเดิมเปนเวลานาน ๆ ไมคอยไดเปลี่ยนลักษณะทาทาง) มีฝุน ควัน กลิ่น มีแสงสวางไมเพียงพอ
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 อิริยาบถในการทํางาน/ไมคอยไดเปลี่ยนลักษณะทา
 การทํางานมีฝุน ควัน กลิ่น
 มีแสงสวางไมเพียงพอ
 อื่น ๆ เชน ที่ทํางานไมสะอาด ที่ทํางานคับแคบ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

43.4
27.4
14.6
11.4

อากาศไมถายเท เสียงดัง
2) ขอมูลที่จัดเก็บโดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเศรษฐกิจ การแรงงาน
ไดสํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในกลุมจังหวัดเปาหมาย 7 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม
นนทบุ รี สมุ ท รปราการ ฉะเชิ งเทรา สมุ ท รสาคร) จํ า นวน 114,400 คน และในป ง บประมาณ 2562
จะดําเนินการสํารวจกลุมจังหวัดเปาหมายเพิ่มอีก 18 จังหวัด (ตราด มุกดาหาร ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย
นราธิ ว าส นครพนม กาญจนบุ รี เชี ย งราย ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา อุบ ลราชธานี ขอนแก น
เชียงใหม และนครศรีธรรมราช) (อยูระหวางการจางที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกองเศรษฐกิจ
การแรงงาน)
ทั้ ง นี้ ข อ มู ล แรงงานนอกระบบ ที่ บ รรจุ อยู ในฐานข อมู ล รายทะเบี ย น โดยศู นย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 มีจํานวน 403,108 คน (เปนขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของ
แรงงานนอกระบบ ประกอบดวย เลข 13 หลัก ชื่อ-สกุล ที่อยู การประกอบอาชีพ ประเภทแรงงาน)

3.8.3 แนวทางการแกไขปญหาของกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

1) การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564
กระทรวงแรงงานได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ Action Plan เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
ดานตาง ๆ ของแรงงานนอกระบบใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแหงชาติ
(คนช.) ไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 แลว
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
นิยามแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ หมายถึ ง ผูมีงานทํา ที่ไมไดรับ การคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 (เปนลูกจางที่มีนายจาง)
วิสัยทัศน : แรงงานนอกระบบ มีความมั่นคงทางรายได ไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง
นําสูคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
พันธกิจ : 1. ผลักดันใหเกิดการขยายความคุมครองแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
2. ขยายและเสริมสรางหลักประกันทางสังคมใหทั่วถึง
3. พัฒนาสมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทําที่มั่นคง
4. เสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องแรงงานนอกระบบ และสิทธิตามกฎหมายแกแรงงาน
นอกระบบและบุคลากรภาครัฐอยางทั่วถึง
5. พัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายใหคลอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศดานแรงงานนอกระบบ
7. บูรณาการการทํางานอยางมีประสิทธิภาพระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน
เปาประสงค : 1. แรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชี พได รับการคุมครอง และเขาถึ งหลั กประกัน
ทางสังคมอยางทัดเทียมแรงงานในระบบ
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2. แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะสูงขึ้น มีงานทําอยางตอเนื่องและมีรายไดที่มั่นคง
3. แรงงานนอกระบบและบุคลากรภาครัฐมีความรูความเขาใจเรื่องแรงงานนอกระบบ และ
สิทธิตามกฎหมายของแรงงานนอกระบบ
4. ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมถึงแรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน
5. กฎหมายดานแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม ทันสมัย และการบังคับใช
อยางมีประสิทธิภาพ
6. มีระบบสารสนเทศดานแรงงานนอกระบบที่ทุกหนวยงานสามารถเขาถึงและ
นําไปใชได
7. กลไกการทํางานดานแรงงานนอกระบบทุกระดับมีประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยเฉพาะการทํางานเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางหลักประกันทางสังคมและขยายความคุมครองใหทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทํางาน
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
2) ผลการดํ า เนิ น งานป 2561 ของกระทรวงแรงงาน จํ านวน 22 โครงการ/กิ จ กรรม
ใชงบประมาณ 1,695,907,144 บาท แรงงานนอกระบบไดรับประโยชน จํานวน 7,423,458 คน ดังนี้

มิติ
1. มิติดานการ
สงเสริม

แผนงาน/โครงการ
1 . โ ค ร ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ค ว า ม
เดือดรอนดานอาชีพ
2. โครงการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ

ผลการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมจ า งงานเร ง ด ว น และการพัฒ นาทัก ษะฝม ือ
ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 15,995 คน (สป.)
ส ว นกลาง จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารด า นการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 (คนช. เห็นชอบเมื่อ 5 ก.ค.61)
(สป.)
สวนภูมิภาค บูรณาการ/ขับเคลื่อนงานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
ด า น การ ส ง เสริ ม ด า น กา รคุ ม คร อง แล ะด า นก ารพั ฒน า
ตามแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ของจังหวัดภายใต 3
ยุท ธศาสตร จํ า นวน 2,884 โครงการ/กิ จ กรรม ใช ง บประมาณ
2,100,917,713 บาท แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการในพื้นที่ ได รับประโยชน จํ านวน 3,222,557 คน
ทั่วประเทศ (76 จังหวัด)
3. โครงการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล แรงงาน มีฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ 1 ระบบ (สป.)
นอกระบบ
4. โครงการจัดทําดัชนีชี้ วัดคุณภาพชีวิ ต สํารวจขอมูลแรงงานนอกระบบ จํานวน 114,402 ราย (สป.)
แรงงานนอกระบบ 7 จังหวัดนํารอง
5. กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได
จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม อาชี พ และทดลองปฏิ บั ติ และให ค วามรู
ดานการประกอบการ จํานวน 1,545 คน (กกจ.)
6. กิจกรรมสงเสริมการรับงานไปทําที่
บาน
7. กองทุนเพื่อผูรับงานไปทํา ที่บาน
8. โครงการขยายโอกาสการมีงานทํา
ใหผูสูงอายุ

มีผูรับงานไปทําที่บาน จํานวน 1,046 คน (กกจ.)
กลุมผูรับงานไปทําที่บานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จํานวน
45 กลุม/ราย วงเงิน 5,510,000 บาท (กกจ.)
- สํารวจความตองการของผูสูงอายุในการประกอบอาชีพ และการ
ทํางาน จํานวน 16,444 คน
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มิติ

2. มิติดานการ
คุมครอง

แผนงาน/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
- ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพ จํานวน 1,762 คน
มีงานทํา 1,336 คน
- ผูสูงอายุไดรับการถายทอดองคความรูการเปนวิทยากร 895 คน
มีงานทํา 606 คน (กกจ.)
9. กิจกรรมสรางโอกาสการมีงานทําให จางผูสูงอายุเปนเจาหนาที่ใหคําแนะนํา 20 แหง จํานวน 22 คน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน (กกจ.)
10. รณรงคเผยแพรความรูใหแก
รณรงคเผยแพรความรูฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหแกแรงงาน
แรงงานนอกระบบและ ผูที่เกี่ยวของ
นอกระบบและประชาชนทั่ ว ไป ได ท ราบเกี่ ย วกั บ ข อมู ลข าวสาร
แรงงานนอกระบบ จํานวน 96,021 คน (กสร.)
1. ตรวจแรงงานนอกระบบ
2. สนับสนุนเทคนิควิชาการดานคุมครอง
แรงงานนอกระบบ

3. การขึ้ นทะเบี ยนผู ประกั นตน มาตรา
40
4. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง สิ ท ธิ
ประกันสังคม มาตรา 40
5. โครงการออกหน วยเคลื่ อนที่ บริ ก าร
เบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
6. พั ฒนาและปรับปรุงกฎหมายคุ มครอง
แรงงานนอกระบบ แรงงานสู งอายุ และ
แรงงานคนพิการ
3. มิติดานการพัฒนา 1. โครงการเพิ่มศักยภาพผูมีรายไดนอยที่
ลงทะเบี ยนสวั สดิ การแหง รัฐ เพื่อ สร า ง
งาน สรางอาชีพ เพิ่มรายได และความ
มั่นคงในชีวิต

2. โครงการฝ ก อบรมแรงงานผู สู ง อายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. สรางและพัฒนาเครือขายการคุมครอง
แรงงานนอกระบบ

ตรวจแรงงานนอกระบบ เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลให แ รงงานได รั บ สิ ท ธิ
มีความรู จํานวน 31,330 คน (กสร.)
สนับ สนุน เทคนิค วิช าการฯ เพื่อ ใหคํา ปรึก ษา แนะนํา รับ คํา รอ ง
และพิจ ารณาวินิจ ฉัย คํา รอ งเกี่ย วกับ ขอ กฎหมายใหแ กแ รงงาน
นอกระบบ จํานวน 84,956 คน (กสร.)
แรงงานนอกระบบขึ้นทะเบียนเปนผู ป ระกั น ตนมาตรา 40 จํา นวน
2,710,000 คน (สปส.)
เครื อ ข า ยแรงงานนอกระบบมี ค วามรู ความเข า ใจ เรื่ อ งการ
ประกันสังคมมาตรา 40 จํานวน 825 คน (สปส.)
ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน 771,038 คน
(สปส.)
- อยูระหวางการยก (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบแหงชาติ พ.ศ... (กสร.)
ผูมีรายไดนอยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ ฯ ที่เขารวมโครงการ
ของกระทรวงแรงงาน ไดรบั ประโยชน จํานวน 284,894 คน ดังนี้
- ไดรับการฝกทักษะอาชีพ 281,707 คน มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 41,180 คน (จากผลสํารวจ 56,787 คน)
- ประสงค ห างานทํ า ใน/ต า งประเทศ และผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
ขึ้นทะเบียนหางาน 3,187 คน ไดรับการบรรจุงาน 1,733 คน
- เปนผูประกันตนมาตรา 33 จํานวน 1,084 คน และมาตรา 40
จํานวน 43,724 คน
(รง.)
แรงงานผูสูงอายุไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
จํานวน 8,263 คน (กพร.)
- สร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยฯ การคุ ม ครองแรงงานนอกระบบ
จํานวน 1,749 คน (กสร.)
- อสร. กทม. จํานวน 953 คน (สป.)
กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและผู มี ร ายได น อ ยได รั บ การพั ฒ นาฝ มื อ
จํานวน 4,063 คน (กพร.)
แรงงานนอกระบบไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ จํานวน 9,623 คน (กพร.)

4. โครงการพั ฒ นาฝ มื อ ให แ ก ก ลุ ม
วิสาหกิจชุมชนและผูมีรายไดนอย
5 . โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม แ ร ง ง า น
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)
6. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดรับ แรงงานไทยไดรับการทดสอบมาตรฐานฝมือ จํานวน 42,149 คน
มาตรฐานฝ มื อ แรงงานเพื่ อ รองรั บ การ (กพร.)
แขงขัน (ทดสอบมาตรฐานฝมือ)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
3) แผนงานโครงการเรงดวนตามนโยบายเนนหนักของกระทรวงแรงงาน ป 2562 (Agenda Base)

1. โครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ

กระทรวงแรงงานกํ า หนดจั ด โครงการสมั ช ชาแรงงานนอกระบบ ในป 2562
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ต อ งการให แรงงานนอกระบบมี เ วที พบปะสร างการรั บรู ถึ งสิ ทธิ และบริ การที่ รั ฐ จั ดให
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได มีสวนรวม ในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีรวมกันกั บทุกภาคสวน โดยกําหนดจัด 1 วั น
ผูเขารวมงานประมาณ 1,500 คน ประกอบดวย กลุมแรงงานนอกระบบหลากหลายอาชีพ อาสาสมัครแรงงาน
ภาคีเครือขายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีกลาวเปดงาน
และปาฐกถาพิเศษ
สําหรับรูปแบบการจัดงาน ประกอบดวย นิทรรศการ จํานวน 6 บูธ ไดแก บูธยุทธศาสตร
แรงงานนอกระบบ บู ธ ด า นการประกอบอาชี พ อิ ส ระ บู ธ ด า นผู สู ง อายุ บูธ ด า นคนพิ ก าร บู ธ ด า นการเกษตร
บูธแสดงสินคา OTOP การเสวนาวิชาการ 4 หองยอย ไดแก ดานคุมครอง ดานสวัสดิการ ดานพัฒนาอาชีพและ
รายได และดานการรวมกลุมและภาคีเครือขาย ซึ่งจะสงผลใหแรงงานนอกระบบไดรับรูและเขาถึงสิทธิและบริการ
ที่รัฐจัดให เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สวนภาครัฐไดขอมูลสภาพปญหาที่แทจริง เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบาย
และยุทธศาสตร เพื่อสงเสริม คุมครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบตอไป (อยูระหวางการดําเนินการประกาศ TOR
ของสํานักงานประกันสังคม)
2. การสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูการประกันสังคมมาตรา 40 ใหทั่วถึงทุกกลุมอาชีพ
โดยในป 2561 – 2565 เปาหมาย จํานวน 5 ลานคน เพื่อใหความคุมครองและสรางหลักประกันความมั่นคง
ใหแรงงานนอกระบบ
3. การพั ฒนา/ปรั บปรุ งกฎหมาย เพื่ อขยายความคุ มครองให กั บแรงงานนอกระบบ กลุ ม อาชี พ
รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น กลุ ม เกษตรกรที่ ไ มได ทํ า งานตลอดป กลุ ม ที่ เ ป น ลู ก จ า งทํ า งานบ า น และกฎหมาย
กําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหแรงงานนอกระบบ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็น (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
แหงชาติ พ.ศ... ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
4. จัดหางานในประเทศผานศูนยจัดหางาน 87 ศูนยทั่วประเทศ /Smart Job Center /ตูงาน
(Job Box) 500 ตูท ั่วประเทศ
5. การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ/ การฝกทักษะออนไลน เพื่อยกระดับทักษะฝมืออาชีพให
แรงงานนอกระบบ สรางโอกาสการมีงานทํา และมีรายไดเพิ่ม
4) ผลการดําเนินงานป 2562 ของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนงานดานแรงงานนอกระบบ ในการสงเสริม คุมครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใตแผนปฏิบัติการดานการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560-2564 (แผน 5 ป) โดยในป 2562 กระทรวงแรงงานกําหนด
Agenda Based : ขยายการบูรณการภาคีเครือขายในการสงเสริมคุมครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ กําหนด
เปาหมายแรงงานนอกระบบ 1.8 ลานคน มีความมั่นคงทางรายได ไดรับการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึงนําสู
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผลการดําเนินงานตาม Agenda Based การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน
ภายใตการสงเสริม การคุมครอง และการพัฒนา ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม 2562 ดังนี้
1. ภายใตการสงเสริม ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ โดย
1.1 การหางานใหทํา ผูมาใชบริการผานศูนยจัดหางาน 87 ศูนยท่ัวประเทศ /Smart Job
Center /ตู Job Box กรมการจัดหางานเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เปาหมาย 88,285 คน ทําได 67,576 คน
คิดเปนรอยละ 76.54 (เปนผูมีงานทําในประเทศ 56,743 คน ไดแก แรงงานดานการผลิต/พนักงานขาย/เสมียน
พนักงานทั่ว ไป/พนักงานธุร การ/พนักงานบริ การลูกคา/พนั กงานบัญชี/พนักงานขับ รถยนต/พนักงานตอนรั บ
(โรงแรม)/บริกร,พนักงานเสริฟ/เจาหนาที่คลังสินคาอื่น ๆ/นักการตลาด; เจาหนาที่การตลาด; เจาหนาที่สงเสริม
การขาย เปนตน และเปนผูมีงานทําตางประเทศ 10,833 คน ไดแก คนงานทั่วไป/คนงานเกษตร/ผลิตผลิตภัณฑ
โลหะ/นวดแผนโบราณ/ผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส / คนงานผลิ ต สิ่ ง ทอ/กรรมกรหรื อ คนงานทํ า งานหนั ก /
ผลิตอุปกรณชิ้นสวนรถยนต/ผลิตเครื่องจักรกล/ชางเชื่อม เปนตน)
1.2 การรับงานไปทําที่บาน กรมการจัดหางานเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เปาหมาย
1,000 คน ทําได 69 คน คิดเปนรอยละ 6.9 แผนงานโครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินงานในไตรมาสที่ 2,3
1.3 กองทุ น ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น กรมการจั ด หางานเป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก
เปาหมาย 50 กลุม/ราย ในวงเงิน 7 ลานบาท ทําได 15 กลุม/ราย วงเงิน 1.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ดานการสงเสริมแรงงานนอกระบบ เปาหมายรวม 89,335
คน ทําได 67,660 คน คิดเปนรอยละ 75.74
2. ภายใตการคุมครอง ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ โดย
2.1 นํ า เข า ระบบประกัน สัง คม เปน ผูประกัน ตนมาตรา 40 สํานักงานประกัน สังคม
เป น หน ว ยงานรั บ ผิดชอบหลัก เป า หมาย ป 2562 จํานวน 980,000 คน เฉลี่ ย เป าหมายต อเดื อน (ตั้งแต
ก.พ.-ก.ย. 62) เดือนละ 102,485 คน ทําได 160,120 คน คิดเปนรอยละ 16.34 จําแนกเปนกลุมขนสง/
ยานพาหนะ ทําได 49,576 คน กลุมพนักงานบริการ (แมคาหาบเร) ทําได 13,865 คน กลุมเกษตร ทําได 27,528
คน กลุมอาชีพพื้นฐาน (คนทํางานบาน แจว) ทําได 15,382 คน กลุมความสามารถทางฝมือ (ผูรับงานไปทําที่
บาน/คนทํางานที่บาน) ทําได 1,701 คน และกลุมอื่นๆ นอกเหนือจากกลุมที่กลาวมาขางตน ทําได 28,720 คน
2.2 การใหความรูกฎหมายคุมครองแรงงาน การตรวจแรงงาน และการใหความชวยเหลือ
แรงงานนอกระบบในพื้นที่ มีหนวยงานรับผิดชอบ ไดแก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปาหมาย 211,740 คน
และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปาหมาย 281,655 คน ผานโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่ รวมเปาหมาย 493,395 คน ทําได 99,193 คน คิดเปนรอยละ 20.10 แผนงานโครงการดังกลาว
อยูระหวางดําเนินการไตรมาส 3 และ 4
2.3 การยกร า ง พรบ.ส ง เสริ ม และพั ฒ นาแรงงานนอกระบบแห ง ชาติ พ.ศ. ....
กรมสวั สดิ การและคุ มครองแรงงาน เป นหนว ยงานรับ ผิดชอบหลัก ขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสียทั่วประเทศ
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ดานการคุมครองแรงงานนอกระบบ เปาหมายรวม
1,473,395 คน ทํ า ได 259,313 คน คิ ดเป น รอยละ 17.60 ซึ่ งเปา หมายส วนใหญด า นการคุมครอง
อยูที่การดําเนินงานนําเขาระบบประกันสังคมใหเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ของสํานักงานประกันสังคม
3. ภายใตการพัฒนา ขับเคลื่อนแผนงานโครงการ โดย
3.1 การฝ ก ทั ก ษะอาชี พ และการฝ ก ทั ก ษะออนไลน มี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เปาหมาย 15,992 คน ผานโครงการจางงานเรงดวน กรมการจัดหางาน เปาหมาย
22,200 คน ผานโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายไดขยายโอกาสการมีงานทําใหแรงงานกลุมเฉพาะ เปนตน กรม
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมาย 30,520 คน ผานโครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 เปนตน และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปาหมาย 300
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คน ผานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ใหความรูผูรับงานไปทําที่บาน รวมเปาหมาย 69,012 คน ทําได
27,595 คน คิดเปนรอยละ 39.98 แผนงานโครงการทั้งหมดอยูระหวางการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 และไตร
มาสที่ 3
3.2 การสรางเครือขายแรงงานนอกระบบ มีหนวยงานรับผิดชอบ ไดแก สํานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน 131,500 คน ผานโครงการสํารวจดัชนีชี้วัดแรงงานนอกระบบ 18 จังหวัด ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการตามระเบียบจัดจางของกระทรวงการคลังในไตรมาสที่ 2 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เปาหมาย
35,890 คน ผานโครงการสรางและพัฒนาเครือขายแรงงานนอกระบบตามแนวประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ การขึ้นทะเบียนกลุมอาชีพผูรับงานไปทําที่บาน คนทํางานบาน (แจว) คนทํางานที่บาน เปนตน
และสํานักงานประกันสังคม เปาหมาย 12,610 คน ผานโครงการรางวัลสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคม
ภาคสมั ค รใจ เป น ต น รวมเป า หมาย 180,000 คน ทํ า ได 4,210 คน โดยมี ช มรมผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า น
51 ชมรม กลุมคนทํางานบาน (แจว) 1 กลุม คิดเปนรอยละ 2.34
ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานด า นการพั ฒ นาแรงงานนอกระบบ เป า หมาย
รวม 249,012 คน ทําได 31,805 คน คิดเปนรอยละ 12.77 เนื่องจากแผนงานโครงการสวนใหญ
ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
โดยสรุ ป การดํ าเนิ นการส งเสริ ม คุ มครองและพั ฒนาแรงงานนอกระบบของกระทรวง
แรงงานตาม Agenda Based เป า หมายป 2562 แรงงานนอกระบบ 1.8 ล า นคน ข อ มู ล ณ วั น ที่
31 มกราคม 2562 กระทรวงแรงงานทําได 358,778 คน คิดเปนรอยละ 19.93

3.8.4 ความมุ งหวั งและเป าหมายทั้ งระยะเรงด วนและระยะยาวในการช วยเหลื อแรงงาน
นอกระบบใหมีความมั่นคงทางรายได ใหไดรับความคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง นําสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

กระทรวงแรงงานมีความมุงหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบฯ ใหมีมาตรฐานในการ
ดํารงชีวิตที่ดีเทาเทียมกับแรงงานในระบบ เพื่อใหไดรับการสงเสริม คุมครอง และไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคง
ดานรายได/อาชีพ อยางทั่วถึง
ระยะเรงดวน สงเสริมใหแรงงานนอกระบบ ไดเขาถึงหลักประกันทางสังคมอยางทั่วถึงเปนลําดับแรก
การสงเสริมใหเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 โดยสํานักงานประกันสังคมไดกําหนดเปาหมายไวที่ 3.6 ลานคน
ในป 2562 นอกจากนี้ การเรงรัดพัฒนากฎหมายเพื่อใหคุมครองแรงงานนอกระบบ ก็เปนสิ่งที่สําคัญ รวมถึงการจัด
งานสมัชชา แรงงานนอกระบบ เพื่อสรางการรับรูขอมูลขาวสารใหกับแรงงานนอกระบบที่รัฐไดสงเสริมคุมครอง
(รั ฐ จั ด ให ) และการดํา เนิ น โครงการเพิ่ มศักยภาพผูมีร ายไดนอยที่ล งทะเบีย นสวัส ดิการแหงรัฐ เพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ เพิ่มรายไดและความมั่น คงในชีวิ ต ซึ่ งถือเปน โครงการ/กิ จกรรมเรงดวนที่หน วยงานรั ฐตองเรงรั ด
ดําเนินการ
ระยะยาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ไดแก
1) การจัดทําฐานขอมู ลแรงงานนอกระบบ เพื่อใหมีขอมูลที่ชั ดเจน เที่ยงตรง สามารถระบุ
ตัวตนแรงงาน นอกระบบได และสามารถแยกแยะไดตามกลุมอาชีพ ทําใหทราบถึงปญหา/ความตองการที่แทจริง
ในการขอรับ การชวยเหลือของแรงงานนอกระบบ ซึ่ งจะทําใหมีขอมู ลที่ เปน ปจ จุบัน ชัด เจน เพื่อการวางแผน
กําหนดนโยบายใหความชวยเหลือและสามารถแกไขปญหาที่ตรงจุดยิ่งขึ้น
2) การสงเสริมใหมีเครือขายแรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ใหมากขึ้น ไมวาจะเปนหนวยงาน
รัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการกับภาครัฐในการแกไขปญหาดาน
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ตา ง ๆ ของแรงงานนอกระบบ จะทํ าใหการส งเสริม การคุ มครอง และการพัฒนาเพื่ อยกระดับคุ ณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ เป น ไปอย า งมี ประสิ ทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด เกิดความเข มแข็งในการร ว มแรงร ว มใจกั น
แกปญหาใหกับแรงงานนอกระบบในภาพรวม

3.9 สถานการณและการดําเนินงานดานแรงงานผูพิการของกระทรวงแรงงาน
3.9.1 สถานการณดานคนพิการในประเทศไทย (ขอมูลของ พม. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
1) จํ านวนคนพิการที่ ได รับการออกบัตรประจํ าตัวคนพิการ จํ านวน 2,041,159 คน (ร อยละ
3.08 ของประชากรทั้งประเทศ) สวนใหญเปนเพศชาย
 จํานวนคนพิการจําแนกตามเพศ
- ชาย
- หญิง

เพศ

จํานวน (คน)
1,068,145
973,014
2,041,159

รอยละ
52.33
47.67
100

รวม
2) ถิ่นที่อยูของคนพิการ
 สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตตามลําดับ
โดยกรุงเทพมหานคร มีจํานวนคนพิการนอยที่สุด
3) ประเภทความพิการ
ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ
ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 กําหนดประเภทความพิการ 7 ประเภท ไดแก ทางการเห็น ทางการไดยินหรือสื่อ
ความหมาย ทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย ทางจิ ตใจหรื อพฤติ กรรม ทางสติป ญญา ทางการเรี ยนรู และทาง
ออทิสติก
คนพิการสวนใหญพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย รองลงมาเปนความพิการทางการไดยิน
หรื อสื่ อความหมาย ทางการเห็ น ทางจิ ตใจหรือพฤติก รรม ทางสติปญ ญา ทางออทิส ติ ก และทางการเรีย นรู
ตามลําดับ
ลําดับที่
ประเภทความพิการ
จํานวน (คน)
รอยละ
1
ทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย
1,015,955
49.77
2
ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
375,680
18.41
3
ทางการเห็น
204,012
9099
4
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
151,329
7.41
5
ทางสติปญญา
134,996
6.61
6
ทางออทิสติก
12,297
0.60
7
ทางการเรียนรู
10,133
0.50
8
พิการมากกวา 1 ประเภท
128,682
6.30
9
ขอมูลรอการยืนยัน
8,075
0.40
4) อายุของคนพิ การ ส วนใหญอยูในชว งอายุตั้ งแต 60 ปขึ้น ไป มีจํ านวน 1,109,281 คน
(รอยละ 51.97) คนพิการที่อยูในวัยทํางาน อายุระหวาง 15 -60 ป มีจํานวน 882,576 คน (รอยละ 46.26)
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5) ระดับการศึกษา คนพิการที่ไดรับการศึกษา จํานวน 1,214,524 คน และคนพิการที่ไมไดรับ
การศึกษา จํานวน 114,852 คน (รอยละ 5.68 ของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ)
ลําดับที่
ระดับการศึกษา
จํานวน (คน)
รอยละ
1
คนพิการที่ไมไดรับการศึกษา แบงเปน
96,077
4.71
- อายุไมถึงเกณฑที่จะเรียน

6,640

- เปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ป)

33,587

- เปนคนพิการที่อายุถึงเกณฑแตไมได
รับการศึกษา

89,437

ลําดับที่
ระดับการศึกษา
2
คนพิการที่ไดรับการศึกษา ไดแก
- ระดับประถมศึกษามากที่สุด
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับการศึกษานอกระบบและอื่นๆ
- ต่ํากวาประถม
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช. /ปวส. /ปวท.)
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับสูงกวาปริญญาตรี
- คนพิการไดรับการศึกษาระดับ
อนุปริญญานอยที่สุด

(ของคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ)

6.91

(ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา)

83.49

(ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา)

93.09

(ของคนพิการที่ไมไดรับการศึกษา)

จํานวน (คน)
1,231,999
1,167,780
25,518
16,444
8,779
5,179

รอยละ
94.79
2.07
1.33
0.71
0.42

4,295
3,273
767

0.35
0.26
0.06

6) อาชีพของคนพิการ
คนพิก ารที่อ ยูใ นวัย ทํา งาน (อายุ 15-60 ป) มีจํา นวน 882,576 คน แบง เปน
คนพิก ารในวัยทํางานที่ประกอบอาชีพ จํานวน 218,392 คน (รอยละ 24.74) คนพิการในวัยทํางานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได แตยังไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 156,905 คน (รอยละ 17.78) คนพิการในวัยทํางานที่ไม
สามารถประกอบอาชีพได (เนื่องจากพิการมากชวยเหลือตนเองไมได) จํานวน 59,712 คน (รอยละ 6.77) คนพิการที่
ไมประสงคใหขอมูลดานอาชีพ จํานวน 447,567 คน (รอยละ 50.71) โดยการประกอบอาชีพของคนพิการ
จําแนกไดดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6

อาชีพ

อื่นๆ/ไมระบุ
เกษตรกรรม
รับจางทั่วไป
ประกอบกิจการสวนตัว/อาชีพอิสระ
ลูกจางภาคเอกชน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม

รอยละ
37.83
25.79
24.66
6.67
4.69
0.36
100

7) ผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการในหนวยงานของรัฐ ประจําป 2561
หนวยงาน
หนวยงานของรัฐ

จํานวนคนพิการ
ที่ตองจาง (คน)
12,500

ผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามมาตรา 33 มาตรา 35
(คน)
(คน)
6,556
4,038

รวม

คิดเปนรอยละ

10,594

84.74

ที่มา : กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
8) ผลการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการเอกชน ทั่วประเทศ ประจําป 2562
ที่
1
2
3
4

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการ
รายการ
ป 2560 คิดเปน ป 2561 คิดเปน
รอยละ
รอยละ
จํ านวนสถานประกอบการ 13,404
13,263
ทั้งหมด (แหง)
จํานวนสถานประกอบการที่
12,420 92.66
11,001 82.94
ปฏิบัติตามกฎหมายครบ
อัตราสวน (แหง)
จํานวนสถานประกอบการที่
95 0.71
1,013 7.64
ปฏิบัติตามกฎหมายไมครบ
อัตราสวน (แหง)
จํานวนสถานประกอบการที่
889 6.63
1,249 9.42
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย
(แหง)

ป 2562 คิดเปน
รอยละ
13,737
259 1.89
23 0.17
13,453 97.93
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ที่
1
2
3
4

ตารางแสดงจํานวนคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
รายการ
ป 2560 คิดเปน ป 2561 คิดเปน
รอยละ
รอยละ
จํานวนคนพิการที่ตองจาง 62,739
64,475
(คน)
จํานวนคนพิการที่มีงานทํา 36,268 57.81 37,675 58.43
ตามมาตรา 33 (คน)
จํานวนสถานประกอบการ 16,329 26.03 14,772 22.92
ที่สงเงินเขากองทุนฯ
มาตรา 34 (คน)
มาตรา 35 คนพิ ก าร/ 11,425 18.21 12,623 19.58
ผูดูแล (คน)

ป 2562

คิดเปน
รอยละ
66,868
510

0.76

456

0.69

40

0.06

ที่มา : กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562
3.9.2 บทบาทดานการสงเสริมการจางงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน
1) บทบาทของกระทรวงแรงงานในการสงเสริมการจางงานคนพิการ
1.1 บทบาท ตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2558 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2544 ใหบริการจัดหางานใหแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายรวมทั้งคนพิการ
1.2 บทบาทตาม พ.ร.บ. พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 พัฒนาฝกอาชีพใน 7 สาขาอาชีพเชนเดียวกับผูเขารวมการฝกปกติ
 จัดแขงขันฝมือคนพิการ
1.3 บทบาทตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.
2518 พระราชบัญญัติรัฐ วิสาหกิจ สัมพัน ธ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทํา ที่บา น
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
1.4 บทบาทตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537
ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ดานอาชีพ ควบคูดานจิตใจและสังคม
ประเภทการฟนฟูสมรรถภาพที่จะไดรับ
 การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
 การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
 การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม
1.5 บทบาทตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
1) ออก “กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของ สถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ จะตองนําสง
เขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560”
2) การปฏิบัติตามมาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ...(3) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การให บ ริการที่ มีมาตรฐาน การคุ มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทํา ตลอดจนไดรับ การสงเสริมการ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประกอบอาชีพอิสระ และบริก ารสื่อ สิ่ง อํา นวยความสะดวกเทคโนโลยีห รือ ความชว ยเหลือ อื่น ใด เพื่อ การ
ทํา งานและประกอบอาชีพ คนพิก าร ตามหลักเกณฑที่ รมว.รง. ประกาศกําหนด (รมว.รง.ลงนาม เมื่อวัน ที่
13 มีนาคม 2555)
3) การปฏิบัติตามมาตรา 33 ใหนายจาง หรือเจาของ สปก. และหนวยงานของรั ฐ
รับคนพิการเขาทํางานตามลักษณะของงาน ในอัตราสวน ตามที่ รมว.รง. กําหนด (อัตรา 100 ตอ 1)
4) การปฏิ บั ติ ตามมาตรา 35 กรณี ไม สามารถไม รั บเข าทํ างานตาม ม.33 (ทั้ งภาครั ฐ
และภาคเอกชน) และไมสงเงินตาม ม.34 (เฉพาะภาคเอกชน) ใหสัมปทาน จัดสถานที่จัดจําหนายสินคาหรือบริการ
จัดจางเหมาชวงงาน ฝกงานหรือจางเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝกงาน หรือจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก ล า มภาษามื อ หรื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ อื่ น ใดแก ค นพิ ก ารหรื อ ผู ดู แ ลคนพิ ก ารก็ ไ ด ต ามหลั ก เกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนดในระเบียบ
1.6 คณะอนุ กรรมการสงเสริมและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการดานแรงงาน แตงตั้งตาม
คํ า สั่ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ที่ 6/2559 ลงวั น ที่ 27 เมษายน 2559
มี ปลั ดกระทรวงแรงงานเป น ประธานอนุ กรรมการ รองปลั ดกระทรวงแรงงาน เป น รองประธานอนุ กรรมการ
และผูอํา นวยการกลุ มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เป น อนุ กรรมการและเลขานุ การ มีอํา นาจหนา ที่ศึกษาสถานการณและข อมูล ที่มี ผ ลกระทบตอการ
ดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิก าร พ.ศ. 2550 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2556 ในสว นที่เ กี่ยวของกับ กระทรวงแรงงาน รวมถึงปญหาอุ ปสรรคและข อเสนอแนะของ
หนวยงาน และองคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3.9.3 การดําเนินการสงเสริมการมีงานทําใหแกคนพิการของกระทรวงแรงงาน
๑) สงเสริมใหคนพิการมีงานทําในสถานประกอบการ หรือหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓๓ แหง
พระราชบั ญญั ติส งเสริ มและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใหนายจาง/สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐและคนพิการสามารถเขาถึงขาวสาร เพื่อสราง
โอกาสใหคนพิการมีงานทํา มีอาชีพมีรายไดพึ่งพาตนเองได เพื่อใหเกิดการมีงานทําที่ยั่งยืน เชน จัดสงคนพิการที่
ลงทะเบี ย นสมัครงานไปพบนายจ างเพื่ อพิ จ ารณาบรรจุงาน จัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ จัดประชุมชี้แจง
นายจาง/สถานประกอบการ และหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการจางงานคนพิการ จัดทําแผนปฏิบัติงานและสํารวจ
ขอมูลผูพิการที่สามารถประกอบอาชีพได แตยังไมไดประกอบอาชีพ สําหรับใชเปนขอมูลกําหนดนโยบาย ในการ
สงเสริมการจางงานผูพิการ
2) สงเสริมใหคนพิการมีอาชีพมีรายได โดยการขอรับสิทธิมาตรา ๓๕ ตามระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฯ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๗ วิธี ไดแก
2.1 การใหสัมปทาน
๒.2 การจัดสถานที่จําหนายสินคาหรือบริการ
2.๓ การจัดจางเหมาชวงงานหรือจางเหมาบริการ
2.๔ การฝกงาน
2.5 การจัดใหมีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวก
2.6 การจัดใหมีบริการลามภาษามือ
2.7 การชวยเหลืออื่นใด
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
3) ขอมูลการจางงานคนพิการของกระทรวงแรงงาน
ป 2560 กระทรวงแรงงานมี จํ านวนผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ม พิ การ (ข าราชการ ลู ก จ างประจํ า
และ พนั ก งานราชการ) ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 รวม 13,832 คน จะต อ งจ า งคนพิ ก ารตามอั ต ราส ว น
ที่กฎหมายกําหนด 100 : 1 จํานวน 139 คน จากการประมวลผลการจางทุกหนวยงาน มีการจางงานคนพิการ
รวมทั้งสิ้น 181 คน ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาที่กฎหมายกําหนด แยกเปนการจางตามมาตรา 33 จํานวน 88 คน
และดําเนินการตามมาตรา 35 จํานวน 93 คน จําแนกเปนหนวยงาน ดังนี้
หนวยงาน

จํานวนผูปฏิบัติงาน
ที่ไมใชคนพิการ
(ณ 1 ต.ค. 2560)

สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
รวม

875
1,898
2,484
1,801
6,774
13,832

จํานวนคนพิการ
คนพิการที่ปฏิบัติงาน
ที่หนวยงานตอง
ป 2561 (คน)
รับเขาทํางานตาม
อัตราสวน
มาตรา 33 มาตรา 35
100:1
(มาตรา 33)
9
2
19
2
88
25
16
1
18
2
2
68
139

68
88

93

รวม
(คน)

2
90
17
4
68
181

3.10 สถานการณแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวโนม
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดยใชประโยชนจากโอกาส
การเชื่ อมโยงภู มิภ าคในการเข า สู ป ระชาคมอาเซีย น ลดความเหลื่ อมล้ําทางรายไดย กระดับ คุ ณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พื้นที่ ไดแก ๑) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัด
ตาก สระแกว มุกดาหาร ตราด และสงขลา และ ๒) ประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
เรื่องกําหนดพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม
และกาญจนบุรี
สําหรับการจัดระบบแรงงานตางดาวใหเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อยางถูกกฎหมายจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดคาใชจายของผูประกอบการ และแรงงานตางดาว
ลดปญหาแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย รวมทั้งชวยลดความเสี่ยงจากปญหาการคามนุษย
การจัดระบบดังกลาวดําเนินการโดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ในสวนของกระทรวงแรงงานไดมีการดําเนินการ ดังนี้ (1) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
กําหนดทองที่ สัญชาติประเภท หรือ ลักษณะงาน ชวงระยะเวลาหรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่คนตางดาวอาจขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
(2) คูมือการออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาวที่เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหประชาชนตามพระราชบัญญัติการ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 โดยมี ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน (3) จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ปจจุบันแรงงานกัมพูชาและเมียนมา สามารถเขามาทํางาน
ในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไดแลว โดยมี
แรงงานกัมพูชาไดรับอนุญาตใหทํางานในสระแกว จํานวน 8,474 คน และตราด จํานวน 1,085 คน และ
มีแรงงานเมียนมาที่จะเขามาทํางานในลักษณะ ไป-กลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 429 คน และกาญจนบุรี
จํานวน 7 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559) (4) เรงรัดพัฒนาฝกอบรมฝมือแรงงานไทยเพื่อให
มีความสามารถสอดคลองตรงกับ ความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยในปงบประมาณ 2559 ดําเนินการแลว 15,000 คน มีการสงเสริมใหสถานประกอบการ
ฝกอบรมใหแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในพื้นที่
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนาไดทําการศึกษา วิเคราะห
และประมาณการแนวโน ม ความต อ งการแรงงานในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 10 จั ง หวั ด ชายแดน
ป 2560 – 2564
ตาราง 3-7 ขอมูลประมาณการการจางงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ป 2560 – 2564
จังหวัด

ตาก
มุกดาหาร
สระแกว
ตราด
สงขลา
เชียงราย
หนองคาย
นครพนม
กาญจนบุรี
นราธิวาส
รวม

2560
302,227
206,370
317,798
151,886
823,068
744,861
294,158
419,632
508,568
408,185
4,176,753

2561
303,751
207,411
319,401
152,652
827,220
748,618
295,642
421,748
511,134
410,244
4,197,821

2562
305,126
208,349
320,847
153,343
830,964
752,007
296,980
423,657
513,447
412,101
4,216,820

2563
306,360
209,192
322,145
153,964
834,326
755,050
298,181
425,372
515,525
413,768
4,233,884

2564
307,464
209,946
323,305
154,518
837,331
757,769
299,255
426,904
517,381
415,259
4,249,132

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนภู
แผนภูมิ 3-23
3-7 ประมาณการการจางงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดชายแดน
ป 2560 - 2564
คน
4,260,000
4,249,132

4,240,000

4,233,884

4,220,000

4,216,820

4,200,000

4,197,821

4,180,000

4,176,753

4,160,000
4,140,000

2560

2561

2562

2563

2564

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

ผลการประมาณการจํ า นวนการจ า งงานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 10 จั ง หวั ด ชายแดน
ในป 2560 – 2564 พบวาจํานวนการจางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เฉลี่ยปละประมาณ 18,000 คน
โดยจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีการจางงานมากที่สุด (837,331 คน) รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย (757,769
คน) และจั งหวั ดกาญจนบุรี (426,904 คน) ทั้งนี้ เนื่ องจากจั งหวั ดสงขลาเปน จังหวัดศูนยกลางของภาคใต
มีดานสะเดาและปาดังเปซาร ซึ่งเปนดานทางบกที่มีมูลคาการคาสูงสุดเป นอั นดับหนึ่ ง และอัน ดับ สองตามลํ าดั บ
มีอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการสงออก และมีความพรอมดานโลจิสติกสในทุกมิติ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา และทาง
อากาศ จังหวัดเชียงรายตั้งอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North – South Economic Corridor)
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) ไดทั้งทางบกและทางน้ํา เปนฐานการทองเที่ยว แหลงผลิต
อาหาร สินคาเกษตร และศูนยกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศ จังหวัดกาญจนบุรีตั้ งอยูบนแนวเชื่ อมโยง
ระหวางเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา) กับพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) มีนิคมอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเกษตร และการคาผานแดน ซึ่งเปนปจจัยที่ดึงดูใหนักลงทุนเขามาลงทุน
สวนจังหวัดที่มีการจางงานนอยที่สุด คือจังหวัดตราด (154,518) ซึ่งเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต สามารถเขาถึงทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือสีหนุวิลล (กัมพูชา) แตเนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู
หางไกลจากเมืองขนาดใหญทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา ทําใหยังมีขอจํากัดในการพัฒนา ซึ่งสงผลใหการลงทุน
และการจางงานใน 5 ป ขางหนามีจํานวนไมมาก
ทั้งนี้ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัย ความต องการ
แรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดตาก มุกดาหาร สงขลา ตราด และสระแกว) ใน 5 ปขางหนา
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยูระหวางดําเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม
และนราธิวาส ใน 5 ปขางหนา โดยขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากการศึกษาวิจัยในระยะแรก พบวา กําลังคน
เป น หนึ่ งในป จ จั ย ทุ น ที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่อนและยกระดับ ทางเศรษฐกิจ ในพื้น ที่ การวางแผนกํา ลังคน
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ถือเปนความทาทายอยางยิ่ง เนื่องจากตองประสบกับขอจํากัดของ
3 - 40

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แนวโนมแรงงานไทย รวมถึงจํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่จะเขาสูกําลังแรงงานในอนาคตมีจํานวนลดลง อีกทั้ ง
ต องคํ า นึ งถึ งการวางแผนการใช แรงงานต า งด าวในจํานวนที่เ หมาะสม เพื่อป องกัน ไมใหแรงงานเหลานี้ส รา ง
ภาระต า งๆ ให แก ป ระเทศ โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในดา นสังคมและความมั่ น คง ขณะเดี ย วกัน จําเป น ตองเตรีย ม
ความพรอมผูที่กําลังจะเขาสูวัยแรงงาน โดยอาศัยความรวมมือระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียงเพื่อรวมกันวางแผนการผลิตกําลังคนใหสอดคลองตอความตองการ และสงตอประชากรกลุมนี้
เขาสูกําลังแรงงาน นอกจากนี้ตองสรางแรงจูงใจแกแรงงานในพื้นที่เพื่อยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน
ใหเพียงพอและรองรับการลงทุนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แผนภูมมิ ิ 3-8
3-24 ประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่มในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แผนภู
ป พ.ศ. 2560 - 2564

คน
40,000

36,084

35,000

33,927

31,917

-5.84%

30,033

30,000

-5.82%
-5.86%

28,265
-5.89%

25,000
-5.90%

20,000

-5.90%
-5.92%

-5.92%

15,000

-5.88%

-5.94%

10,000

-5.96%

5,000

-5.98%

-

2560

-5.98%

2561

2562

2563

2564

-6.00%

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

แผนภูมมิ ิ 3-9
3-25 ประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่มรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนภู
คน
35,000

ชายแดนระยะ 5 ป

30,000

28,817

26,732

26,813

25,000
20,000
15,000

16,795
12,348

10,000

6,090

5,000
-

10,506

ตาก

มุกดาหาร

13,826

14,369

3,930
สระแกว

ตราด

สงขลา

เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

3 - 41

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผลการประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่มในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ป 2560 –
2564 พบวาความตองการแรงงานสวนเพิ่มมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากป 2560 ที่มีความตองการแรงงาน
36,084 คน เหลือเพียง 28,265 คน ในป 2564 โดยจังหวัดที่มีความตองการแรงงานสวนเพิ่มมากที่สุด คือ
สงขลา (28,817 คน) รองลงมาคื อ เชี ย งราย (26,813 คน) และนครพนม (26,732 คน)
ตาราง
ตาราง3-18
3-8 ขอมูลประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่มรายอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนระยะแรก 5 จังหวัด
กลุมอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและที่เกี่ยวของ
2. การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหมและเครื่องหนัง
4. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5. อัญมณีและเครื่องประดับ
6. ยานยนตและชิ้นสวน
7. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
8. อุตสาหกรรมยางและพลาสติก
9. การผลิตยาและเคมีภัณฑ
10. กิจการโลจิสติกส
11. การนิคมและการกอสราง
12. ทองเที่ยว
13. อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยและอื่นๆ
รวม

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

461
89
299
261
3
229
469
110
10
653
1,081
1,077
1,767
6,510

429
80
288
249
3
229
470
100
9
634
1,024
1,020
1,646
6,181

398
73
279
239
3
228
470
92
8
616
970
966
1,532
5,875

370
65
270
229
2
228
471
83
7
599
920
917
1,426
5,588

344
58
261
219
2
227
471
75
7
584
873
870
1,327
5,318

2002
365
1,396
1,197
13
1,142
2,352
461
42
3,087
4,869
4,849
7,698
29,471

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

คน
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

แผนภู
มิ 26 ประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม
แผนภู
มิ 3-10
รายอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนระยะแรก 5 จังหวัด
7,698

4,869 4,849
3,087

2,352

2,002
365

1,396 1,197

1,142
13

461
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เมื่อพิจารณาความตองการแรงงานสวนเพิ่มรายอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนระยะแรก 5
จังหวัด (จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว ตราด และสงขลา) พบวา ในอีก 5 ปขางหนา อุตสาหกรรมที่มีความ
ต อ งการแรงงานส ว นเพิ่ ม มากที่ สุ ด คื อ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย แ ละอื่ น ๆ (7,698 คน) รองลงมาเป น
อุตสาหกรรมการนิคมและกอสราง (4,869 คน) และอุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว (4,849 คน) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชาชนมีการศึกษา มากขึ้น และการเขาถึงระบบสาธารณสุขมีมากขึ้น สงผล
ใหอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย และอื่น ๆ มีการขยายตัว สวนอุตสาหกรรมการนิคมและกอสราง และอุตสาหกรรม
ดานการทองเที่ยว เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ เชน นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยว จึงทําใหมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มในสองอุตสาหกรรม
มากขึ้น
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร อยูบริเวณพื้นที่ตอนใน สําหรับธุรกิจที่ไมเหมาะสม
กับชายแดน เชน กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและใชแรงงานนอย ประกอบดวยจังหวัดที่เปน
พื้นที่ตอนใน ๒๙ จังหวัด ไดแกจังหวัด เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย นครราชสีมา
สระแก ว จั น ทบุ รี ตราด ระยอง ชลบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ รี กรุ ง เทพฯ ปทุ ม ธานี นครปฐม สมุ ท รสาคร
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฏรธานี กระบี่ ภูเก็ต และสงขลา
ประกอบดวย 9 คลัสเตอร ไดแก (1) คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน (2) คลัสเตอรเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณโทรคมนาคม (3) คลัสเตอรปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (4) คลัสเตอรดิจิทัล (5)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
คลัสเตอรเกษตรแปรรูป (6) คลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหม (7) คลัสเตอรหุนยนต (8) คลัสเตอรการแพทยครบ
วงจร และ (9) คลัสเตอรอากาศยานและชิ้นสวน
การดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได
เขารวมการประชุมคณะกรรมการเรงรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร และไดมีหนังสือ
แจงหนวยงานในสังกัดทราบความคืบหนาของการดําเนินงานและใชเปนขอมูลในการวางแผนดําเนินงานในภารกิจ
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดตั้ง ๑๒ สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
การพั ฒนาและยกระดั บ เทคโนโลยี การผลิ ตและทักษะแรงงานไปสูขั้น สูง ซึ่งเกี่ย วของกับอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเ ศษในรูปแบบคลัสเตอร อีกทั้งสํานักงานปลัด กระทรวงแรงงาน โดยกลุมงานวิจัย และพั ฒนาได
ทํา การศึกษา วิเ คราะหและประมาณการแนวโนมความตองการแรงงานในพื้น ที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิ เศษใน
รูปแบบคลัสเตอร ป 2560-2564 ดังนี้
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ตาราง
ตาราง
3-9
3-83-19
ขอมูขลอประมาณการการจ
างงานในพื
Cluster
ตาราง
มูลประมาณการการจ
างงาน
ในพืน้ ้นทีที่เขตพั
่เขตพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจพิพิเศษรู
เศษรูปปแบบ
แบบ
Cluster
ประเภทกิจการ
ภาคเกษตรกรรม
1.การเกษตร การเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม
2.อาหารและอาหารสัตว
3.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
4.การผลิตสิ่งทอ
5.การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
6.การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง
7.อัญมณีและเครื่องประดับ
8.การผลิตไมและผลิตภัณฑ
9.เฟอรนิเจอร
10.การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
11.ปโตรเลียม
12ปโตรเคมี
13.การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
14.การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง
15.ผลิตภัณฑพลาสติก
16.ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
17.การผลิตโลหะและผลิตโลหะประดิษฐ
18.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
19.ยานยนตและชิ้นสวน
20.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
21.กอสราง
ภาคบริการ
22.การขายสง การขายปลีก
23.ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
24.ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
25.การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
26.การเงินและการประกันภัย
27.อสังหาริมทรัพย
28.บริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
29.การบริการอื่นๆ*
รวม

ปป2560
2560-2564
-2564

2560
4,156,602
4,156,602
4,136,684
574,578
24,152
142,176
352,308
82,940
70,825
80,440
101,220
64,279
13,561
2,083
107,148
74,019
111,601
131,358
238,278
385,099
267,230
336,723
976,666
5,306,846
2,841,681
43,495
1,200,677
594,448
251,686
99,874
274,986
2,315,855
15,915,987

2561
4,177,567
4,177,567
4,157,550
577,476
24,274
142,893
354,085
83,359
71,182
80,845
101,730
64,603
13,629
2,094
107,689
74,393
112,164
132,021
239,480
387,042
268,578
338,421
981,592
5,333,614
2,856,014
43,714
1,206,733
597,446
252,956
100,378
276,373
2,327,536
15,996,267

2562
4,196,475
4,196,475
4,176,367
580,089
24,383
143,540
355,688
83,736
71,504
81,211
102,190
64,895
13,691
2,103
108,176
74,729
112,671
132,618
240,564
388,793
269,793
339,953
986,035
5,357,754
2,868,940
43,912
1,212,195
600,150
254,101
100,832
277,623
2,338,071
16,068,666

2563
4,213,456
4,213,456
4,193,266
582,437
24,482
144,121
357,127
84,075
71,794
81,540
102,604
65,158
13,746
2,112
108,614
75,032
113,127
133,155
241,537
390,367
270,885
341,329
990,025
5,379,433
2,880,549
44,089
1,217,100
602,578
255,129
101,240
278,747
2,347,532
16,133,687

2564
4,228,631
4,228,631
4,208,369
584,534
24,570
144,640
358,413
84,378
72,052
81,834
102,974
65,392
13,796
2,119
109,005
75,302
113,535
133,635
242,407
391,773
271,861
342,558
993,591
5,398,808
2,890,924
44,248
1,221,483
604,749
256,048
101,605
279,751
2,355,987
16,191,794

เฉลี่ยตอป
4,194,546
4,194,546
4,174,447
579,823
24,372
143,474
355,524
83,698
71,472
81,174
102,144
64,865
13,685
2,102
108,126
74,695
112,620
132,557
240,453
388,615
269,669
339,797
985,582
5,355,291
2,867,622
43,892
1,211,638
599,874
253,984
100,786
277,496
2,336,996
16,061,280

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนภูมิ 3-11 ประมาณการการจางงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนภูมิ 28 ประมาณการการจ
างงานในพื
้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบ Cluster
ป 2560-2564
รูปแบบ Cluster ป 2560 -2564
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000

5,306,846

5,333,614

5,357,754

5,379,433

5,398,808
ภาคบริการ

8,000,000
6,000,000

4,208,369

4,136,684

4,157,550

4,176,367

4,193,266

4,156,602

4,177,567

4,196,475

4,213,456

4,228,631

2560

2561

2562

2563

2564

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม

4,000,000
2,000,000
0

ผลการศึกษาความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ Cluster ป 2560 -2564
พบวา ใน 5 ปขางหนาจะมีการจางงาน เฉลี่ยปละ 16,061,280 คน เปนการจางงานในภาคบริการมากที่สุด เฉลี่ย
ปละ 5,355,291 คน โดยประเภทกิจการในภาคบริการที่มีการจางงานมากที่สุดคือ กิจการคาสง คาปลีก รองลงมา
คือการบริการดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห และที่พักแรมและบริการดานอาหาร ตามลําดับ ภาคเกษตรกรรม
มีการจ างงานเฉลี่ ยป ละ 4,194,546 คน สว นภาคอุตสาหกรรม มีการจางงานเฉลี่ยปละ 4,174,447 คน
ประเภทกิจการในภาคอุตสาหกรรมที่มีการจางงานมากที่สุด คือ กิจการกอสราง รองลงมาคือการผลิตอาหารและ
อาหารสัตว และกิจการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ตาราง3-10
3-20ประมาณการความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ Cluster
ตาราง
ประเภทกิจการ
ภาคเกษตรกรรม
1.การเกษตร การเลี้ยงสัตวบกและสัตวน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม
2.อาหารและอาหารสัตว
3.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
4.การผลิตสิ่งทอ
5.การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
6.การผลิตรองเทาและเครื่องหนัง
7.อัญมณีและเครื่องประดับ
8.การผลิตไมและผลิตภัณฑ
9.เฟอรนิเจอร
10.การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
11.ปโตรเลียม
12ปโตรเคมี
13.การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
14.การผลิตยางพาราและผลิตภัณฑยาง
15.ผลิตภัณฑพลาสติก
16.ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
17.การผลิตโลหะและผลิตโลหะประดิษฐ
18.ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
19.ยานยนตและชิ้นสวน
20.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
21.กอสราง
ภาคบริการ
22.การขายสง การขายปลีก
23.ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว
24.ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
25.การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
26.การเงินและการประกันภัย
27.อสังหาริมทรัพย
28.บริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
29.การบริการอื่นๆ*
รวม

ป 2560 -2564

2560
26,863
26,863
44,553
5,488
526
1,095
2,740
670
548
654
835
815
258
12
784
734
1,005
1,097
2,291
7,401
3,156
4,011
10,434
61,583
22,947
441
9,149
4,280
2,838
864
1,924
19,140
132,999

2561
24,670
24,670
42,443
5,192
515
1,020
2,553
626
510
612
782
783
251
11
727
696
947
1,028
2,168
7,222
3,021
3,841
9,936
57,572
21,454
419
8,515
3,963
2,708
812
1,778
17,923
124,685

2562
22,628
22,628
40,476
4,916
505
951
2,379
586
475
573
732
753
245
9
674
661
893
965
2,054
7,054
2,896
3,682
9,472
53,837
20,063
398
7,925
3,668
2,588
763
1,642
16,790
116,941

2563
20,716
20,716
38,631
4,658
495
885
2,216
547
442
536
686
725
240
9
625
628
842
905
1,946
6,896
2,778
3,533
9,037
50,337
18,761
378
7,372
3,392
2,475
717
1,515
15,728
109,683

2564
18,924
18,924
36,898
4,416
486
824
2,064
512
411
502
643
698
235
8
578
597
795
849
1,846
6,747
2,668
3,393
8,628
47,054
17,539
359
6,853
3,133
2,368
674
1,396
14,732
102,875

เฉลี่ยตอป
22,760
22,760
40,600
4,934
506
955
2,391
588
477
575
735
755
246
10
678
663
896
969
2,061
7,064
2,904
3,692
9,501
54,077
20,153
399
7,963
3,687
2,595
766
1,651
16,863
117,437

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานกําลังคน (PmanP) กระทรวงแรงงาน

สําหรับความตองการแรงงานสวนเพิ่มใน 5 ปขางหนา พบวา ภาคบริการมีความตองการแรงงานสวนเพิ่ม
มากที่สุด เฉลี่ยปละ 54,077 คน รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยปละ 40,600 คน และภาคเกษตรกรรม
เฉลี่ยปละ 22,760 คน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการจางงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบ Cluster ในอนาคต
ภาคเกษตรพื้นฐานมีการเติบโตของการจางงานลดลง ในขณะที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม การจางงานเติบโตได
อยางตอเนื่อง
แผนภูมิ 3-12 ประมาณการความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผนภูมิ 29ประมาณการความต
งการแรงงานในพื
น้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบ อCluster
ป 2560-2564

รูปแบบ Cluster ป 2560 -2564

140,000
120,000
100,000

61,583

57,572

80,000
60,000
40,000
20,000
0

53,837

50,337

47,054

ภาคบริการ
ภาคอุตสาหกรรม

44,553

ภาคเกษตรกรรม

42,443

40,476

38,631

36,898

26,863

24,670

22,628

20,716

18,924

2560

2561

2562

2563

2564

3) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รัฐบาลมีนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแขงขันของประเทศดวยการสงเสริมกระบวนการผลิตสินคาและบริการที่ใช
เทคโนโลยีระดับสูง และเห็นวาพื้นที่ภาคตะวันออกมีความเหมาะสมที่จะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีความ
พร อ มด านการคมนาคมขนส ง ทั้ งทางอากาศ ทางเรื อ และทางบก รวมทั้ ง อยู ใ นระยะที่ ส ามารถเชื่ อ มต อ กั บ
กรุ งเทพมหานครและส ว นอื่ น ของประเทศไทยโดยสะดวก อี กทั้ ง สามารถปรั บ ปรุง ระบบสาธารณู ป โภคและ
โครงสรางพื้นฐานไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ
เห็นชอบการออกกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกโดยกําหนดการสิทธิประโยชน
การลงทุน การกําหนดการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน และการจัดตั้งองคกรเพื่อกําหนดนโยบายและบริหาร พื้นที่
เป า หมาย ๓ จั งหวั ด ได แก จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และระยอง รวมถึงพื้น ที่ อื่น ใดที่จ ะมี การออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเพิ่มเติม โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย ๑) ซูปเปอรคลัสเตอร ไดแก คลัสเตอรยาน
ยนตและชิ้น ส วน คลัส เตอรเ ครื่ องใชไฟฟ า อิเล็กทรอนิกส และอุปกรณโทรคมนาคม คลัสเตอรปโ ตรเคมีและ
เคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ๒) ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) ได แก อุ ตสาหกรรมยานยนตส มัย ใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจ ฉริย ะ
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วกลุ ม รายได ดี แ ละการท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยี ชีว ภาพ อุ ตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร อุ ตสาหกรรมหุน ยนต อุ ตสาหกรรมการบิ นและโลจิส ติกส
อุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ชี ว ภาพ อุตสาหกรรมดิจิ ตอล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ทั้ ง นี้ (ร าง) พระราชบั ญญั ติ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออกอยู ร ะหว า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนาไดทําการศึกษา วิเคราะหและประมาณ
การแนวโนมความตองการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ป 2560 – 2564 ดังนี้
แผนภู
แผนภูมิ ม3-13
ิ 3-30ประมาณการจํานวนการจางงาน

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ป 2560 - 2564

คน
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

1,022,783

1,027,942

1,032,595

1,036,773

1,040,507

527,385

530,032

532,407

534,530

536,420

409,256

411,320

413,182

414,853

416,348

2560

2561

2562

2563

2564

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

แผนภู
แผนภูมมิ 3-14
ิ 3-31ประมาณการความตองการแรงงานสวนเพิ่ม

คน
18,000
16,000

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ป 2560 - 2564
15,558

14,000

-6.00%
14,539

13,590

-6.10%

12,700

11,866

12,000
10,000

-6.30%

8,000
6,000
4,000

-6.40%

-6.489%
-6.551%

2,000
-

-6.20%

2560

2561

-6.529%

-6.547%

2562

2563

ความตอ งการแรงงานสวนเพิ่ม

-6.570%
2564

-6.50%
-6.60%

อัตราการเปลี่ยนแปลง
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3,608
2,936

5,322

5,760
3,831
3,109

4,000

4,069
3,292

5,000

4,323
3,489

6,000

4,595
3,699

7,000

6,228

6,727

8,000

7,264

คน

3-32 ประมาณการความตองงานแรงงานสวนเพิ่ม
แผนภู
แผนภูมมิ ิ 3-15
จําแนกตามจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

2560

2561

2562

2563

2564

3,000
2,000
1,000
-

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

จากการประมาณการความตองการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ป 2560 –
2564 พบวา ความตองการแรงงานสวนเพิ่มแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2560 ที่มีความตองการแรงงาน
15,558 คน เหลือเพียง 11,866 คน ในป 2564 โดยมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มเฉลี่ย 13,650 คนตอป จังหวัด
ชลบุรีมีความตองการแรงงานมากที่สุดเฉลี่ยปละ 6,260 คน รองลงมาคือจังหวัดระยองเฉลี่ยปละ 4,095 คน และ
จังหวัดฉะเชิงเทราเฉลี่ยปละ 3,305 คน
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงความตองการแรงงานสวนเพิ่มใน 5 ปขางหนา พบวา มีอัตราการ
ขยายตัวของความตองการแรงงานที่ลดลง เฉลี่ยปละ 6.5% เนื่องจากพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขึ้นสูงในการผลิต ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมากขึ้น จึ งทําใหผู ประกอบการมุงเนนการผลิ ตโดยใช เทคโนโลยี และเครื่องจักรสมัย ใหม ซึ่ งเน นการใช
แรงงานที่มีทักษะฝมือ จึงทําใหการใชแรงงานทักษะฝมือต่ําลดลง
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3.11 สถานการณการลงทุนของภาคเอกชน
จากรายงานภาวการณสงเสริมการลงทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ประจําป
2561 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ในป 2561 มี ก ารของรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น 1,626 โครงการ เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2560
รอยละ 3 และมีมูลคาเงินลงทุน 901,7272 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 43 มีการอนุมัติใหการ
สงเสริมการลงทุน 1,469 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 10 ในขณะที่มีมูลคาเงินลงทุน 549,481
ลานบาท ลดลงจากป 2560 รอยละ 13 และมีการออกบัตร 1,427 โครงการ เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 4
ในขณะที่มีมูลคาเงินลงทุน 709,360 ลานบาท ลดลงจากป 2560 รอยละ 4
ตาราง 3-11 ภาพรวมสงเสริมการลงทุนเปรียบเทียบป 2560 และป 2561

2. การขอรับการสงเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย มีจํานวน 688 โครงการ คิดเปน
รอยละ 48 ของจํานวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมทั้งหมด รวมมูลคาทั้งสิ้น 758,412 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 84 ของมูลคาการขอรับการสงเสริมทั้งสิ้น หากพิจารณาในแงของจํานวนโครงการพบวาสวนใหญเปน
การลงทุนกิจการพัฒนาซอฟตแวรในอุตสาหกรรมดิจิทัล สวนในดานมูลคาของเงินลงทุนพบวาในอุตสาหกรรม
และเคมีภัณฑมีเงินลงทุนสูงที่สุด
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ตาราง 3-12 คําขอรับการสงเสริมการลงทุนจําแนกตามอุตสาหกรรมเปาหมาย
เปรียบเทียบป 2560 และป 2561

3. ที่ตั้งโครงการลงทุนในป 2561 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด
จํานวน 828 โครงการ คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 112,885 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 13 ของเงินลงทุนทั้งหมด ในขณะที่อันดับ 2 เปนการลงทุนในภาคตะวันออก โดยมีคําขอรับการ
สงเสริม 465 โครงการ คิดเปนรอยละ 29 ของจํานวนโครงการทั้งหมด แตมีเงินลงทุนสูงที่สุดเปนจํานวน
694,545 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 77 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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ตาราง 3-13 การกระจายของแหลงที่ตั้งของโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน
เปรียบเทียบ ป 2560 และป 2561

ในส ว นของคํ า รั บ การส งเสริ มการลงทุน ในป 2561 มีการลงทุน ในพื้น ที่ ตางๆ ซึ่งสอดคลองกั บ
นโยบายของรัฐบาล ดังนี้
1. การขอรับการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด จํานวน
422 โครงการ เงินทุน 683,910 ลานบาท จําแนกเปน 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 73 โครงการ เงินลงทุน
48,300 ลานบาท 2) จังหวัดชลบุรี จํานวน 193 โครงการ เงินลงทุน 576,910 ลานบาท และ 3) จังหวัด
ระยอง จํานวน 156 โครงการ เงินลงทุน 58,700 ลานบาท
2. การขอรับการสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน (SEZ) มีจํานวน 5 โครงการ
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 44 และมีมูลคาการลงทุน 481 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอนรอยละ 31
3. การขอรับการสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ํา มีจํานวน 50 โครงการ
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7 ในแงของมูลคาการลงทุนมีมูลคา 6,280 ลานบาท ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 42
4. การขอรับการสงเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมมี
จํานวน 406 โครงการ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 4 มีมูลคา 139,962 ลานบาท ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 47
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ตาราง 3-14 คําขอรับการสงเสริมการลงทุนจําแนกตามพื้นที่เปาหมาย
เปรียบเทียบ ป 2560 และป 2561

5. การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในป 2561 มีจํานวน 1,469
โครงการ และมีมูลค าเงินลงทุน รวม 549,481 ลานบาท โดยเปนการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนใน
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย จํานวน 695 โครงการ คิดเปนรอยละ 47 ของจํานวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
ทั้งสิ้น และมีมูลคารวม 417,132 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76 ของมูลคาการอนุมัติใหการสงเสริมทั้งสิ้น
ทั้งนี้จํานวนโครงการสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการกลุมดิจิทัล รองลงมาเปนกิจการในกลุมปโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ สวนในแงมูลคาเงินลงทุนสวนใหญอยูในกิจการกลุมปโตรเคมีและเคมีภัณฑมากที่สุด รองลงมาเปน
กิจการกลุมยานยนตและชิ้นสวน ดังนี้
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ตาราง 3-15 การอนุมัติสงเสริมการลงทุนจําแนกตามตามอุตสาหกรรมเปาหมาย
เปรียบเทียบ ป 2560 และป 2561

ซึ่ ง โครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ นป 2561 คาดว า จะทํ า ให มู ล ค า การส ง ออกของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ
573,527 ลานบาทตอป ทั้งนี้ จะมีการส งออกสินค าสําคั ญ เชน ยานพาหนะ อุป กรณและส วนประกอบ
มูลคาปละประมาณ 114,587 ลานบาท เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมูลคาประมาณ 117,197 ลาน
บาท และอาหารแปรรูป มูลคาประมาณ 51,249 ลานบาท และสรางงานใหคนไทยประมาณ 77,054
ตําแหนง โดยโครงการในหมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง จะมีการจางงานมากเปนอันดับ
1 คิดเปนรอยละ 28 ของการจางแรงงานไทย ซึ่งมีการจางงานประมาณ 21,938 ตําแหนง ตามมาดวย
หมวดบริ ก ารและสารธารณู ป โภค คิ ด เป น ร อ ยละ 22 หรื อ ประมาณ 16,679 ตํ า แหน ง และหมวก
เครื่องใชไฟฟ าและอิ เล็ กทรอนิ กส คิ ดเปน รอยละ 20 ของการจางแรงงานไทย หรือประมาณ 15,488
ตําแหนง ดังนี้
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แผนภูมิ 3-16 การจางงานแรงงานไทยของโครงการที่ไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุน ป 2561

3.12 ความทาทายใหมของแรงงานไทยในทศวรรษหนา
ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายสํานักนโยบายและยุทธศาสตรจัดเสวนา “ความทาทายใหมของ
แรงงานไทยในทศวรรษหน า ”.เมื่ อ วั น ที่ . 30.มี น าคม.2559.ณ.ห อ งแกรนด รั ช ดา (ชั้ น 5) อาคารธารทิ พ ย
โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
3.10.๑ ปลั ด กระทรวงแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางในการพั ฒ นาแรงงานเพื่ อ รองรั บ
ความต อ งการและความท า ทายในอนาคตว า นโยบายและแผนงานของกระทรวงแรงงาน ในป 2559
ไดขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานไปควบคูกัน โดยเปนการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาลทีใ่ หความสําคัญในการเพิ่มคาจางตามมาตรฐานฝมือเพื่อตอบโจทยการกําหนด
อัตราคาจางใหสอดคลองกับผลิตภาพแรงงาน ในขณะเดียวกันแนวทางที่จะใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักของ
ประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางไดนั้น ภาคอุตสาหกรรมจะตองนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหมากขึ้น แรงงานเอง
ก็ตองพัฒนาโดยการใชเทคโนโลยีใหสูง และคาจางจะสูงตามมารวมทั้งการกําหนดแนวทางการขยายอายุการ
ทํางานของผูที่เกษียณอายุไปแลว เพื่อรองรับปญหาการขาดแคลนแรงงานและการเขาสูสังคมผูสูงอายุตลอดจน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกําลังแรงงานที่ตองมุงเนนเรื่องการศึกษาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมากขึ้น
3.10.2 การเสวนาในหัว ขอ “ความทาทายใหมของแรงงานไทยในทศวรรษหนา” โดยวิทยากร
จํานวน 4 ทาน ไดแก ดร.เสาวนี จันทะพงษ ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ดานแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค ฝายนโยบาย
เศรษฐกิจ การเงิน สายนโยบายการเงิ น ธนาคารแหงประเทศไทย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู อํานวยการอาวุ โ ส
3 - 56

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
สํานักวิจัยสายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) และคุณอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการ
สํ า นั ก วิ จั ย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม.ดํ า เนิ น การเสวนา โดย ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช า
สื่ อ สารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยวิ ท ยากรแต ล ะท า น ได นํ า เสนอมุ ม มอง
ความทาทายใหมของแรงงานไทยในทศวรรษหนา และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความ
พรอมตอความทาทายของแรงงานไทยมีประเด็นสําคัญดังนี้
๑) ดร.เสาวนี จั น ทะพงษ ผู เ ชี่ ย วชาญอาวุ โ ส ด า นแบบจํ า ลอง เศรษฐกิ จ มหภาค
ฝายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดนําเสนอความทาทายใหม ของ
แรงงานไทยในทศวรรษหนาในมุมมองระดับมหภาค (Macro) และมุมมองระดับจุลภาค (Micro) และแนวทาง
การปรับตัวของภาคธุรกิจและแรงงานในทศวรรษหนาจากผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
ในชวงระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่
5% ตอป และปจจุบันอยูที่ 3% ตอป ซึ่งปจจัยมาจากดานแรงงาน การลงทุน และเทคโนโลยี โดยในสวนของ
แรงงานปจจุบันพบวา อยูในภาคบริการ 45% ภาคเกษตร 40% ภาคอุตสาหกรรม 15% ซึ่งตางจากในอดีตภาคเกษตร
มีแรงงานเกินกวา 50% แตการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานภาคบริการตั้งแตอดีตถึงปจจุบันยังอยูที่ 1.3%
เนื่องจากแรงงานภาคบริการที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะฝมือนอย รวมถึงไดรับการสงเสริมจากนายจาง
ไมมากเทาที่ควร.ขณะที่แรงงานไทยยังไดรับอัตราคาจางที่ต่ํากวาผลิตภาพที่ทําได มีรายไดปานกลางจนถึงต่ํา
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแลว
โครงสร างตลาดแรงงานไทยในช วงระยะเวลา 40 ป ที่ผานมา (ตั้ งแต ป ค.ศ.1972 –
2014) จากผลการศึ ก ษาด า น Structural.Transformation.of..The.Economy ของธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (ADB)
และผลวิจัยจากหนวยงานตางๆ พบวา โครงสรางตลาดแรงงานไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีคุณลักษณะรวม
ที่มักพบเชนเดียวกับประเทศที่กาวขามไปเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือในประเทศเอเชียที่พัฒนาเศรษฐกิจไดอยาง
กาวกระโดดในชวง 4-5 ทศวรรษ เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต สิงคโปร และจีน คือ 1) มีสัดสวน
ของภาคเกษตรซึ่งมีผลิตภาพต่ําลดลง 2) มีสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งมีผลิตภาพสูงมากกวา
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3) มีความสามารถในการผลิตสินคาไดอยางหลากหลากหลายและซับซอน 4) มีการยกระดับ
โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหมๆ และ 5) มีความสามารถในการเชื่อมโยงหวงโซทางการผลิตทั้งใน
ประเทศและฐานการผลิตในตางประเทศ และยังพบวาการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการที่สงผลตอประสิทธิภาพ ดานการผลิตสะทอนใหเห็นถึงความรูและทักษะของแรงงานตลอดจนปจจัยและ
สภาพแวดล อมของผู ผ ลิ ต และผู ป ระกอบการ ทั้ งนี้ ในชว งระยะเวลา 40 ปที่ผานมาผลิ ตภาพของแรงงานมี
การขยายตัวในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่การเติบโตของกําลังแรงงานลดลงตอเนื่อง
ตั้งแตชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ป ค.ศ. 1997 และประมาณการ วาจะยังอยูในระดับต่ําตอเนื่องไปอีก 10 ปขางหนา
ซึ่งจะเป น ความท าทายสํา คั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ไทย ผลการศึกษาสะทอนวาโอกาสแรงขับ เคลื่อนของ
เศรษฐกิจจากการเจริญเติบโตของจํานวนประชากรจะหมดไปเหมือนในประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งจะสงผลใหตองมี
การมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานใหมากขึ้น
ปญหาที่ประเทศไทยตองเตรียมการรองรับ คือ การขาดแคลนแรงงานซึ่งในอดีตอัตราการ
เติบโตอยู 3% แตปจจุบันอยูที่ 1.2% และในอีก 10 ปขางหนาจะลดลงเหลือ 1% .เนื่องจากเด็กเกิดใหม
ในไทยลดลง ขณะที่ ผู สู ง อายุ มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
ในแถบอาเซียน ในอนาคตแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากกําลังแรงงานจะมีนอยลงจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
(Aging Society) เร็วกวาประเทศอื่น จึงทําใหสูญเสียขอไดเปรียบดานปริมาณแรงงานที่เคยมีจํานวนมากและทําให
ประเทศไทยเขาสูสถานการณ “แกกอนที่จะรวย”
พฤติ กรรมการเคลื่ อนยายแรงงานในตลาดแรงงาน ในแตล ะภาคการผลิตจากผลการ
วิเคราะหระดับจุลภาคเชิงเศรษฐมิติ พบวา 1) แรงงานจากภาคการเกษตรที่อยูในระบบจะมีความยืดหยุนสูง
ในการเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและภาคกอสราง 2) แรงงานที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
มีโ อกาสเคลื่อนย ายสูงกวา กลุ มการศึกษาอื่น ๆ และ 3) อัตราคาจางที่สูงขึ้นเปน แรงจูงใจใหแรงงานตัด สิน ใจ
โยกยายไปทํางานในภาคการผลิตที่มีผลิตภาพสูงกวาซึ่งจะสงผลใหผลิตภาพแรงงานโดยรวมสูงขึ้น
ผลิ ต ภาพแรงงานในแต ล ะสาขาการผลิ ต /กลุ ม อุ ต สาหกรรม (sector) ผลการศึ กษา
ในราย sector ที่มีนัยสําคัญ คือ 1) ในชวง 10 ปที่ผานมา (ป ค.ศ. 2001 – 2014) อัตราคาจางเฉลี่ยที่แรงงาน
ได รั บ ในทุ ก สาขาการผลิ ต ยั ง ต่ํ า กว า ผลิ ต ภาพแรงงานโดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ทุ น เข ม ข น
(Capital-Intensive.Industries) ได แ ก อุ ต สาหกรรมรถยนต และอุ ตสาหกรรมเครื่อ งจั กรกลอุป กรณอ ะไหล
ในขณะที่ภาคบริการในภาพรวมจะมีการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรที่มีผลิตภาพต่ํามีการเคลื่อนยายแรงงาน
และผลิตภาพแรงงานทั้งภายในภาคอุตสาหกรรมและภายในภาคบริการมีความแตกตางกันสูง สะทอนถึงยังมี
ชองวางใหมีการพัฒนา ขณะที่คาจางที่แรงงานสวนใหญไดรับยังอยูต่ํากวาผลิตภาพแรงงาน
ปญ หาประสิ ทธิ ภ าพแรงงานไทย มีความซับซอนเกี่ย วพัน กับ โครงสรางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศและโครงสรางตลาดแรงงาน ไดแก 1) แรงงานสวนใหญอยูในภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพแรงงาน
ต่ําสุด 2) แรงงานยายเขาสูภาคบริการที่ประสิทธิภาพแรงงานไมสูง 3) มีกระบวนการผลิตสินคา ที่ไมยกระดับ
มูลค าของผลิ ตภั ณฑ .(Move.Up.Value.Chain).4) ระดับ การลงทุ นในประเทศไทยต่ํา และยังไม ฟน จากวิ กฤติ
ป 25405) การศึกษาของแรงงานไทยไมไดตอบโจทยตลาดแรงงาน 6) รอยละ 40 ของแรงงานอยูในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก และ 7) หนึ่งในหกของกําลังแรงงานเปนมนุษยเงินเดือน ในภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีผล
สํารวจดานแรงงานของบริษัทในไทย พบวา แรงงานขาดทักษะทางวิชาการและพื้นฐานที่บริษัทตองการโดยเฉพาะ
ทักษะดานภาษาอังกฤษ ไอที ความสามารถในการคํานวณ และความคิด สรางสรรค รวมทั้งในกลุมผูที่เพิ่งจบ
การศึกษายังขาดทักษะและประสบการณที่จําเปนตอการทํางานดวย ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาสูง
กวาไทยตางประสบปญหาแรงงานที่กลุมผูที่เพิ่งจบการศึกษาใหมขาดทักษะดังกลาว จึงสะทอนใหเห็นความสําคัญ
ของการฝกอบรมและควรมีการสงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดอายุการทํางาน
สาขาอาชี พ (TOP-4) ที่ เ ป น ที่ ต องการและประสบป ญหาการขาดแคลนแรงงานของ
ตลาดแรงงานโลก ตั้งแตป ค.ศ. 2006-2015 จากผลการสํารวจของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค รวมถึง
บริ ษั ท จั ด หางานในประเทศไทย ได แ ก 1) ตั ว แทนขายของบริ ษั ท (Sales.Representatives).2).วิ ศ วกร
(Engineers) 3) เจาหนาที่เทคนิค (Technicians) และ 4) แรงงานที่มีฝมือ (Skill Trades Workers)
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมตอความทาทายของแรงงานไทย
- การเร ง กระบวนการปรั บ โครงสร า งการผลิ ต .โดยเพิ่ ม การลงทุ น ในโครงการวิ จั ย
รวมระหวางบุคลากรวิจัยภาครัฐและเอกชนเพื่อคนควา/พัฒนาใหเกิดสินคาที่ผลิตดวยนวัตกรรมในเชิงการคา
ใหไดซึ่งจะทําใหเกิดการสรางงานมากขึ้นและการพัฒนาการเติบโตของผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้นดวยการเพิ่ม
ปจจัยทุนและการพัฒนาคุณภาพแรงงานผานการศึกษา/ฝกอบรม เปนตน
- การสรางโอกาสในการพัฒนาศักยภาพใหแกแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชวงชีวิตการทํางาน โดยแรงงานนอกระบบที่ไมมีทักษะ ควรสงเสริมใหมี “มาตรฐานฝมือตาม
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วิชาชีพ” เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และสําหรับแรงงานในระบบที่มีทักษะควรเรงพัฒนาและสรางระบบ
“การศึกษาทวิภาคี (Dual System)” ในสาขาวิชาชีพที่จําเปนตอการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การปฏิ รู ป สถาบั น ด า นแรงงาน.โดยเฉพาะการกํ าหนดค าจ างให เป นไปตามผลิ ตภาพ
เพื่อกระตุนใหผูประกอบการเรงพัฒนาผลิตภาพการผลิตดวยการลงทุนทั้งในดานเทคโนโลยีและการฝกอบรม
ลูกจางและในสวนของลูกจางก็ตองเรงพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับคาจางที่สูงขึ้น นอกจากนี้ควรสงเสริมกลไก
ดานสถาบันการเจรจาตอรองคาจางระหวางนายจางและลูกจางใหมากขึ้น เพื่อใหมีการเจรจาตกลงกันโดยสันติ
และเปนแรงจูงใจใหทั้งสองฝายเพิ่มผลิตภาพบนพื้นฐานของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๒) ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู อํ านวยการอาวุ โ ส สํ านั กวิ จั ย สายบริ ห ารความเสี่ ยง ธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) ไดนําเสนอมุมมองความทาทายการพัฒนาดานแรงงานของประเทศไทย ในประเด็นการ
กําหนดยุทธศาสตรของประเทศและปจจัยที่สงผลตอกําลังแรงงานของประเทศไทยในอนาคตดังนี้
(1) ประเทศไทยควรมี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศว า จะมุ ง เน น ไป
ในทิ ศ ทางใด จะเน น ไปด า นเกษตรกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเพื่ อ จะได มี ก ารวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง
เชิงยุทธศาสตรและนํามาวางแผนและเตรียมความพรอมการผลิตกําลังคนและพัฒนากําลังแรงงานในชวง 5-10 ป
ขางหนาไดอยางสอดคลองและเหมาะสม เชน หากจะมุงเนนในดานภาคอุตสาหกรรมและบริการ ปจจัยหรือทักษะ
ใดที่ ค วรเกี่ ย วข อ งและมี ก ารวางแผนด า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงาน ในภาคอุ ต สาหกรรม
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมายและการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศ
ในประเด็ น การวางแผนการพั ฒ นากํ า ลั ง แรงงานอย า งชั ด เจนดั ง กล า วจะมี ส ว นช ว ยให ห ลุ ด พ น กับ ดั ก รายได
ปานกลางของประเทศที่กําลังพัฒนาไปสูประเทศที่มีรายไดสูงขึ้น (Middle Income Trap)
(๒) ปจจัยที่สงผลตอกําลังแรงงานของประเทศไทยในอนาคตซึ่งสงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันมี 3 ปจจัย ไดแก
- สัดสวนประชากรสูงวัยตอประชากรวัยทํางานในปจจุบันซึ่งสงผลทําใหเกิดปญหา
การขาดแคลนแรงงาน/แรงงานมีฝมือหรือคนทํางานไดไมเต็มที่และตองมีการนําเขาแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพื่อนบานเขามาจํานวนมากแตหากในอนาคตประเทศเพื่อนบานมีความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แรงงานตางดาวอาจยายกลับไปทํางานที่ประเทศของตนเองและประเทศไทยจะมีแนวทางการรับมือกับแรงงาน
ตางดาวจากประเทศเพื่อนบานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไดอยางไร
- กั บ ดั ก รายได ป านกลาง โดยหากประเทศไทยก า วเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุแ ล ว จะมี
ผลกระทบใหวัยแรงงานโตชากวาประชากรในประเทศซึ่งในทางเศรษฐศาสตรจะมีผลทําใหรายไดตอหัวลดลง
แนวทางการแกไข คือ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานใหทํางานไดมากยิ่งขึ้นและมีทักษะมากขึ้น
- แรงงานไร ฝมือ การพัฒนาแรงงานใหมีฝมือเปน ที่ตองการของตลาดแรงงานและ
รองรับปญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝมือในอีก 5-10 ขางหนา เชน การสงเสริมคานิยมจากการศึกษาตอระดับ
สายสามัญศึกษาเปนสายอาชีวศึกษาซึ่งกําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม การสราง
ความรวมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อใหนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเขาไปฝกงานเพื่อเพิ่มทักษะการทํางาน ทั้งนี้ไดมี
ขอเสนอแนะในสวนของกระทรวงแรงงาน คือ นอกจากที่กระทรวงแรงงานไดมุงเนนเรื่องการเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงานแลวควรใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังแรงงานที่เขาทํางานแลวควบคูกับกําลังแรงงานที่ยังไมไดเขา
ทํางานดวย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมตอความทาทายของแรงงานไทย
- สังคมสูงวัย โดยการหาแนวทางการรับมือแรงงานตางดาวที่อาจเปลี่ย นแปลงไป
ในอนาคต การใชเครื่องจักรทดแทนกําลังคน และการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมเพื่อนํามาทดแทนหรือ
บรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงาน
- ความยากจน/รายไดนอย โดยการสงเสริมใหมีรัฐสวัสดิการที่พอเหมาะและเทาเทียม
เพื่อชวยเหลือคนระดับลางและการสงเสริมใหพึ่งพาตนเอง เชน การออมเงิน
- การขาดทักษะความรูซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงานโดยการสงเสริมการศึกษา
หรือทักษะความรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เชน การสงเสริมการศึกษา สายอาชีวศึกษา
เพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานที่มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้น การสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชน
นายจางและผู ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ ในปจจุ บัน รวมถึงประเด็ นอื่น ๆ เชน การปรั บตั วกับรูป แบบ
การทํางานกับแรงงานรุนใหมในอนาคตซึ่งอาจมีประเด็นความแตกตางระหวางวัย (Generation Gap) แตอาจ
มีรูปแบบหรือวิธีการทํางานใหมๆ ที่ตองเรียนรูและปรับตัวในการสื่อสารและความสัมพันธที่จะทํางานรวมกัน
เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ
๓) คุณอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดนําเสนอปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนาดานแรงงานของประเทศไทยในอนาคต ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาดานแรงงานของประเทศไทยในอนาคต ประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
(1) การขาดแคลนแรงงาน โดยหลักการที่วาเมื่อประเทศใด มีประชากร อายุ 60 ปขึ้นไป
เกินรอยละ 10 หรืออายุ 65 ปขึ้นไป เกินรอยละ 7 ของประชากรทั้งหมดถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุและจะเปน สังคมผูสูงอายุโ ดยสมบูรณ เมื่อสัดสว นดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 และรอยละ 14
ตามลําดับ โดยในสวนประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2547 และจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
ในป 2567 หรืออีก 15 ปขางหนา ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยแรงงาน และมี
ผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับ มหภาค ไดแก ผลต อ GDP.รายไดตอหัวประชากร การออม การลงทุ น
งบประมาณของรั ฐ บาลและการคลั ง ผลิ ต ภาพแรงงานและการจ า งงาน ในระดั บ จุ ล ภาค ไดแก ผลตอตลาด
ผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและดานสุขภาพ
(2) การปรับขึ้นคาจางแบบกาวกระโดดและโครงสรางคาจางที่ไมสอดคลองกัน
(3) การทํางานต่ํากวาระดับ
(4) คุณภาพแรงงาน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมตอความทาทายของแรงงานไทย
(๑) การแก ไขป ญ หาการขาดแคลนแรงงาน เชน แนวทางการสงเสริมใหน ายจาง/สถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดขั้นตอนการทํางาน และการจายคาจางเปนรายชั่วโมง
(๒) การพัฒนาคุณภาพของแรงงาน
(๓) การจั ด การความรู (Knowledge.Management : KM) เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
และเกิดองคความรูใหมๆ นํามาพัฒนางานและบุคลากร
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3.10.๓..การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง “มองรอบทิ ศ คิ ด เพิ่ ม มู ล ค า เพื่ อ ผลิ ต ภาพแรงงานไทย”
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห ศาสตราจารยประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา) ไดนําเสนอสถานการณปจจุบันของตลาดแรงงานโลก แรงงานในภูมิภาคอาเซียน และแรงงานของประเทศ
ไทย แนวทางการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยและขอเสนอแนะตอการสราง
ผลิตภาพแรงงานมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
“มองรอบทิศ” การประเมินสถานการณปจจุบันของตลาดแรงงานโลก แรงงานในภูมิภาค
อาเซียน และแรงงานของประเทศไทย
ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเขาสูการเปน อุตสาหกรรม 4.0 คือ อุตสาหกรรมที่สามารถควบคุ ม
คอมพิวเตอรและเครื่องจักรตางๆโดยผานอินเตอรเน็ตในการเชื่อมตอ เนื่องจากปจจุบันอินเตอรเน็ตมีอิทธิพล
กั บ ทุ กสิ่ งทุ กอย า งแม กระทั่ งในชี วิ ต ประจํ า วั น และจะส งผลให ความตอ งการในตลาดแรงงานโลกในอี ก 5 ป
เปลี่ยนแปลงไป โดย 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานทั่วโลกตองการในป ค.ศ. 2020 มีดังนี้ 1) ทักษะการแกไขปญหา
ที่ซับซอน 2) การคิดวิเคราะห 3) ความคิดสรางสรรค 4) การจัดการบุคคล 5) การทํางานรวมกัน 6) ความฉลาด
ทางดานอารมณ 7) รูจักประเมินและการตัดสินใจ 8) มีใจรักบริการ 9) การเจรจาตอรอง และ 10) ความยืดหยุน
ทางความคิด ดังนั้น แรงงานจึงตองมีทักษะที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอการความเปลี่ยนแปลงในดานอุตสาหกรรม
เศรษฐกิ จและตลาดแรงงานทั่ วโลกโดยในสวนความตองการดานการพัฒนาแรงงาน ในภูมิภ าคอาเซียน เชน
การบริ ห ารจั ด การแรงงานข า มชาติ ที่ มี ทั ก ษะต่ํ า จากประเทศเพื่ อ นบ า น มาตรฐานการคุ ม ครองแรงงาน
และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนร ว มกั น การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย การศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานร ว มกั น
และการปรับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดคลองกันเพื่อเอื้อตอการเคลื่อนยายแรงงาน
ที่มีทักษะภายใตกรอบ AEC
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยกั บ เศรษฐกิ จ ของโลกและภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ที่มีการขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ ปจจัยการผลิต และนวัตกรรมเปนหลัก ขอดอยของประเทศไทยที่มีผลกระทบ
ตอการพัฒนาแรงงานไทยและขีดความสามารถในการแขงขัน คือ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ไมตรงจุด
และไมตรงกับความตองการเนื่องจากความหลากหลายของประชากรทําใหความตองการแตกตางกันและเกิด
ปญหาดานความเหลื่อมล้ํา เชน ความหลากหลายในดานเชื้อชาติภาษา วัฒนธรรม และทักษะความรู เปนตน
ซึ่งความหลากหลายทางประชากรเปนอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แตในขณะที่เศรษฐกิจไทย
กับไมมีความหลากหลายและพึ่งพานวัตกรรมนอยมากเนื่องจากไมมีความพรอมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ไมมีความหลากหลาย และเกิดการขับเคลื่อนทางดานอุตสาหกรรมการผลิตเปนหลัก
จึ ง มุ ง เน น พั ฒ นาด า นอุ ต สาหกรรมมากกว า ด า นอื่ น ๆ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการผลิ ต ภาพแรงงานต่ํ า
โดยการใชแรงงานราคาถูกขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมแตไมไดพัฒนาทักษะฝมือแรงงานควบคูและประเทศไทย
ติดกับดักรายไดประเทศปานกลางซึ่งสงผลใหแนวโนมการขยายตัวทาง เศรษฐกิจไทยลดต่ําลงชัดเจน เปนตน
และปจจัยตางๆ ทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวตางจากประเทศอาเซียนดวยกันที่มีความหลากหลายของประชากรนอย
ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําที่นอยกวาและสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดมีประสิทธิภาพไดมากกวา
สาเหตุหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงานไทยอยูในระดับต่ํา
1) กําลังแรงงานมีทักษะความรูที่ไมสอดคลองกับตลาดแรงงาน การทํางานต่ํากวาวุฒิศึกษา
หรือการทํางานไมตรงกับวุฒิการศึกษา
2) ดานการศึกษา การผลิตบุคลากรออกมาไมตรงตามความตองการและไมสอดคลองกับ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา
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3) นโยบายภาครัฐที่ไมตอเนื่อง ไมแนชัด และไมมีแนวโนมมุงเนนไปในทิศทางเดียวกัน
“คิดเพิ่มมูลคา เพื่อผลิตภาพแรงงานไทย” แนวทางการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย และขอเสนอแนะตอการสรางผลิตภาพแรงงาน
แนวทางการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาดานแรงงาน มีดังนี้
๑) การกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ตองการเปนไปในอนาคต เชน
ประเทศไทยไปเรื่อยๆ ประเทศไทยเปนประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาหรือประเทศไทยเปนประเทศเกษตรทันสมัย
และบริ ก ารฐานความรู โดยมี ผ ลลั พ ธ ก ารพั ฒ นาแตกต า งกั น และต อ งการตลาดแรงงาน ระบบการศึ ก ษา
และบทบาทภาครัฐที่ไมเหมือนกัน
๒) การขั บ เคลื่ อ น 10 อุ ต สาหกรรมเป า หมายในการเพิ่ ม มู ล ค า 10 กลุ มอุ ต สาหกรรม
เปาหมาย ไดแก 5 อุตสาหกรรมใหมหรืออุตสาหกรรมแหงอนาคตตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบดวย
1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and
Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels.and.Biochemicals) 4) อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital) และ 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)
๓) การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามแนวทางนโยบายรัฐบาล เนื่องจากดิจิทัลเปนเครื่องมือ
ที่สาํ คัญตอการสรางมูลคาเพิ่มทั้งตัวสินคาและบริการแตขอจํากัดของเศรษฐกิจดิจิทัล คือ สวนแบงหรือมูลคาทาง
เศรษฐกิจจะไดรับไมเทากันและไมนํามาสูการสราง
แนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย มีดังนี้
เนื่องจากแรงงานเปนปจจัยที่สําคัญตอการสรางมูลคาเพิ่มในทุกอุตสาหกรรมและจําเปนตอง
ใหความสําคัญกับผลิ ตภาพในสวนผลิตภาพของแรงงานไทยในดานมหภาคเมื่อเปรียบเที ยบผลิ ตภาพแรงงาน
ระหว างประเทศ พบว า แรงงานไทยยั งมี ผลิ ตภาพต่ํากวาเปา และจากการสํ ารวจ ในป ค.ศ..2003.-.2006
เมื่อเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานเปนรายอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานที่มีผลิตภาพสูงซึ่งตอง
ใชเทคโนโลยีในการผลิตสูงและใชเครื่องจักรในการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางและอุตสาหกรรมอาหาร สวนอุตสาหกรรมที่ไมจําเปนตองใชแรงงานที่มีผลิต
ภาพสูง ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานจําแนกตามภาค
พบวา ภาคตะวันออกเปนภาคที่มีผลิตภาพแรงงานสูงที่สุดในเชิงของแรงงานเนื่องจากมีโครงการการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมคอนขางมาก ดังนั้น จึงเห็นไดวาผลิตภาพแรงงานแปรผันไปตามการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมรวมถึงขนาดของการลงทุน
สาเหตุหลักที่ทําใหผลิตภาพแรงงานไทยอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา นโยบายภาครัฐ ทักษะและความรูไมสอดคลอง กับตลาดแรงงาน
(Mismatching) ซึ่งการไมสอดคลองในตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ความรูและทักษะ) สงผลให
เกิ ด การจ า งบุ ค ลากรที่ ไ ม ส ามารถทํ า งานได ต รงตามศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คลเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ ฉุ ด รั้ ง
การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยตางจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต สิงคโปร และญี่ปุน จะมีสัดสวน
ของความหลากหลายที่สูงในการเรียน (ไมใชแคในสาขาสังคมศาสตร) ซึ่งมีบทบาทตอการวิจัยและพัฒนาและ
การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม นอกจากปจจัยทางดานประชากรแลวระบบการศึกษาก็มีสวนเกี่ยวของ
เพราะระบบการศึกษาไทย ใชมาตรฐานเดียว ในการวัดความรู ความสามารถ และทักษะ จึงทําใหเกิดความเหลื่อม
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ล้ํ า ทางด า นการศึ กษา ด ว ยป ญ หาดั งกล า ว จึงควรมีการสง เสริมการเพิ่มทักษะความรูแ ละสนับ สนุ น แนวทาง
การพัฒนาฝมือแรงงานใหแกแรงงานตามแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ขอเสนอแนะตอการสรางผลิตภาพแรงงาน
สิ่ งที่ ภ าครั ฐ ควรให การสนับ สนุน คือ การเชื่ อมโลกการศึ กษากั บ โลกของการทํ า งานของ
กลุมเปาหมายเขาดวยกัน คือ 1) การเตรียมคนเขาสูตลาดแรงงาน โดยมีแนวทางการสงเสริมระบบอาชีวะทวิภาคี
ระบบสหกิจศึกษา การกระจายอํานาจทางการศึกษา 2) การสงเสริมศักยภาพแรงงานที่อยูในตลาดแรงงาน โดยมี
แนวทางการสงเสริมคุณวุฒิวิชาชีพ กลไกคาจางและผลตอบแทนที่เหมาะสมและ 3) การสงเสริมแรงงานนอก
ระบบ แรงงานผู พิ การและแรงงานผู สู งอายุโ ดยมีแนวทางแผนพัฒ นาอาชีพดว ยระบบสง เสริมประสบการณ
และการเรี ย นรู หรื อ ระบบ.Credit.Bank.ซึ่ ง จะจั ด การศึ ก ษานอกระบบที่ เ ป ด ให ค นในวั ย ทํ า งานสามารถนํ า
ประสบการณในการทํางานมาเทียบโอนเปนวุฒิการศึกษาไดแนวทางการสรางงานสาธารณะ หรือ Public work
program และการขยายอายุการทํางาน ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนา คือ เพื่อลดปญหาทักษะและความรูไมสอดคลอง
กับตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ ผ ลิ ต ภาพแรงงานยั ง เพิ่ ม ขึ้ น ได จ ากการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล โดยจากงาน
ศึกษาวิจัย พบวา ผลิตภาพแรงงานถูกกําหนดจาก 1) ปจจัยทางกายภาพถิ่นที่อยูอาศัยและการใชเทคโนโลยี
ในการผลิต2) ความเชื่อทางวัฒนธรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมของแตละคน 3) ระดับของนวัตกรรมและการ
ลงทุนของภาคเอกชน 4) ระบบการจัดการทรั พยากรบุคคลในองคกรโครงสรางองคกรและกฎระเบียบต างๆ
5) ความยืดหยุนในตลาดแรงงานการใชระบบการกระตุนจากภายใตองคกร และ 6) ระบบการใหผลตอบแทนที่
เหมาะสม
10 นโยบายหลักในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
1) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบเทเลคอม การขนสงและโลจิสติกสเพื่อความงาย
ในการประกอบธุรกิจ
2) สนับสนุนการแขงขันและการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและทุนสมัยใหม
3) ระบบภาษีและสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน
4) พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาและการฝกอบรมอยางทั่วถึง
5) ปรับปรุงการเขาสูระบบการรักษาพยาบาล
6) สนับสนุนการเปดรับแรงงานขามชาติที่มีทักษะ
7) สงเสริมการแขงขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาคการเงินและภาคการคา
8) สนับสนุนระบบเงินทุนรายยอยเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงทางการเงิน
9) สรางธุรกิจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมในระยะยาว
10) สรางระบบที่อยูอาศัยเพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายหรือเปลี่ยนงานไดงาย.ซึ่งจะ
นํามาสูการเพิ่มผลิตภาพของการจางงาน
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บทที่ 4
กลไกการบริหารจัดการด้านแรงงาน
กลไกการบริหารจัดการด้านแรงงานเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาจัดทา
แผนแม่บท เนื่ องจากองค์กร บุ คลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานบูรณาการประชารัฐ ซึ่งเป็ น
การร่วมดาเนินการกับภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน เป็นปัจจัยในการสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บท
สู่การปฏิบัติ หากองค์กรมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่น จะเป็นจุดแข็ง ขณะเดียวกัน
ระบบเทคโนโลยีภายในกระทรวงต้องมีความพร้อมที่จะเอื้อหรือสนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะที่
กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการจัดทาแผนแม่บทและแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ในบทนี้จึงจะได้
กล่าวถึง การบริหารจั ดการด้านแรงงาน และเครือข่ายประชารัฐด้านแรงงาน โครงสร้างและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 การบริหารจัดการด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงานเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เนื่องจากภารกิจของกระทรวงแรงงานต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ให้ มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีโอกาสได้ทางาน มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งการบริห ารจัดการ
ด้านแรงงานจะครอบคลุมการดาเนินงาน 3 ด้านหลักที่สาคัญ เพื่อวางรากฐานด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล
คือ (1) ด้านการส่งเสริมการมีงานทาโดยการส่งเสริมการมีงานทาถ้วนหน้าในคนทุกช่วงวัย และการฝึกทักษะ
ฝี มือเพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงาน (2) ด้ านการคุ้ม ครองแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ ได้ มาตรฐานสากล
โดยดู แ ลผู้ ใ ช้ แ รงงาน นายจ้ า ง สถานประกอบการให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายและความเป็ น ธรรม
มีความปลอดภัยในการทางาน และมีหลักประกัน ทางสังคมที่มั่นคง และ (3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยเป็ น หน่ ว ยชี้ ทิ ศ ทางการผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคนของประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อนาไปสู่ วิสั ยทั ศน์
“Productive Manpower : แรงงานมีศักยภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี”
กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ประชากรและแรงงานกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ทั้ง (1) คนที่จะก้าวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (นักเรียน นักศึกษา) เพื่อวางรากฐานการศึกษา และอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต
(2) ก าลั งแรงงาน (ทั้ งในและนอกระบบ) 38.๖8 ล้ านคน เน้ น การพั ฒ นาแรงงานให้ มี ความรู้และทั ก ษะ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งสู่การเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ (3) คนพิการ เพื่อให้ได้รับการจ้างงาน
ในองค์ กรสาธารณประโยชน์ และชุมชนที่ เป็น ถิ่นที่ อยู่ของคนพิ การเอง รวมถึงได้รับการพัฒ นาทักษะฝี มื อ
และได้ รั บ การคุ้ ม ครองดู แ ลการท างาน ตลอดจนมี ห ลั กประกั น ความมั่ นคงในชี วิ ต เพื่ อให้ อยู่ ในสั งคมได้
อย่ างภาคภู มิ ใจในศั กดิ์ ศรี (4) คนสู งอายุ ที่ สามารถท างานได้ เพื่ อให้ ได้ รับการพั ฒ นาศั กยภาพและทั กษะใน
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้รับหลักประกัน
ที่เหมาะสมหลังเกษียณ
เนื่ องจากกลุ่ ม เป้ าหมายที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงแรงงานดั งกล่ าวมี จ านวน
เพิ่มมากขึ้นและความครอบคลุมทุกช่วงวัย ประกอบกับปัญหาด้านแรงงานที่ผ่านมา พบว่าเกิดจากการผลิตคน
ไม่ ต รงกับ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สั งคมสู งอายุ ท าให้
ขนาดของกาลังแรงงานลดลง ในขณะที่แรงงานมีผลิตภาพต่า ประกอบกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านเทคโนโลยี กระทรวงแรงงานจึงได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อเตรียมแรงงานรองรับการก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง ยั่งยืน
โดยยึดหลั ก “คน” เป็น ศูน ย์กลางในการพัฒ นา เน้นการบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนภายใต้กลไก
ประชารัฐเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 สอดรับกับ คติพ จน์ ประจาชาติ “มั่ นคง มั่งคั่ ง
ยั่งยืน” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
จากการบริหารจัดการด้านแรงงานแบบครบวงจรดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวงจรการทางานของ
กระทรวงแรงงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดประสานกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้มี
การบู รณาการการทางานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล ดังที่ปรากฏในแผนภาพที่ 4-๑
โครงสร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการแรงงานแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
แผนภาพ 4-1 โครงสร้างความเชื่อมโยงการบริหารจัดการแรงงานแบบครบวงจร

กระทรวงแรงงานเป็ น กระทรวงที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ค รบวงจรตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารใน
เรื่องจัดหางานซึ่งมีกรมการจัดหางานรับผิดชอบ การพัฒนาฝีมือแรงงานและกากับมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่ง มี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบ การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์และสวัส ดิการแรงงานซึ่งมีกรมสวัสดิการ
และคุ้ม ครองแรงงานรั บ ผิ ด ชอบ และการดูแ ลคุ้ ม ครองเพื่ อเพิ่ ม คุณ ภาพชีวิต ที่ ดีให้ แ รงงานซึ่งมี ส านั กงาน
ประกันสังคมรับผิดชอบ โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
และกากั บ ให้ การท างานในแต่ล ะส่ วนเชื่อ มโยงกัน เพื่ อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ป ระชาชนซึ่งรายละเอีย ด
โครงสร้างและภารกิจความรับผิดชอบจะได้นาเสนอต่อไป
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4.๒ โครงสร้างของกระทรวงแรงงาน
ค่านิยมหลักของกระทรวงแรงงาน : MOL (PLS)
P : มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นในทีม รวมถึง ความสามารถในการสร้างและดารง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาส และลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์
ต่องาน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมสร้างสรรค์ และแปลกใหม่
L : ใฝ่เรียนรู้ (lifelong Learning)
หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสังคมและพัฒนาสมรรถนะของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิช าการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานของตน
รวมถึงหน่วยงานที่สั่งการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
S : มีจิตบริการ (Service Mind)
หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามของบุคลากรของกระทรวงแรงงาน ในการปฏิบัติหน้าที่
และยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระดับสากล หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะความสาเร็จของกระทรวงแรงงาน ได้อยู่บนรากฐาน
ของความร่วมมือร่วมใจและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
โครงสร้างองค์กรของกระทรวงแรงงาน
การจัดโครงสร้างองค์กรของกระทรวงแรงงานนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งในหมวด 15 มาตรา 34 กาหนดให้กระทรวงแรงงานมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและ
คุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน และมาตรา 35 กระทรวงแรงงาน
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สานักงานรัฐมนตรี
(2) สานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการจัดหางาน
(4) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(5) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(6) สานักงานประกันสังคม
(๗) สถาบั น ส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การ
มหาชน) จั ด ตั้ ง ตามพระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง สถาบั น สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
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ทั้งนี้ ในส่วนกลุ่มภารกิจ กระทรวงแรงงานมีการบริหารราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ซึ่งกาหนดให้กระทรวงแรงงานแบ่งการบริหารราชการเป็น 2 กลุ่มภารกิจ ได้แก่
1. กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหน้าที่ในการพัฒ นา
ก าลั งแรงงานให้ มี ผ ลิ ต ภาพมี ค วามเชี่ ย วชาญและมี อ าชี พ ที่ ยั่ งยื น มี ห น่ ว ยงานในสั งกั ด กลุ่ ม ภารกิ จ นี้ คื อ
กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทางาน มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประกันความมั่นคง
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจคือกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานและสานักงานประกันสังคม
นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน ยังมีงานด้านนโยบายและอานวยการซึ่งมีหน้าที่ในการอานวยการ
ประสานนโยบาย การบูรณาการและพัฒนายุ ทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้แรงงานมีงานทา
มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานอยู่ภายใต้งานด้านนโยบาย
และอานวยการนี้
กลุ่มภารกิจและงานด้านนโยบายที่กล่าวมาสามารถแสดงเป็นโครงสร้างได้ดังนี้
แผนภาพ 4-2 โครงสร้างของกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ ในแต่ละสานักงานและกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานยังประกอบด้วยส่วนราชการ
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค สาหรับสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานมีส่วนราชการในต่างประเทศอีก 13 แห่ง ใน 12 ประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. กระทรวง
แรงงานมีคาสั่งที่ 198/2561 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
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ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 และการประชุ ม คณะหั ว หน้ า ส่ ว นราชกา ร
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 และสานักงาน ก.พ.ร. ให้ปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวง และให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิ รูป ประเทศแต่ ล ะด้าน บู รณาการ ขั บเคลื่ อ น และประสานแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงและระหว่างกระทรวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 และทิศทางการปฏิรูป ประเทศ โดยกลุ่ ม ป.ย.ป. ของกระทรวงแรงงาน รับผิ ดชอบงานขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ รองปลั ดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและอานวยการของ
สานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้นากลุ่ม ป.ย.ป. ดังแสดงรายละเอียดตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 ในตาราง 4-1
ตาราง 4-1 โครงสร้างองค์กรของกระทรวงแรงงาน จาแนกตามกลุ่มภารกิจและหน่วยงาน
1. กลุ่มงานด้านนโยบายและอานวยการ
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวง

ราชการบริหารส่วนกลาง
กองกลาง
กองกฎหมาย
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักตรวจและประเมินผล
สานักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
- สานักงานแรงงานในต่างประเทศ 13 แห่ง
12 ประเทศ (ส่วนราชการในต่างประเทศ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) *

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สานักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

หมายเหตุ * เป็นกลุ่มที่เกิดตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
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2. กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน
กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม
กองนิติการ
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครอง
คนหางาน
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองส่งเสริมการมีงานทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
1–5
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
กองบริหารการคลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองแผนงานและสารสนเทศ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป้ ระกอบ
กิจการ
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักพัฒนาผูฝ้ ึกและเทคโนโลยีการฝึก
สานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ราชการบริหารส่วนกลาง ปฏิบัตงิ านใน
ภูมิภาค
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สานักงานจัดหางานจังหวัด 76 จังหวัด
ราชการบริหารส่วนกลางประจาภูมิภาค
- ด่านตรวจคนหางาน ๒๕ ด่าน
- ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ๕ ศูนย์
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3. กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทางาน
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานเลขานุการกรม

ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76
จังหวัด

กองคุ้มครองแรงงาน
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ราชการบริหารส่วนกลางประจาภูมิภาค
กองความปลอดภัยแรงงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน 12 เขต / จังหวัด
กองนิติการ
กองบริหารการคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
กองสวัสดิการแรงงาน
สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
สานักแรงงานสัมพันธ์
สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานประกันสังคม สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานประกันสังคมจังหวัด 76 จังหวัด
กองกฎหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ๔๙ แห่ง
กองคลัง
กองนโยบายและแผนงาน
ราชการบริหารส่วนกลางประจาภูมิภาค
กองบริหารการเงินและการบัญชี
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 – 5
กองบริหารการลงทุน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 – 5
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 - 12
สานักเงินสมทบ
สานักจัดระบบบริการทางการแพทย์
สานักตรวจสอบ
สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักสิทธิประโยชน์
สานักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอก
ระบบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่มา : สรุปจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวง/กรมการจัดหางาน/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/สานักงานประกันสังคม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559
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4. องค์การมหาชน
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงาน
สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(องค์การมหาชน)

ราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สานักบริหารงานกลาง
สานักยุทธศาสตร์
สานักวิจัยและพัฒนา
สานักบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ศูนย์สงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยภูมภิ าค
ที่มา : ตามมติคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ครั้งที่
10/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ให้ความเห็นชอบกรอบโครงสร้าง ตามมาตรา 19 (9) แห่ง พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘

การปฏิบั ติภ ารกิจ ต่างๆ ของกระทรวงแรงงานนั้น เป็ นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ
กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 ที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอน 61 เมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการในสังกัดอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.)มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ประกอบด้วย :
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
(๕) ก ากั บ เร่ งรั ด ติ ดตาม และประเมิ นผล รวมทั้ งประสานการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
(๖) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงาน
และการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๗) ดู แ ลงานสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ การต่ า งประเทศ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
(๑๐) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ ที่อยู่
ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กรมการจั ด หางาน (กกจ.)มีภารกิจเกี่ยวกับการส่ งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทา เพื่อให้ประชากรมีงานทาที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถและความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
(๓) พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ มาตรการ และวิธีก ารด้านการจัดหางาน จัด ท าและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกาหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
(๔) ให้คาปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพ
ของกาลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กาลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพ
ของผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุม กากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบฝีมือแรงงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศ
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดทาและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากาลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กรมสวัสดิ ก ารและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)มีภ ารกิจเกี่ยวกับ การกาหนดมาตรฐานแรงงาน
การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางาน
การแรงงานสั มพั น ธ์ การแรงงานรัฐวิส าหกิจสั มพันธ์ และการสวัส ดิการแรงงาน โดยการพัฒ นามาตรฐาน
รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและ
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดและพั ฒ นามาตรฐานแรงงาน รวมทั้ งการส่ งเสริม ก ากับ ดู แ ลให้ ก ารรับรอง
สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(๒) คุ้ ม ครองและดู แ ลแรงงานทั้ งในระบบและนอกระบบ ให้ ได้ รับ สิ ท ธิป ระโยชน์ ต ามที่
กฎหมายกาหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน กฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๕) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน
(๖) ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๗) ด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญหาความขั ดแย้ ง ข้ อพิ พาทแรงงาน และความไม่ สงบ
ด้านแรงงาน
(๘) พัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทาแผนงานและ
ประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานประกันสังคม (สปส.)มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน
โดยการจั ดการที่มีป ระสิทธิภ าพ เพื่อให้ แรงงานมีห ลั กประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง โดยให้ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
(๒) ดาเนิ น การตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกัน สั งคม กฎหมายว่าด้ว ยเงิน ทดแทนและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
(๔) คุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามที่กฎหมายกาหนด
(๕) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านประกันสั งคมและเงินทดแทน รวมทั้ ง
ประสานแผนการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพ แวดล้ อ มในการท างาน
(องค์ ก ารมหาชน) (สสปท.) มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ ให้ บ ริ ก ารเทคนิ ค วิ ช าการระดั บ สู ง ที่ ใ ช้ ค วามรู้ เฉพาะ
ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน รวมทั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานศึ ก ษา วิ จั ย
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ห ลากหลายแขนง ที่ มี เป้ า หมายในการสร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ
เพื่ อการควบคุม ป้ อ งกัน อัน ตราย แก้ไขปัญ หาความไม่ป ลอดภัยที่ อาจเกิด ขึ้น จากกระบวนการการทางาน
จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ของคนทางานและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกสาขา
อาชีพ และดาเนินกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีในทุกภาคธุรกิจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยแก่คนทางานและผู้ประกอบการทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
(๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(๓) ดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของภาครัฐและเอกชน
(๔) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อม ในการทางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ
(๕) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
(๖) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๗) ท าความตกลง ประสาน และร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๘) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๙) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๑๐) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๑๑) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการในการดาเนินกิจการต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือรายได้จากการดาเนินกิจการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กาหนด
(๑๒) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
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ตาราง 4-2 กรอบอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม 2562 จาแนกตามสถานภาพการจ้างและหน่วยงาน
แผนภูมิโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลังกระทรวงแรงงำน
ปีงบประมำณ 2562
6,662

กระทรวงแรงงำน
[10,726]

1,367
2,655
42

ที่ปรึกษำรัฐมนตรี/
เลขำนุกำรรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำน
สำนักงำนรัฐมนตรี
[25]

15
5
5
-

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน (องค์กำรมหำชน)

66**

ปลัดกระทรวงแรงงำน

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
กระทรวงแรงงำน

กลุ่มงำนด้ำนนโยบำย
และอำนวยกำร

กลุ่มภำรกิจด้ำนส่งเสริมขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

กลุ่มภำรกิจด้ำนประกัน
ควำมมั่นคงในกำรทำงำน

รองปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวง
1,232

669
สำนักงำนปลัดกระทรวง
[1,084]

142
231

กรมกำรจัดหำงำน
[2,111]

42

พนักงำนรำชกำร

662
-

1,321

ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ

217

กรมสวัสดิกำร
และคุ้มครอง
แรงงำน
[2,203]

กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
[2,741]

ลูกจ้ำงชั่วครำว / ลูกจ้ำง
ต่ำงประเทศ*
**เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันฯ

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอัตรากาลังและระบบงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

676
744

1,387
106
710
221

สำนักงำน
ประกันสังคม
[2,562]

-

2,038
303
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4.๓ เครือข่ายประชารัฐด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ยึ ดหลั กปฏิ บั ติงานตามนโยบายการบูรณาการทางานแบบประชารัฐ
โดยมีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกประชารัฐด้านแรงงาน เพื่อมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลไกการทางานคณะกรรมการประชารัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการงานด้านแรงงาน เช่น คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจ พิ เศษ คณะกรรมการนโยบายการจัด การปั ญ หาแรงงานต่ างด้าวและการค้ามนุษ ย์ ด้านแรงงาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการทางานสาหรับผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ยังมีกลไกเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย การทางาน
ร่วมกันของภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง ดังนี้
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1) คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
2) คณะกรรมการค่าจ้าง
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1) คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1) คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
2) คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
3) คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4) คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
5) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
6) คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
7) คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
8) คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทาที่บ้าน
สานักงานประกันสังคม
1) คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา
2) คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม
3) คณะกรรมการอุทธรณ์
4) คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน
5) คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ทั้งนี้ สามารถสรุปกลไกการบริหารจัดการด้านแรงงาน ได้ตามแผนภาพที่ ๔-๓
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แผนภาพ ๔-3 กลไกการบริหารจัดการด้านแรงงาน
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กระทรวงแรงงานมีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทา การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การเสริมสร้าง
หลักประกันทางสังคม และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานแก่ประชากรวัยแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ ซึ่งกระทรวงแรงงานไม่มีหน่ วยปฏิบัติในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ทาให้ การให้ บริการ
ด้ า นแรงงานแก่ ป ระชากรวั ย แรงงานไม่ ทั่ ว ถึ งและครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เนื่ อ งจากมี ข้ อ จ ากั ด ด้ านบุ ค ลากร
จึงไม่สามารถให้บริการด้านแรงงานให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่ าวจึงได้จัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานในรูปแบบของอาสาสมัครเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน ในการประสานงาน
และเป็ น สื่อกลางในการให้ บ ริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวกระทรวงแรงงาน
จึงได้บูรณาการงาน “อาสาสมัคร” ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาเป็น “อาสาสมัครแรงงาน”
ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มอบหมายให้สานักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด (๗๕ จังหวัด ณ ขณะนั้น) จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานให้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ และต่อมา
ได้ขยายให้ ครอบคลุ มทั่ว ประเทศ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการแต่งตั้ งอาสาสมัครแรงงานครบทุกอาเภอ ๆ
ละ ๑ คนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน ดังปรากฏในแผนภาพ 4-4
แผนภาพ 4-4 การดาเนินงานแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จานวน 7,985 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน ๒561)
โดยแบ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จานวน 7,985 คน และอาสาสมัครแรงงาน
ในระดับ ต าบลที่ ได้รั บ ค่ าตอบแทน (เดื อนละ ๖๐๐ บาทต่อ คน) จานวน ๗,๒๕๕ คน และมีห น้ าที่ ส าคั ญ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประสานการให้บริการในภารกิจของ ๕ หน่วยงานในจังหวัด เช่น ด้านการจัดหางาน
ด้านการฝึกอาชีพด้านสวัสดิการ ด้านประกันสังคม โครงการจ้างงานเร่งด่วน สารวจคนพิการที่ต้องการมีงานทา
ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเป้าหมาย การให้บริการ
ไม่ ต่ ากว่ า ๒,252,400 คนต่ อ ปี (อาสาสมั ค รแรงงาน ๑ คนต่ อ ผู้ ข อรั บ บริ ก ารด้ านแรงงาน ๓๐ คน)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
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๑) เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้ กับประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบกันอย่างทั่วถึง
๒) เพื่อทาหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
เบื้ องต้นตามกฎหมายแรงงานให้ แก่คนหางาน ผู้ ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการหลอกลวง
เกี่ยวกับการหางานและการใช้แรงงาน
๓) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
๔) เพื่อทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้ นในพื้นที่
หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่ วยงานต้ องการและจัดส่ งข้อมูลดั งกล่าวให้ กับกระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคเพื่อนาไปพิจารณาวางแผนการดาเนินงานด้านแรงงานต่อไป
ตารางแสดงจานวนเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2562
ปี พ.ศ.

อาสาสมัคร
อาสาสมัครแรงงาน
แรงงาน
กทม. (คน)
76 จังหวัด (คน)

เครือข่าย (อสร.ท) อาสาสมัครแรงงาน

รวม

76 จังหวัด

ต่างประเทศ

(คน)

2561

7,255

253

7,985

991

16,484

2562

7,989

2,066

7,985

991

19,031

หมายเหตุ : ข้อมูลจานวนอาสาสมัครแรงงานปี พ.ศ. 2562 (7255 + 734 ) คานวณจากจานวนตาบล
ที่มีหมู่บ้านเกิน 10 หมู่บ้าน จะมีอาสาสมัครแรงงานเพิ่มจานวน 1 คน
ที่มา : สานักตรวจและประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
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4.๔ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2559 – 2563 ขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ ในปั จจุ บั นได้มีการจัดทา (ร่าง) แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล ของประเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559 –
2561)ซึ่งเป็นแผนงานระดับชาติที่แต่ละกระทรวงต้องใช้จัดทาแผนงานของกระทรวงให้มีความสอดคล้องกับ
แผนดังกล่าวโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดส่ง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 ให้กระทรวงแรงงานใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทา และ/หรือ ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 – 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประชาชนที่มาใช้
บริการของกระทรวงแรงงาน
สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงแรงงานนั้น ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญ
และสนั บสนุ นการด าเนิ นงานตามยุทธศาสตร์อย่างจริงจังและต่อเนื่องจานวนโครงการ/กิจกรรมหลั ก/กิจกรรม
สนั บสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกาหนดไว้
และมีกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมสนับสนุนตามยุทธศาสตร์
ของแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารต้ องมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถผลั กดั น ให้ เกิ ดการ
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
สถานภาพของระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงต้นแบบของการตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ที่ช่วยให้ประชาชนลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความยุ่งยากในการเข้าถึงบริการภาครัฐของกระทรวงแรงงานและ
จากการสารวจระบบสารสนเทศและข้อมูลของกระทรวงแรงงาน พบว่าระบบสารสนเทศมีการพัฒ นาใหม่
และปรับปรุงเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยส่วนใหญ่เป็นระบบงานหลักเพื่อให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานพร้อมทั้งให้บริการประชาชน
ในปัจ จุบั น การบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีการเพิ่มช่องทาง
ในการเข้าถึงและการบริการเพื่อให้อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากขึ้น เช่น
1) สานักงานประกันสังคม มีการเพิ่มรูปแบบบริการให้นายจ้างสามารถนาส่งข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ อิเล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบฟอร์ มที่ห น่ ว ยงานกาหนด และเพิ่ มช่องทางส าหรับ นายจ้าง และผู้ ประกัน ตน
มาตรา 40 ในการช าระเงิ น สมทบเข้ า กองทุ น นอกจากการช าระผ่ า นเจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว ยั ง สามารถช าระ
ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศได้อีกด้วย
2) กรมการจัดหางาน มีการอานวยความสะดวกโดยการเพิ่มช่องการนาส่ งเงินเข้ากองทุน
เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของลู กจ้าง สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา โดยเพิ่มช่องทาง
ยื่นคาร้องขอนาส่งเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนาใบนาส่งที่ลงทะเบียนยื่นคาร้องชาระเงินผ่านธนาคาร
ที่กาหนด
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ทั้งนี้ จากการดาเนินงานตามภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
มีการจัดเก็บข้อมู ลภายใน รวมถึงมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสรุปข้อมูล
ได้ดังตาราง 4-3
ระบบงานประยุกต์ของกระทรวงแรงงาน
ระบบงานงานประยุกต์ ประกอบด้วย ระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุน และระบบงาน
บริการประชาชน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดจานวนจาแนกตามหน่วยงาน รวมถึงการสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 ดังตาราง ๔-3และมีรายละเอียดตามตาราง๔-๔
ตาราง 4-3 สรุปจานวนระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุน และบริการประชาชนในปัจจุบันของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558
จานวน
ที่
หน่วยงาน
ระบบงาน
รายการบริการ
ระบบงานหลัก
สนับสนุน
ประชาชน
1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
15
11
6
2 กรมการจัดหางาน
26
6
25
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6
7
13
4 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
19
11
7
5 สานักงานประกันสังคม
7
2
21
จานวนรวม
73
37
72
หมายเหตุ : สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลด้านระบบงาน และรายการบริการประชาชน
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ตาราง 4-4 รายชื่อหน่วยงานภายนอกที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่

หน่วยงานภายนอก

1

กรมการปกครอง

สป.รง.

กกจ.

กพร.

กสร.

สปส.

 อนุญาตให้กระทรวง
แรงงานใช้ประโยชน์
ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(หนังสือที่ มท
0309.5/4535 ด่วน
มาก ลว. 26 กุมภาพันธ์
2556)

-

-

-

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การใช้ประโยชน์ด้าน
ข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางในราชการ

-

-

 ข้อมูลที่มีการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ

- โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Batch
Processing)
- วิธีบริการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Counter
Service)
- โปรแกรมส าหรับอ่าน
ข้ อ มู ล จากบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน
2

กรมพัฒนาธุรกิจ

 มีการแจ้งให้ใช้งานระบบ
ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล

 บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการ
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ที่

หน่วยงานภายนอก
การค้า

สป.รง.

กพร.

ระหว่างหน่วยงานภารรัฐ
โดยให้สิทธิการตรวจสอบ
ข้ อมู ลทั่ วไป และให้ แจ้ ง
ข้อมูลการใช้งานระบบให้
กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า
ทราบทุกรอบ 3 เดือน
(ตามหนังสือที่ พณ
0806/429 ลว.
4 มีนาคม 2556)

3

กรมสรรพากร

4

สานักงานสถิติ
แห่งชาติ

 มีการลงนาม MOU

กรมส่งเสริม
การเกษตร

 อนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
ตามแบบคาร้องขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจ

5

กกจ.

-

กสร.
(นิติบุคคล)

สปส.
พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ
(E-Starting Business)
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการเริ่มต้น
ธุรกิจ (ปี 2553)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 มีการทาจดหมายขอใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ
จากการสารวจของ
สานักสถิติแห่งชาติ
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ที่

หน่วยงานภายนอก

สป.รง.

กกจ.

กพร.

กสร.

สปส.

-

-

-

-

-

-

ชุมชน (หนังสือที่ กษ
1021/2660 ลว. 21
ตุลาคม 2552)
 สนับสนุนการเชื่อมโยง
“ฐานข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร” (หนังสือที่
กษ1007/8868 ลว.
30 กรกฎาคม 2553)
-

 มีการลงนาม MOU
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
บริการ Web Service
ฐานข้อมูลผู้พิการ

6

สานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ (พก.พม.)

7

สานักงานส่งเสริม
 มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ สวัสดิภาพและพิทักษ์
ตรวจสอบและเชื่อมโยง
เด็ก เยาวชน
ข้อมูลทะเบียนคลังปัญญา
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุจังหวัด (หนังสือที่
ผู้สูงอายุ (สท.พม.)
พม 0507/3891
ด่วนมาก ลว 12
กุมภาพันธ์ 2556)
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ที่

หน่วยงานภายนอก

8

สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

 มีการลงนาม MOU

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

 ใช้ระบบเครือข่าย GIN  ใช้ระบบเครือข่าย GIN  ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ าย GIN  ใช้ระบบเครือข่าย GIN  ใช้ระบบเครือข่าย GIN
สาหรับการใช้งานระบบ
สาหรับการใช้งานระบบ
ส าหรั บการใช้ งานระบบ สาหรับการใช้งานระบบ
สาหรับการใช้งานระบบ
GFMIS ทั้งในส่วนกลาง
GFMIS ทั้งในส่วนกลาง
GFMIS ทั้ ง ในส่ ว นกลาง GFMIS ทั้งในส่วนกลาง
GFMIS ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
และส่วนภูมิภาค
และส่วนภูมิภาค
และส่วนภูมิภาค
และส่วนภูมิภาค

9

สป.รง.

กกจ.

กพร.

กสร.

สปส.

-

-

-

-

- ใช้ชั้นข้อมูล และ
ภาพถ่ายดาวเทียมของ สภ
ทอ.

 ใช้ระบบ Web Mail
ภาครัฐ
หมายเหตุ
สป.รง.
กกจ.
กพร.
กสร.
สปส.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
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บทที่ 5
บทบาทที่สงผลตอการดําเนินงานดานแรงงาน
5.1 การประเมินปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดําเนินงาน
การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (Internal & External) เปนกระบวนการ
สําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดยุทธศาสตร การที่ไดทราบวาสถานการณภายในและภายนอกองคกรเปนอยางไร
ปจจัยใดที่เปนจุดแข็ง จุดออน ปจจัยใดเปนโอกาส หรืออุปสรรค จะชวยใหการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร
และกลยุทธมีประสิทธิภาพ ดวยการนําจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน และหาวิธีการในการ
ลดจุดออน (Weakness) ใหนอยลง ทั้งนี้การประเมินอยางรอบดานทําใหไดทราบโอกาส (Opportunity)
และภัยคุกคาม (Threats) ที่องคกรเผชิญอยู อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามวิสัยทัศน
ที่กําหนดไว
ดั ง นั้ น ในการวิ เ คราะห ป จ จั ย สภาพแวดล อ มที่ ส ง ผลต อ การดํ า เนิ น งาน เพื่ อ การจั ด ทํ า
แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งนี้ ใชวิธีการวิเคราะหดวย SWOT ANALYSIS เพื่อกําหนด
จุ ด แข็ ง .(Strength) จุ ด อ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรคหรื อ ภั ย คุ ก คาม (Threats)
สําหรับปจจัยที่เปนปจจัยภายนอกจะใชการวิเคราะหตามหลัก PEST ไดแก การพิจารณาปจจัยภายนอกใน
ประเด็นตอไปนี้
P (Political)
ไดแก ปจจัยดานการเมือง
E (Economic)
ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ
S (Social)
ไดแก ปจจัยดานสังคม
T (Technology) ไดแก ปจจัยดานเทคโนโลยี
สวนปจจัยภายในจะครอบคลุมทั้งปจจัยภายในของภาคแรงงานไทยและปจจัยภายในของกระทรวง
แรงงานทําการศึกษาตามหลัก ๗s Mckinsey ประกอบดวย
S (Shared Values) ไดแก ปจจัยดานคานิยมองคกร
S (Structure)
ไดแก ปจจัยดานโครงสรางองคกร
S (System)
ไดแก ปจจัยดานระบบงาน
S (Strategy)
ไดแก ปจจัยดานกลยุทธองคกร
S (Style)
ไดแก ปจจัยดานรูปแบบการบริหารงาน
S (Staff)
ไดแก ปจจัยดานบุคลากร
S (Skills)
ไดแก ปจจัยดานขีดความสามารถองคกร
ในการวิเคราะห สภาพแวดลอมเพื่ อการจั ดทําแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
ไดดําเนินการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ตามหลักการ PEST และ 7s Mckinsey ที่กลาวมาแลว โดยขอมูลที่ใช
ประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม ไดศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิตางๆ ดังนี้
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1. ทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
2. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
3. นโยบายความมั่นคง
4. วาระการปฏิรูปการแรงงาน ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 37 วาระ
5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
6. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
7. ขอมูลการวิจัย วิเคราะห ขอเสนอแนะดานแรงงาน ของนักวิจัย
8. ผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานที่ผานมา
9. แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
10. แผน ICT
11. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือของผูบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ไดแก ปลัดกระทรวง
แรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม และผูตรวจราชการกระทรวง
แรงงาน โดยดําเนินการในชวงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ซึ่งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว มีประเด็นที่ผูบริหารเห็นสอดคลองกัน คือ
1) กระทรวงแรงงานตองกํ าหนดเป าหมายของกระทรวงแรงงาน โดยแบงเปน 2 ระยะ
ไดดังนี้
1.1 เปาหมายระยะสั้น (5 ป) ไดแก (๑) ทรัพยากรมนุษยของประเทศมีงานทํามีสมรรถนะ
และศักยภาพไดรับการคุมครอง สงเสริม และไดรับสวัสดิการถ วนหนา (๒) ครอบครัวของกําลังแรงงานไดรับการ
คุมครอง (๓) การขยายสิทธิประโยชน การเขาถึงหลักประกันทางสังคมในกลุมแรงงานเฉพาะ (๔) การเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน/ความสามารถในการทํางาน การบริการดานแรงงานผานระบบ IT ของกระทรวงแรงงานตลอด ๒๔ ชม. (๕) การเพิ่ม
ระดับความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศและเปน Hub ของแรงงานคูคาในอาเซียน (๖) การทบทวน
ปรับปรุ ง และพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบดานแรงงานของแรงงานและหนวยงานที่ เกี่ยวข องอั นเปนอุ ปสรรค
(๗) การปฏิรูปโครงสรางและบทบาทขององคกร และบุคลากรใหเปน Smart and Excellent Organization
(๘) การยกระดับสภาที่ปรึกษาแรงงาน และเครือขาย (๙) การปฏิรูประบบบํานาญและระบบประกันสังคมเพื่อรองรับ
ผูสูงอายุ (๑๐) การปรับเปลี่ยน/ปฏิรูปความรวมมือระหวางนายจาง/สถานประกอบการ ลูกจาง และ เครือขายองคกร
ดานแรงงานเพื่อสนับสนุนงานของกระทรวงแรงงานอยางจริงจัง และ (๑๑) การปฏิรูปไตรภาคี และสหภาพแรงงาน
1.2 เป าหมายระยะยาว (๖ – ๒๐ ป) ไดแก (๑) การก าวพน ประเทศที่ มีร ายได
ปานกลาง (๒) การเปน Smart Worker and Talent Employees (๓) การเปน Universal social Security
และ (๔) แรงงานมีรายได/เงินออมเพียงพอ สามารถดํารงชีวิตในบั้นปลายอยางมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี
2) กระทรวงแรงงานต อ งมี แ นวทางและมาตรการที่ ต อ งทํ า ทั น ที ได แ ก การจั ด ทํ า
ขอเสนอเกี่ยวกับองคกร บุ คลากร เพื่อรางกฎหมายที่ เกี่ย วของภายใน ๑๒ เดือน และเมื่อผ านการประชา
พิจารณและผูบริหารเห็นชอบและดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป และตองสรางระบบตัวชี้วัดเพื่อเปนตัวกํากับ
การปฏิบัติงาน
3) กระทรวงแรงงานตองทํางานเชิงรุกมากขึ้น
4) ตองเนนการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
5) ภารกิ จที่ สํ าคั ญของทุ กกรมคื อการส งมอบประโยชน ให กั บทุ กฝ าย ได แก นายจ าง/
สถานประกอบการ และลูกจาง/ผูใชแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ
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6).สถานการณ ด า นแรงงาน โดยเน น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ต า ง ๆ
และประมวลผล เชน โครงสรางกําลังแรงงาน การวางงาน การขาดแคลนแรงงาน การจางงาน สถานการณสังคม
ผูสูงอายุ ฯลฯ เปนตน
7) รายงานผลการศึกษา งานวิจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวง 3 – 5 ปที่ผานมา
8).แก ป ญ หาการขาดแคลนแรงงานตั้ ง แต แ รงงานไร ฝ มื อ จนถึ ง แรงงานมี ฝ มื อ
ในภาคอุตสาหกรรม และควรใหมีการวางแผนกําลังคนดานปริมาณ อุปสงค อุปทานใหสอดคลองกัน
9).พั ฒ นาทั กษะฝมือแรงงาน และกําลังแรงงานใหเพีย งพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
โดยเฉพาะทักษะฝมือ ภาษา ไอที จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
10) การแกไขปญหาและการจัดระบบบริหารแรงงานตางดาว
11) การกําหนดคาจางขั้นต่ําใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
12) การแกไขปญหาการวางงาน โดยรวมถึงการวางงานของผูที่ไมใชผูใชแรงงานและบัณฑิต
วางงาน
13) การสงเสริมใหแรงงานทั้งในและนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานสวัสดิการ
ที่จําเปนและดานการประกันสังคม
ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิดังกลาวสามารถสรุปเปนแผนภาพ 5-1 คือ
แผนภาพ 5-1 แสดงขอมูลที่ใชประกอบการจัดทํา SWOT Analysis
(ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579)

ทิศทางการพัฒนา
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับ 12

นโยบายรัฐบาล

วาระการปฏิรูปการแรงงาน
นโยบายรัฐมนตรีฯ

ขอมูลที่ไดจากการสัมมนา
และเสวนาทางวิชาการ
ดานแรงงาน

การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและประมวลผล
- สถานการณแรงงาน
- สังคมผูสูงอายุ
- ฯลฯ

SWOT

ผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงที่ผานมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูบริหารระดับสูง
กระทรวงแรงงาน

ขอเสนอแนะดานแรงงานของนักวิชาการ

ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ไดนํามาศึกษาวิเคราะห สังเคราะหตามแนวทาง
PEST.และ 7s Mckinsey และใชวิธี SWOT สามารถสรุปจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) โดยจําแนกตามแหลงขอมูลที่จัดเก็บ 7 แหลงขางตนไดดังนี้
หมายเหตุ

* แหลงขอมูล 1.ทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 2.กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
3. วาระการปฏิรูปการแรงงาน 4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 5. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
6. ขอมูลการวิจัย วิเคราะห ขอเสนอแนะดานแรงงาน ของนักวิจัย 7. ผลการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานที่ผานมา
8. แผนความมั่นคงแหงชาติ 9. แผน ICT
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1. ปจจัยภายนอก
ที่

1
2

ปจจัย

O/T

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 ปจจัยดานการเมืองและปจจัยภาครัฐ (Political
and Public Factors)
นโยบายรัฐบาล สนับสนุนตอการจัดการดานแรงงาน
O
เชน การปองกันและการปราบปรามการคามนุษย
ดานแรงงาน
ปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปญหาการคา O
มนุษยดานแรงงาน และปญหาแรงงานตางดาว เปนโอกาส
ในการกําหนดมาตรการ/แนวทางในการดําเนินงานเชิงรุก
ของกระทรวงแรงงาน






1.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors)
1
2

3

4

5
6

ทิศทางการพัฒนาประเทศมุงสรางศักยภาพทางการแขงขัน
ในเวที โ ลก.ทํ า ให ต อ งปรั บ บทบาทภารกิ จ และพั ฒ นา
บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
การสร า งความมั่ น คงทางด า นรายได แ ละโอกาสใน
การประกอบอาชี พ โดยสนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี โ อกาส
เข า ถึ ง การเรี ย นรู . ได รั บ การฝ ก ทั ก ษะอาชี พ .แล ะ
การสนับสนุนสินเชื่อหรือทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระและ
การสรางผูประกอบการรายใหม
อุตสาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรมที่
ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมสรางสรรค ความตองการ
ใชแรงงานเขมขนมีแนวโนมลดลง และความตองการแรงงาน
ฝมือเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมสูงขึ้น
ยุทธศาสตรชาติใหความสําคัญกับการสรางความสามารถใน
การแขงขันโดยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ผูป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยการพั ฒ นาและ
ยกระดับผลิตแรงงานเพื่อใหตอบสนองการปรับโครงสราง
การผลิตของประเทศในอนาคต
ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุสงผลตอความตองการและ
คุณภาพแรงงานของแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต
การพั ฒ นาประเทศที่ ผ า นมาได นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
ตลาดแรงงาน การแข งขั น และกลไกตลาดช ว ยใหพั ฒ นา
แรงงานไทยจํ า นวนหนึ่ ง ได อ ยู ใ นข า ยของการทํ า งานที่ มี
คุณคา

O 
O 

T  

O





T  
O
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ที่

ปจจัย

O/T

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3 ปจจัยดานสังคม (Social Factors)
1

นโยบายรัฐบาลเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่
มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงานทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และ
แรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย
2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการเตรียมความในการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทํา หรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม
3 การเขาสูประชาคมอาเซียนและการการเคลื่อนยายแรงงาน
ฝมือเสรี ผลักดันใหกระทรวงแรงงานตองสรางความเขมแข็ง
และความพร อมแก แรงงานไทย รวมทั้ งการพั ฒ นาระบบ
การคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
4 นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการ
และการสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
แกเจาหนาที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยม 12
ประการ
5 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนในทุ ก ช ว งวั ย เป น การสนั บ สนุ น
การเจริญเติบโตของประเทศ
6 ทิศทางการพัฒนาประเทศมุงสรางศักยภาพชุ มชนในการ
ประกอบอาชีพ การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสราง
ความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานบันการศึกษา ทําให
กระทรวงแรงงานตองกําหนดบทบาทภารกิจในเชิงรุก และ
การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง
7 การเคลื่อนย า ยแรงงานอย า งเสรี ส งผลกระทบตอการมี
งานทําและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย
8 ยุ ท ธศาสตร ช าติ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพคน เนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช ว งชี วิ ตโดยเฉพาะวั ย แรงงานให มี การพัฒ นายกระดั บ
สมรรถนะฝมือแรงงานอยา งตอเนื่ อง มีการทํางานตาม
หลักการทํางานที่มีคุณคาเพื่อเพิ่มผลิตภาพใหกับประเทศ
9 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ที่พอตอการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมวัยผูสูงอายุ ใหเหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ
10 ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
ทางสังคม เปนโอกาสของการสรางหลักประกันทางรายได

O  
O   
O



O





O
O 





T
O

 

T



O
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ที่

ปจจัย

ใหกับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการจัดรูปแบบสวัสดิการ
พื้นฐานที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
11 ค านิ ย มด า นการศึ กษาไม สั มพั น ธ กับ ความต องการของ
ตลาดแรงงาน คื อ สั ง คมมี ค า นิ ย มศึกษาระดับ ปริญ ญา
มากกว า การศึ กษาสายอาชี ว ะ ซึ่ งเปน อุป สงคห ลักของ
ตลาดแรงงาน ทําใหผลิตคนขาดคุณภาพโดยเฉพาะสาขา
ที่ตองการทักษะและการฝกงาน
12 กระทรวงแรงงานต องปรั บ เปลี่ย นกระบวนทั ศน ในการ
พัฒนากําลังคน เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน เพื่ อ โอกาสในการมี ง านทํ า และ
สามารถแขงขันกับตลาดโลกไดอยางจริงจัง
13 แนวคิดเรื่องงานที่มีคุณคา (Decent Work) และงานที่
เปนมิตรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สรางโอกาสความกาวหนา
รายได ที่ เ หมาะสมกั บ งานที่ ทํ า มี ค วามมั่ น คง ได มี ก าร
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
1.4 ปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technological Factors)
1 โครงสร างการผลิ ตเปลี่ ยนจากการใช แรงงานเขมขนเปนการใช
องคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ทําใหตองเรงพัฒนาแรงงาน
ทั้งดานความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี
2 อุ ตสาหกรรมไทยส วนใหญ ยั งมีความหนื ดในการพั ฒนาด าน
เทคโนโลยี ทํ าให ยั งคงต องการแรงงานไร ฝ มื อจํ านวนมาก
และผูประกอบการสวนใหญเนนแรงงานคาจางถูกมากกวา

O/T

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9



T





O



O



T 





T





2. ปจจัยภายใน
ที่

1

ปจจัย

S/W

2.1 ป จจั ยด านความเชื่ อร วมกั นภายในองคกรค านิ ยมรวม
(Shaves Values Factors)
บุคลากรบางสวนยังมีคานิยมของการทํางานตามสบาย ไมมี W
วิ นั ย ในการทํ า งาน หน ว ยงานจึ ง ต อ งสร า งวั ฒ นธรรม
จิ ต สํ า นึ ก และปลู กฝ งค า นิ ย มหลั กใหบุคลากร เจาหนา ที่
อยางตอเนื่องจริงจัง

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)

ที่

ปจจัย

S/W

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

บุคลากรมีความตั้งใจ ทุมเทใหกับการทํางาน

S



3

บุคลากรสวนใหญมุงผลสําเร็จของงานของหนวยงานของตน W
กอนการคํานึงถึงผลสําเร็จขององคกร



2.2 ปจจัยดานโครงสรางองคกร (structural Factors)
1

2

3
4

กระทรวงแรงงานมี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานในสั ง กั ด ที่
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อดําเนินการตามภารกิจ
และการบริการหรือประโยชนใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง
ไดแก สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน สํานักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย/สถาบัน
พัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัด/ภาค และสํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงานตองปรับปรุงโครงสรางองคกรใหสอดรับ
กับ ภารกิจ ที่เ พิ่ มขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงของกระแสโลก
และรองรั บ สถานการณ ต า งๆที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ อยู เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ในการบริการประชาชน
การปรับโครงสรางองคกรใหมีความเปนสากล เพื่อรองรับ
การสรางปฏิสัมพันธระหวางประเทศมากขึ้น หลังการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
การกระจายบุ คลากรของกระทรวงแรงงานไมเหมาะสม
กลุมงานที่เปนภารกิจหลักของกระทรวงมีปริมาณบุคลากร
นอย



S





W

W 



 


W

2.3 ปจจัยดานระบบงาน (System Factors)
1
2
3

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของกระทรวงแรงงานยังไม W
เปนมาตรฐานสากล
จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศต น แบบเพื่ อ ปฏิ รู ป การเชื่ อ มโยง W
ฐานขอมูลแรงงานขามชาติ ที่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยง
การเขาถึง และแลกเปลี่ยนขอมูลระดับหนวยงานตางๆ ได
กระทรวงแรงงานมี เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทั นสมั ย อาทิ S
ศู นย ข อมู ลแรงงานแห งชาติ ระบบเตื อนภั ยด านแรงงาน
เปนตน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)

ที่
4
5

ปจจัย

S/W

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9


การยกรางมาตรฐานฝมือแรงงาน ยังขาดการเผยแพร ทําใหไม W
มี ใครทราบหรื อการฝ กอบรมขาดการต อเนื่ อง ต องสู ญเสี ย
งบประมาณ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบการฝกทักษะใหกับหนวยงานที่ S
เกี่ยวของ เชนการปรับหลักสูตรการฝกทักษะที่อยูภายใตกรอบ
มาตรฐานฝ มือแรงงานและกรอบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ เพื่อสร าง
โอกาสแกประชาชนวัยแรงงาน กําลังแรงงาน ในการทดสอบ
ศักยภาพตัวเอง และสามารถใชประโยชนไดเต็มที่



2.4 ปจจัยดานกลยุทธองคกร (Strategy Factors)
1

กระทรวงแรงงานมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางองค ก รที่ ชั ด เจน S
มีการวางแผนกลยุทธที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ . และ
นโยบายรัฐบาล





2.5 ปจจัยดานรูปแบบการบริหารงาน (Style Factors)
1
2

3
4
5
6
7

นโยบายรั ฐ มนตรี ส นั บ สนุ น ต อ การจั ด การด า นแรงงาน
เช น นโยบายป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย ด า น
แรงงาน
กระทรวงแรงงานเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมกับการ
บริ หารงานและปฏิ บัติงานของกระทรวงได อยางมีประสิ ทธิ ผล
และเป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและได รั บ การยอมรั บ
จากทุกภาคสวน
ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
การบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทําให
แรงงานขามชาติมักไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย สงผลตอการ
เกิดปญหาการมีสภาพการจางงานที่ไมเปนธรรม
ผู บ ริ ห ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงและมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
การบูรณาการขอมูลและการทํางานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานยังไมมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวยังไมเปนระบบที่ชัดเจน
จึงตองมีการจัดระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยมี
การทํางานในเชิงรุกอยางเปนระบบและยั่งยืน

S



S



S
W




S
W



W
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)

ที่

ปจจัย

S/W

แหลงขอมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.6 ปจจัยดานบุคลากร (Staff Factors)
1

2
3

4
5
6

S



W



W

 

W



W



S



การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ยั ง ไม เ ป น เชิ ง กลยุ ท ธ W
(HR.Strategic.Management).ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ
แนวโน มการเปลี่ ย นแปลงของภาคแรงงานไทยได อย างมี
ประสิทธิภาพ
W
อาสาสมัครแรงงานบางคนมีคุณภาพไมเพียงพอ



ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารกํ า หนดภ าระงานที่ ชั ด เจนให
ผูใตบั งคับ บัญชาทราบวาต องรั บผิดชอบสิ่งใดภายในรอบ
ของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรือ
1 ป
การพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร
ไมตรงกับสมรรถนะที่ตองการ
บุคลากรยังขาดการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ
ทักษะ ความเขาใจและมีเจตคติที่ดี ในภารกิจเฉพาะ อาทิ
การดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาและป อ งกั น การค า มนุ ษ ย ใ ห
สัมฤทธิ์ผล
อั ต รากํ า ลั ง ไม ไ ด รั บ การจั ด สรรอย า งเพี ย งพอต อ การ
ดําเนินงานตามภารกิจ
การวางตําแหนงบุคลากรและจัดสรรอัตรากําลังภายในสวน
ราชการไมสัมพันธกับภาระงาน
บุคลากรสวนใหญมีความรู ความสามารถและ ศักยภาพที่
จะดํ า เนิ น การตามกรอบภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ให
องคกรประสบความสําเร็จ
2.7 ปจจัยดานขีดความสามารถองคกร (Skills Factors)

1

2



ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลและจําแนกตามแนวทาง SWOT แลว ไดมีการวิเคราะห โดยกลุมผูบริหาร
กระทรวงแรงงานเพื่อรวมกันพิจารณาตัดสินและไดสรุปผลการวิเคราะห (SWOT ANALYSIS) โดยมีทั้งสิ้น 46 ปจจัย
จําแนกเปนจุดแข็ง (Strength) 8 ปจจัย จุดออน (Weakness) 11 ปจจัย โอกาส (Opportunity) 13 ปจจัย
และอุปสรรค (Threats) 14 ปจจัย ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

5-9

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
จุดแข็ง (Strength)
ลําดับ

จุดแข็ง

S1

กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่ครอบคลุม มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในการดูแลคนในกําลังแรงงานและ
มีหนวยงานในสังกัดเพื่อดําเนินการตามภารกิจหลักครอบคลุมทั่วประเทศและตางประเทศ สามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง

S2

กระทรวงแรงงานมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางองค ก รที่ ชั ด เจน มี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ ที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล

S3

ผูบริหารใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวง และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง

S4

ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานและระยะเวลาที่ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติอยางชัดเจน

S5

ผูบริหารยินดีรับฟง และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคกร

S6

บุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถ มีความตั้งใจและทุมเท พรอมที่จะดําเนินงานตามกรอบ
ภารกิจและยุทธศาสตร เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ

S7

กระทรวงแรงงานเปดโอกาสใหทุกภาคส วนมี สวนรวมขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกั บการบริ หารจัดการ
แรงงาน และบู รณาการการทํ างานในกระทรวงและนอกกระทรวง ทั้ งภายในและต างประเทศ ได อย างมี
ประสิทธิผล เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน

S8

กระทรวงแรงงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ.ระบบเตือนภัยดานแรงงาน
มีชองทางของ Smart Labor Application ที่เขาถึงทั้งบริการและขอมูลไดอยางชัดเจน

จุดออน (Weakness)
ลําดับ

จุดออน

W1

โครงสร า งองค กรยั งไม ส อดรั บ กับ ภารกิจ ที่เปลี่ย นแปลงตามสถานการณ ตา งๆ ของกระแสโลก
โดยเฉพาะการเปดประชาคมอาเซียน การทํางานมีลักษณะเปนการตั้งรับ การออกแบบองคกรเปน
การออกแบบใหกระทรวงแรงงานทํางานดวยตัวเอง ยังไมบูรณาการกับภายนอก

W2

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานยังไมสามารถเขาถึงจุดที่เปนปญหาอยางแทจริง เชน ปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน การคุมครองดูแลแรงงานนอกระบบ

W3

ระบบบริหารจัดการดานแรงงาน ยังขาดประสิทธิภาพและการทํางานในเชิงรุกอยางเปนระบบ

W4

การพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอและไมสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และสมรรถนะที่จําเปน
ของแตละหนวยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อรองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของภาคแรงงานไทย

W5

การจัดสรรบุคลากรในแตละตําแหนงงานภายในสวนราชการไมสอดคลองกับภารกิจ และไมสัมพันธ
กับภาระงาน
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ลําดับ

จุดออน

W6

บุคลากรบางส วนขาดความรู ความสามารถ ทักษะ วินั ย ความมุงมั่น ในการทํางาน และเจตคติ
ในการทํ า งานและแก ป ญ หาเฉพาะดาน ขาดความคิดสรางสรรค ที่จ ะทํางานใหบ รรลุผ ลสําเร็ จ
ขององคกร
กฎหมายไมทันสมัย และการบังคับใชกฎหมายดานแรงงานยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอสงผลใหเกิด
ปญหาสภาพการจางงานที่ไมเปนธรรม
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของกระทรวงแรงงานยังไมทันสมัย ไมเปนมาตรฐานสากล การนํา
ขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหเพื่อบริหารจัดการดานแรงงานยังขาดประสิทธิภาพและไมทัน
สถานการณ การนํามาใชไมทันสมัย มีแบบฟอรมในการกรอกขอมูลมาก
การเผยแพร ขอมู ล ด า นการพั ฒ นาแรงงานยัง ขาดประสิท ธิภ าพและเขาไมถึงกลุมกํา ลังแรงงาน
ไดอยางเพียงพอ จึงไมไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน ที่จะนําไปสูการมีงานทําอันนําไปสูความมั่นคง
ในชีวิต

W7
W8
W9

W10 การประชาสัมพันธและสรางการรับรูทั้งในและตางประเทศยังทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ
W11 เครื อขายแรงงานบางเครือขายที่เป นกลไกการขับเคลื่อนการทํ างานของกระทรวงในระดับ พื้น ที่
ยังขาดความเขมแข็ง
โอกาส (Opportunity)
ลําดับ

โอกาส

O1

การปฏิรปู ประเทศไทย วาระ 37 ปฏิรูปแรงงานโดยตรง เปนโอกาสในการปรับโครงสรางการทํางาน
ของกระทรวงแรงงาน

O2

สถานการณโ ลก เศรษฐกิ จโลกกาวไกล เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนโอกาส
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานดานแรงงาน

O3

การบริหารจัดการดานแรงงานเปนประเด็นที่หนวยงานระดับประเทศและนานาชาติใหความสําคัญ

O4

ภารกิจการคุมครองแรงงานเปนประเด็นสําคัญระดับชาติและนานาชาติ

O5

มีนโยบายในการพัฒนา IT + Digital economy

O6

เปนศูนยกลางของการเชื่อมโยงของภูมิภาค ดึงดูดใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงาน และการมีมาตรฐาน
MRAs รวมกัน

O7

การจัดกลุมคลัสเตอรตางๆ ทําใหกระทรวงแรงงานสามารถพัฒนากําลังแรงงานไดตรงกับความ
ตองการและมีความชัดเจน

O8

นโยบายการสงเสริมการลงทุนทําใหนักลงทุนไดรับสิทธิพิเศษตางๆ

O9

รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการเชิงรุกดานการบริหารจัดการแรงงานทั้งดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงาน และการแกปญหาแรงงานในทุกมิติ
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ลําดับ

โอกาส

O10 ยุ ทธศาสตร ช าติ 20 ป ให ความสําคัญ กับ การพัฒ นา เสริมสรา งศักยภาพกําลังคนตลอดชว งวั ย
และลดความเหลื่อมล้ํา
O11 แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีเปาหมาย
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพคน และประสิทธิภาพแรงงานเพื่อใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
O12 สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ มี แ นวทางการปฏิ รู ป และการพั ฒ นาระบบการฝ ก ทั ก ษะให กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ ง เช น การปรั บ หลั ก สู ต รการฝ ก ทั ก ษะที่ อ ยู ภ ายใต ก รอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานและ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เปนตน เพื่อสรางโอกาสแกประชาชนวัยแรงงาน กําลังแรงงาน ในการทดสอบ
ศักยภาพตัวเอง และสามารถใชประโยชนไดเต็มที่
O13 ทิ ศ ทางอุ ต สาหกรรมของประเทศไทยเปลี่ ย นจากการใช แ รงงานเข ม ข น เป น อุ ต สาหกรรม
ที่ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมสรางสรรค ทําใหมีความตองการแรงงานฝมือเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
ลําดับ

อุปสรรค

T1

Good Governance ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ

T2

องคการระหวางประเทศมีกฎเกณฑใหมๆ

T3

การกีดกันในรูปแบบตางๆ เชน การรวมกลุมประเทศ การกําหนดหลักเกณฑตางๆ การกําหนด
เงื่อนไขเพื่อกีดกันกลุมประเทศคูแขง

T4

นโยบายของรัฐบาล ผลักดันใหคนเรียนสูงขึ้นแตไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และบริบทการพัฒนาประเทศ

T5

โครงสรางคาจางไมสอดคลองกับโครงสรางการศึกษา

T6

กฎระเบียบของทางราชการ เปนอุปสรรคในการพัฒนางานดานแรงงาน

T7

ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุทําใหขาดแคลนกําลังแรงงาน สงผลตอความตองการแรงงานที่มี
คุณภาพมากขึ้น รวมถึงสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันและการเจริญเติบโตของประเทศ

T8

โครงสร างประชากรกํ า ลั งเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ ทํ า ให ป ระเทศต อ งกํ า หนดแนวทางการส งเสริ ม
วัยผูสูงอายุ ใหเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ

T9

การเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีสงผลกระทบตอการมีงานทํา
และคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย

T10 โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น
ทําใหตองเรงพัฒนาแรงงาน ทั้งดานความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
T11 อุตสาหกรรมไทยสวนใหญยังมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีในระดับต่ํา ทําใหอุตสาหกรรมยังพึ่งพา
แรงงานไรฝมือจํานวนมาก
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ลําดับ

อุปสรรค

T12 การเคลื่อนยายฐานการผลิตไปตางประเทศ สงผลตอโครงสรางตอตลาดแรงงาน
T13 การจัดทําระบบสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของดานแรงงาน ยังไมสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
T14 เครือขายแรงงานบางเครือขายที่เปนกลไกการขับเคลื่อนการทํ างานของกระทรวงในระดับพื้น ที่
ยังขาดความเขมแข็ง
เมื่อไดทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และข อจํ ากัดหรืออุปสรรค จึ งได นําการวิเคราะหจุดแข็ง
(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยการใชกลไก SWOT Matrix
ซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดมาตราเชิงรุกและเชิงรับ ใน 4 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธจุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เปนการกําหนดกลยุทธเชิงรุกหรือขยายที่ตองใช
ศักยภาพ ซึ่งเปนจุดแข็งที่มีอยู และใชประโยชนหรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่จะชวยสนับสนุน
การดําเนินงานดานแรงงานใหบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธในอนาคตได
2. กลยุทธจุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เปนการกําหนดกลยุทธคงตัวหรือตั้งรับ โดยใช
จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพรอมที่มีอยูจัดการกับอุปสรรค ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เผชิญ
3. กลยุทธจุดออน – โอกาส (W-O Strategy) การกําหนดกลยุทธในการลดจุดออนโดยใช
ประโยชนจากโอกาสซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชนหรือสนับสนุนตอการดําเนินงานขององคกร เพื่อใน
ระยะสั้นเปลี่ยนตําแหนงเชิงยุทธศาสตรสูตําแหนงเชิงกลยุทธ S-O และใหบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว
4. กลยุทธจุดออน – อุปสรรค (W-T Strategy) เปนการกําหนดกลยุทธตั้งรับที่ตองการลด
จุดออนและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธ
โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหเปนมาตรการเชิงรุก (จุดแข็ง – โอกาส SO) และมาตรการ
เชิงรับ (จุดออน – อุปสรรค WT) ไดดังนี้
มาตรการเชิงรุก (SO)
ลําดับ

SO - มาตรการเชิงรุก

SO1

สงเสริมกําลังคนใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพเปนทีต่ องการของตลาดแรงงาน (ทั้งในและตางประเทศ)

SO2

เรงรัดพัฒนากําลังคนในสาขาที่เปนเปาหมายการพัฒนาของประเทศ

SO3

ปฏิ รู ป โครงสร า งองค กรและพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงแรงงานใหมี ความทัน สมั ย
สอดคลองกับบริบทดานแรงงานที่เปลี่ยนไป ทั้งในและตางประเทศ

SO4

เรงรัดบังคับใชกฎหมายอยางทั่วถึง และพัฒนากฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อกระจายอํานาจการ
บังคับใชกฎหมายใหแกทองถิ่น
ผูบริหารใหความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร มีกระบวนการมอบหมายงานอยางชัดเจน

SO5
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SO6

ผลักดันการวางกลยุทธองคกรในเชิงรุกที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปและหนวยงาน
รองรับภารกิจตางๆรอบดาน

SO7

ผลั ก ดั น ภาคเอกชนให เ ข า มามี ส ว นร ว มด า นแรงงาน รวมถึ ง สนั บ สนุ น การทํ า งานร ว มกั น อย า ง
บูรณาการกับภาคีเครือขายแรงงานในทุกภาคสวน

SO8

เรงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานแรงงานที่มีอยูใหมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น

มาตรการเชิงรับ (WT)
ลําดับ

WT - มาตรการเชิงรับ

WT1

ปรับโครงสรางองคกรในดานการจัดการ บริหาร ใหสอดคลองกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ

WT2

เตรียมความพรอมแผนบุคลากรใหมีความพรอมสอดคลองกับการปฏิบัติงานและสถานการณ และมี
การประเมินประสิทธิภาพการทํางานแบบ Performance Base Management

WT3

พัฒนาระบบประชาสัมพันธ และการเผยแพรขอมูลขาวสารใหมีชองทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย
เพิ่มขึ้น

ลําดับ

WT - มาตรการเชิงรับ

WT4

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของหนวยงานในสังกัดใหมีความเชื่อมโยง รวมถึงพัฒนาบุคลากรในการ
วิเคราะหฐานขอมูลและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อใหเกิดความยั่งยืน

WT5

พัฒนาและสรางความเขมแข็งเครือขายดานแรงงานในระดับพื้นที่อยางทั่วถึง

WT6

ปรับปรงและพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

WT7

ปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงแรงงานใหสอดรับกับระหวางโลกของการศึกษาและโลกของงาน

การประเมิ น สภาพแวดล อ มทั้ ง ภายในและภายนอก ได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จาก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนา
แรงงาน และทีมงาน TDRI เขามามีสวนรวมและใหคําปรึกษา พรอมทั้งรวมระดมความคิดเห็นประเมินปจจัย
สภาพแวดลอมภายใตหลักวิชาการในการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรดานแรงงาน จนทําใหสามารถวางกลยุทธ
รองรับแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งหลังจากการประเมินสภาพแวดลอมแลว กระทรวงแรงงาน
ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ รองคณบดี
ฝายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดมีสวนรวมในการชี้แนะ แนะนํา ทั้งทางทฤษฎี
และแลกเปลี่ยนประสบการณการวางแผนยุทธศาสตรตลอดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานแรงงาน จน
ทําใหกระทรวงแรงงานจัดทําแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดสําเร็จสมบูรณ เพื่อเปนกรอบ
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานในระยะ 5 ป
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ต อ มากระทรวงแรงงานจึ ง ได ดํ า เนิ น การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนแม บ ทด า นแรงงาน
(พ.ศ.2560 -2564) ใหมีความครบถวน สมบูรณ ครอบคลุมในทุกประเด็นตามขอสั่งการให กระทรวงแรงงาน
เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใหศึกษาและวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ การลงทุนและแรงงานในปจจุบัน
ความตองการแรงงานของสวนตางๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยใหมุงเนนการพัฒนาฝมือแรงงานไทย
ให มีศักยภาพเพื่ อรองรับ ความต องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
และการกาวสูประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ แผนแมบทดังกลาวใหครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว แรงงานภาคการประมง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน การกําหนดหลักสูตรการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับความตองการแรงงาน

5.2 ขอเสนอจากภาคีเครือขายดานแรงงาน

กระทรวงแรงงานไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ และประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเครือขายภาคีดานแรงงาน ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งสามารถสรุปขอเสนอแนะจากเครือขายภาคีดานแรงงาน โดยสรุปไดดังนี้
5.2.1 โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เตรี ย มการจั ด ทํ า ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยรองรับไทยแลนด 4.0 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม Grand Mercure
Bangkok Fortune
กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการจัดทําโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทําทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับไทยแลนด ๔.๐ ภายใต
โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อรองรับไทยแลนด ๔.๐” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
Grand Mercure Bangkok Fortune โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหขาราชการ/เจาหนาที่ในสังกัดกระทรวง
แรงงาน จํานวน ๕๐๐ คน ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด ๔.๐ ตลอดจนเตรียมความ
พรอมถึงการเปลี่ยนแปลงและสามารถนําแนวความคิด/วิธีการปฏิบัติไปประยุกตใชประโยชน อีกทั้งยังเปนการ
เป ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ด า นวิ ช าการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย
รวมทั้งรวมกันกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับไทยแลนด ๔.๐ และผลจากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว ไดมีขอเสนอแนะและแนวทางการขับเคลื่อนตามระยะของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
5.2.1.1 สรุปขอเสนอที่ไดรับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีดังนี้
1) ในภาคเอกชนมี ก ารประเมิ น สมรรถนะที่ เ ป น ที่ ต อ งการ ทั ก ษะเฉพาะตั ว
(Soft skill) ที่ตองการ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคในการทํางาน ภาครัฐอาจยังไมไดนําความตองการ
ที่แทจริงของภาคเอกชนมาไวในการทําแผนอยางบูรณาการ
2) หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน และระหว า งภาครั ฐ ด ว ยกั น ยั ง ขาด
การบูรณาการที่มีความเปนรูปธรรม จึงควรสรางรูปแบบหรือ Platform ของการบูรณาการ ตองพิจารณาทั้งใน
มิติของ Function – Agenda – Area
3) ภาครัฐอาจตองเปนหนวยงานสนับสนุนในการจัดการองคความรู การเผยแพร
องคความรูเพื่อใหประชาชนและภาคเอกชนนําไปใชประโยชนภายใตตนทุนที่มีความเหมาะสม โดยเทคโนโลยี
ตองเปนการสรางเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตใชไดในเชิงธุรกิจ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
4) กระทรวงแรงงานอาจเปนเจาภาพหรือทําหนาที่เปนผูประสานอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ในการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Development Plan) และการ
ประมาณความตองการแรงงานในแตละสาขารวมถึงประมาณศักยภาพในการผลิตแรงงานของสถาบันการศึกษา
5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมไดเปนบทบาทหรือหนาที่ของกระทรวงแรงงาน
เพียงหนวยงานเดียว แตเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรมดวย
ดังนั้น การวางแผนจากตนน้ําไปยังปลายน้ําโดยการแบงบทบาทหนาที่ กําหนดความตองการและศักยภาพของ
แตละฝายใหชัดเจนยอมทําใหกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น
6) การเรียนรูจากประเทศที่พัฒนามากอนหนา เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
มาใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนบทเรียนในการเตรียมความพรอมและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางประเทศไทย 4.0.การพิจารณาถึ ง
ปจจัยประกอบนั้นอาจเปนสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งระบบ ระบบการประกันสังคมและการคุมครอง
แรงงานที่เหมาะสม การสรางแรงจูงใจใหแรงงานกาวมาพัฒนาตนเอง
8) รัฐจําเปนตองมีกระบวนการฝกอบรม พัฒนาความสามารถ หรือการหาอาชีพ
รองรับ โดยยึดตามหลักการวา “ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง” ควรเปนการใหโอกาสแกแรงงานชาวไทยในการปรับตัว
การฝกอบรมใหม (Retrain) กอนมีการทดแทนตําแหนงดวยแรงงานตางดาว
9) ภาคอุตสาหกรรม : การสงเสริมใหเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยเฉพาะเทคโนโลยีตาม New S -Curve และ First S – Curve ที่ตองมีการเตรียมแรงงานใหมีความสามารถ
ที่สูงขึ้นรวมกับผลิตแรงงานใหมใหตรงกับความตองการ ในขณะที่กลุม 2nd Wave จําเปนตองมีการปรับตัว
อยางมาก แตรัฐตองทําหนาที่เปนตัวเรงใหเกิดการเขาสูการเปนอุตสาหกรรม 4.0 อยางเปนระบบ
10) ภาคการเกษตร: รูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยรูปแบบเดียว
เพื่อใชกับแรงงานภาคการเกษตรอาจไมเพียงพอตอการพัฒนาแรงงานในภาคนี้ทั้งระบบ รัฐควรหารูปแบบที่มี
ความเหมาะสม จําเพาะเจาะจงในแตละกลุม
11) การบริการ: ภาคบริการเปนภาคที่เปนฐานรองรับแรงงานจากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การเพิ่มทักษะในการใหบริการของแรงงาน ในขณะที่ผูประกอบการจําเปนตองใชนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการการใหบริการ จึงเปนหัวใจของการพัฒนาในอุตสาหกรรมภาคบริการ
5.2.1.2 สรุปแนวทางการขับเคลื่อนตามระยะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ 4 ยุค จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีดังนี้
หนวยงาน
Productive
Innovative
Creative
Brain Power
Manpower
Workforce
Workforce
(2575-2579)
(2560-2564)
(2565-2569)
(2570-2574)
สํานักงาน - ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน เขามารวมกันจัดทําแผนกําลังแรงงาน
ปลัดกระทรวง - ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา/ยกระดับฝมือใหทันสมัยตาม Thailand 4.0
แรงงาน
- งานวิจัยเพื่อสงเสริมบทบาทองคกร ตลาดแรงงาน
- จัดทําฐานขอมูลแรงงานรายทะเบียนและเชื่อมโยงฐานแบบ Real Time กับฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
กรมพัฒนา - การร ว มใช ข อ มู ล - สถานศึ ก ษา.สปก. - ระบบการศึ ก ษา -รวมมือกับ
ฝมือแรงงาน ความตองการแรงงาน สวทช. นักวิชาการอิสระ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด สถานศึกษา
skill.demand
กระทรวงอุตสาหกรรม ความคิดสรางสรรค
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
หนวยงาน

Productive
Manpower
(2560-2564)
จากสํ า นั กงานปลั ด
กระทรวงและ สปก.
ทั้งภาคการผลิตและ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
แร ง ง า นที่ ส ป ก .
พึ ง ป ร ะ ส ง ค จ า ก
กรมการจัดหางาน
- ด านข อมูล supply
จากภาคการศึ ก ษา
สปก. เอกชน
- ในดานการวิเคราะห
ตําแหนงงาน
Competency

กรมสวัสดิการ - ส ร า ง แ ร ง ง า น
และคุมครอง สัมพัน ธที่ดีร ะหวาง
แรงงาน
นายจางลูกจาง
- ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนั ก ในเรื่ อ ง
ความปลอดภั ย ใน
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ลู ก จ า ง Safety
Thailand
- สงเสริมใหนายจาง
เพิ่ มสวั สดิ การให แก
ลูกจางอยางเหมาะสม
กั บความต องการของ
ลูกจาง

Innovative
Workforce
(2565-2569)
- ควบคุ มด วยหนั งสื อ
รั บ ร อ ง ทั ก ษ ะ ฝ มื อ
ความรูความสามารถ
- ด า นส ง เสริ ม ฯ เน น
แรงจู งใจในการพั ฒนา
พนักงานของ สปก.
- ด านการฝ กอบรม
เรียนรูดวยตนเอง/ระบบ
การศึกษา online
- หลักสูตรการฝกอบรม
มุ งเน นด านนวั ตกรรม
มากขึ้น
- บู ร ณ ก า ร ภ า ร กิ จ
ด า นการฝ ก อบรมให
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ก า ร
ข ย า ย ตั ว ข อ ง ภ า ค
การเกษตร
- พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย
แรงงานให รองรั บความ
ยื ดหยุ นในการจ างงาน
ตามลั กษณะงานใน
อนาคตตามชวงอายุ
- ปรับสภาพแวดลอม
ใ น ก า ร ทํ า ง า น เ พื่ อ
รองรับแรงงานสูงวัย
- ปรับคาจางคาตอบ
แทนใหรองรับแรงงาน
สูงวัย

Creative
Workforce
(2570-2574)
นวัตกรรมใหม
- ให ทุ น สนั บ สนุ น
กระตุ นให เกิ ดการ
แข งขั นประกวดสื่ อ
การฝก/การเรียนรู ใน
กลุมตางๆ โดยเฉพาะ
กลุม Start Up

Brain Power
(2575-2579)
- พัฒนาทักษะ
แรงงานใหมี
Multi-Skilled
-รวมมือกับ
สถานศึกษา
- พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
แรงงานใหมี
Multi-Skilled

- ใช ร ะบบแรงงาน - วิจัยและพัฒนา
สัมพันธแบบหุนสวน R&D
Model.Partnership
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ในระบบแรงงาน
- มุงสูจุดหมายโดย
ใชระบบ TLS/GLP
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Productive
Manpower
(2560-2564)
กรม
- สรางความรวมมือ
การจัดหางาน กั บ สถาบั น กํ า หนด
หลักสูตรตางๆ โดย
ผู ผ า นการแนะแนว
กรมการจัดงาน
- ขอความร วมมื อ
สภาอุ ตสาหกรรมทํ า
ขอมูลใหเปนปจจุบัน
ทุ ก ช ว ง ข อ ง ก า ร
พั ฒนาทรั พยากร
มนุษย

Innovative
Creative
Brain Power
Workforce
Workforce
(2575-2579)
(2565-2569)
(2570-2574)
- ประสานความร วมมื อ - พัฒนาการไปสู - สนั บสนุ นส งเสริ ม
โดยมี การศึ กษาสภาพ Internet of things ใหแรงงานที่ มีทั กษะ
อุ ตสาหกรรม ในการนํ า
สู งมาระดมความคิ ด
ขอมูลแรงงานมาจากแผน
ให สามารถผลิ ตและ
หรือเตรียมกําลังแรงงาน
ออกแบบยานยนต
- ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
รุ น ใ ห ม ห รื อ
การสงเสริมการมีงาน
อุตสาหกรรม ใหมๆ
ทํ า เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล
ตามเปาหมาย
ด า น ต า ง ๆ . ที่ เ ป น
- บุ คลากรของกรม
ปจจุบัน
มี ค ว า ม พ ร อ ม ใ น
ด า นบริ ก ารจั ด หา
งานรูปแบบใหม

สํานักงาน - มุ ง เน น ให กํ า ลั ง
ประกันสังคม แรงงานทุ ก คนได
เข า ถึ ง หลั ก ประกั น
สังคม
- สงเสริมใหนายจาง
มี แ ผนพั ฒ นากํ า ลั ง
แรงงานการผลิ ต
โ ด ย ก า ร ล ด ส ว น
อัตราเงินสมทบ

- ปรั บปรุ งกฎระเบีย บ
ต า ง ๆ ด า น ป ร ะ กั น
สั ง ค ม ใ ห มี ค ว า ม
ยื ด หยุ น รองรั บ รู แ บบ
การจางงานใหมในยุค
ดิจิทั ล เชน การขยาย
อายุ ผู ป ระกั น ตนการ
ขยายอายุ ก ารรั บ สิ ท ธิ
ป ร ะ โ ย ช น ก า ร พ น
สภาพ
- สนั บ สนุ น ให มี ก าร
วิ จั ย และพั ฒ นา และ
นําผลการวิจัยมาสูการ
ป ฏิ บั ติ อ ย า ง เ ป น
รูปธรรม เพื่อใหความ
คุมครองกําลังแรงงาน
อยางสะดวก รวดเร็ ว
ทั่วถึง ในยุคดิจิทัล
- พั ฒ นาระบบกา ร
ใ ห บ ริ ก า ร เ ป น
อิเล็กทรอนิกส

หนวยงาน

- จั ด ทํ า โครงการ
พั ฒ นาความรู เ พื่ อ
สนับสนุนทักษะของ
ลู ก จ า ง ใ น ส ถ า น
ประกอบการ

- เป น ศู น ย ก ลาง
การประกั น สั ง คม
ในภูมิภาคอาเซียน
- มีการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู . ส ร า ง
นวัตกรรม ระหวาง
หน ว ยงานภาครั ฐ
เอกชน หนว ยงาน
การศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า
ใหมีการพัฒนา นํา
สิ่งที่เปนประโยชน
ไปปรั บ ใช ไ ด ต าม
ยุคดิจิทัล
- พั ฒ นาสู ออฟฟ ศ
เ ส มื อ น จ ริ ง
ติ ด ต อ กั น ผ า น
อินเทอรเน็ต (IOT)

- ให ทุ น การศึ ก ษา
เพื่ อ สร า งทรั พ ยากร
มนุ ษ ย ที่ ส ามารถใช
ความรูความสามารถ
แ ล ะ ใ ช ส ติ ป ญ ญ า
ในการทํางานที่มี
มูลคาสูง
(High Value– high
Income)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
5.2.2.โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนแผนแม บ ทด า นแรงงาน (พ.ศ.2560 –
2564) วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5
อาคารกระทรวงแรงงาน
แผนแม บ ทด า นแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) มี ก ารดํ าเนิ น การเพื่ อ ให ส อดคล องกั บ
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ของประเทศ 20 ป รว มกับ การตอบโจทยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร องรับ แนวคิด
ประเทศไทย 4.0 โดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวง 20 ป มุงหวัง
ใหแรงงานมีการปรับตัวจากการเปน Productive manpower ในชวง 5 ปแรกตามแผนแมบทดานแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) เปน Innovative Workforce, Creative Workforce, Brain Power ในชวง
10 15 และ 20 ปตามลําดับ อยางไรก็ตาม แมวาแผนจะเริ่มมีการใชตั้งแตปงบประมาณ 2560 แตบริบท
ของตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว มีประเด็นดานแรงงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนวิธีการทํางานของภาครัฐ
สมัยใหมที่ตองมีการบูรณาการทั้งในการทํางานตามหนาที่ (Function) ตามประเด็นปญหา (Agenda) และตาม
พื้นที่ (Area) รวมกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จึงเห็นควรมีการทบทวน
แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
นอกจากนี้การทบทวนแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) เกิดขึ้นจากขอสั่งการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีการทบทวนการบูรณาการของแผนแมบทดานแรงงานในประเด็นที่สําคัญ คือ
การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานไทยให มี ศั ก ยภาพเพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของตลาดแรงงานไทยในอนาคต
รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกาวสูประเทศไทย 4.0 การบริหารแรงงานตางดาว แรงงานประมง
และกลุมการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการแรงงาน โดยมีหนวยงานราชการ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของเปนจํานวนมากเพื่อใหขอคิดเห็นตอแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
ทั้งนี้ วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การหาจุดรวมของการบูรณาการการทํางาน การแลกเปลี่ยนขอมูลภายในและ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่มีความเกี่ยวของและสามารถบูรณาการกันได
ซึ่งผลจากการสัมมนามีประเด็นที่เกิดจากการสัมมนากลุมยอยใน 4 ประเด็นตามขอสั่งการ และมีขอสรุป
ที่สําคัญ ดังนี้
- ในภาพรวมของการทําใหเกิด การบูณาการอยางแทจริงระหวางหนวยงานภาครัฐ กลไก
ที่สําคัญ คือ การบูรณาการทํางานภายใตการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ ซึ่งหากการจัดสรรงบประมาณ
และการติดตามการใชงบประมาณยังเปนไปในลั กษณะเดิม การดําเนิ นการเพื่อใหเกิดการบูรณาการอยาง
แทจริงอาจทําไดยาก รูปแบบหรือมุมมองของการจัดสรรงบประมาณภาครัฐอาจตองมีการปรับเปลี่ยนใหมีฐาน
ความคิดที่มีการจัดสรรในรูปแบบของไซโลตามหนวยงานเปนรูปแบบของการบูรณาการที่มากขึ้น และการ
นําเสนองบบูรณาการ ควรจะระบุแยกไววาเปนงบที่คาดประมาณ โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวของใดบางเพื่อไมให
เกิดการเขาใจผิดเมื่อนําเสนองบซ้ําซอน นําเสนอใหชัดเจนวาเงินอยูในภาคใดเทาไหร
- ควรมี การจั ดทํ า ฐานข อมูล ความตองการแรงงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่ล ะเอีย ด
เนื่องจากปจจุบันการผลิตแรงงานของสถาบันการศึกษามักทําตามทรัพยากรที่ตนมีเปนหลักโดยมีไดตระหนักถึง
ความตองการแรงงานในสาขานั้นๆอยางแทจริง นอกจากนี้หากฐานขอมูลความตองการแรงงานมีความละเอียด
ในระดับพื้นที่จะเปนการชวยลดการยายถิ่นฐานของแรงงานได เพราะแรงงานตางจังหวัดสวนใหญก็อยาก
ทํางานที่บานแตไมมีขอมูลวามีตําแหนงงานวางในจังหวัดที่ตนอาศัยหรือไม ทั้งนี้ การใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการวางแผนทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของแรงงานที่ตองการ จะชวยทําใหการผลิตบัณฑิตตรงกับ
ความตองการมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการตองสามารถกํากับในเชิงนโยบายและมีมาตรการควบคุมจํานวน
บัณฑิตที่ใหเปนไปตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
- การพัฒนาฝมือแรงงานไทยใหมีศักยภาพเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานไทย
ในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกาวสูประเทศไทย 4.0 มีขอเสนอประการสําคัญ คือ
การเตรียมความพรอมดานกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายตาม S-Curve และ New S-Curve
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในกลุม 2 nd Wave โดยการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานมีการดําเนินการ
โดยภาคเอกชนอยูบางแตยังเปน scale ที่เล็กและยังแยกสวนเปนรายยอยๆ ซึ่งอาจจะไมเห็นภาพรวมของ
ทั้งประเทศ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนรูปธรรมในสวนนี้ ภาคเอกชนอาจเปนตัวตั้งในการประเมินความตองการ
กําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และใหหนวยงานตนทางสามารถจัดหาพันธมิตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน ทั้งนี้พันธมิตรหรือรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพแรงงานอาจใหเอกชนที่มีความชํานาญเขามามีสวน
ร ว มในการดํ า เนิ น การ โดยกระทรวงอาจทํ า บทบาทของผู กํ า กั บ นโยบายหรื อ คอยตรวจสอบให เ ป น
ตามมาตรฐาน ตัวอยางหนึ่ง คือ เรื่องของการรับรองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียน เปนตน
- ในดานของการบริหารแรงงานตางดาว เนื่องจากมีผูเกี่ยวของเปนจํานวนมาก รวมถึงมีความ
เกี่ยวพันกับกรณีของปญหาแรงงานประมง และการคามนุษย ดังนั้น บทบาทของกระทรวงแรงงานจึงควรเปน
หนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ นอกจากนี้ การใชแรงงานตางดาวเปนเรื่องที่
เปนประโยชนตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งภาคเอกชนควรรวมรับผิดชอบตนทุนในการบริหาร
จัดการแรงงานที่มากขึ้น
- ในระยะปานกลาง กระทรวงแรงงานอาจตองกําหนดใหชัดเจนถึงวิธีบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว เพื่อลดจํานวนรูปแบบที่มีความหลากหลายของแรงงานตางดาวที่มีเกิดจากการนําเขาหรือการเขามา
ที่มีความแตกตางกันเพื่อใหสะดวกตอการบริหารจัดการ ในขณะที่รูปแบบบางประเภทอาจยังคงใหมีความ
แตกต างได ซึ่ง เจาะจงตามข อกํ า หนด เช น พื้น ที่ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ หรื อประเภทอุ ตสาหกรรม เปน ต น
รวมถึง การพัฒ นาบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการบริ หารจัดการแรงงานตางดาว โดยเปนบุคลากร
เฉพาะดาน เชน ลามภาษาเพื่อใชในงานราชการ หรือการใชเทคโนโลยีเพื่อการอํานวยความสะดวกหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
- สํ า หรั บ ด า นแรงงานประมง การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่อ การตรวจมี ค วามสํ าคั ญ ในขณะที่
ผู ป ระกอบการอาจต อ งการความยื ด หยุ น ซึ่ ง รั ฐ ควรมี แ ผนระยะปานกลางในการกํ า หนดรู ป แบบเพื่ อ ให
ผูประกอบการดําเนินการตามเงื่อนไขสากล และไม ลดความสามารถในการแข งขันของอุตสาหกรรมนี้มาก
เกินไป
- สํ า หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งการกํ า หนดหลั ก สู ต ร ควรมี ก ารทํ า งานอย า งบู ร ณาการระหว า ง
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยต องประเมิน ถึงอุ ปสงค และอุปทาน และประเด็น ของคุ ณภาพ
แรงงานที่ตองการ และหลักสูตรควรมีการออกแบบระบบการฝกงานที่ดีที่สามารถตอบสนองตอความตองการ
แรงงานของสถานประกอบการไดจริง เชน โครงการสหกิจศึกษา, การฝกงานที่ตางประเทศ และการทําทวิภาคี
ซึ่งตองมีการปรับเรื่องของการใหการสนับสนุน สิทธิประโยชนตางๆ แกหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา
- ในเรื่องความตองการทางทักษะของแรงงาน พบวา Soft skill เปนสิ่งจําเปนมากกวา
Hard skill โดย Soft skill ที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก การนําเสนอ, การทํางานรวมกับผูอื่น,
ภาษา นอกจากนี้ Soft skill ที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดแก ทักษะการใหบริการ, ทักษะการให
คําแนะนําดานสุขภาพ, ทัศนะคติเชิงบวก, ความเปนกันเองแบบไทย, ความซื่อสัตย, ทักษะการสื่อสาร
และภาษา
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- กระทรวงแรงงานควรมีบทบาทมากขึ้นในการสงเสริมการจางงานและพัฒนาระบบความ
คุมครองกลุมเฉพาะตางๆ เชน คนพิการ ผูสูงอายุ แรงงานนอกระบบ การจางงาน Part time แกเยาวชน
เปนตน อยางเปนระบบ
สรุปสาระสําคัญและขอคิดเห็นจากการสัมมนากลุมยอย 4 กลุมตามขอสั่งการ มีดังนี้
กลุ มที่ 1 การพั ฒนาฝมือแรงงานไทยใหมีศักยภาพเพื่อรองรั บความต องการของตลาดแรงงานไทย
ในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกาวสูประเทศไทย 4.0
1) ความครบถวนของยุทธศาสตรแตละประเด็นและความเขาใจในยุทธศาสตรแตละประเด็น
ยั ง คงมี ป ระเด็ น ที่ มี ค วามเข า ใจแตกต า งกั น เล็ ก น อ ย คื อ ความหมายของคํ า ว า labour,
manpower, entrepreneur ยังคงมีหนวยงานที่เขาใจวายุทธศาสตรนี้มีความมุงเนนอยูที่แรงงานสวนใหญที่ใช
แรงกายในการทํ างานเพีย งอย างเดีย ว (labor) จึงทําใหเกิดความเขาใจผิดวาหนว ยงานของตนเองอาจจะ
ไมเกี่ยวของหรือมีบทบาทเพียงเล็กนอย
ถึงแมวาในชวงแรก (พ.ศ. 2560-2564) จะเปน productive manpower ที่เนนในการ
เพิ่มทักษะของแรงงาน และการมีทักษะที่หลากหลาย บางหนวยงานไมไดสนับสนุนแรงงานในระดับ labor
โดยตรงแต ส นั บ สนุ น ในส ว นของทรั พยากรมนุ ษ ย ร ะดั บ อื่ น ๆ เช น แรงงานในระดั บ ผู บ ริ ห าร นั ก วิ ช าการ
หรือแมกระทั่งผูประกอบการ ที่เปนทรัพยากรมนุษยที่มีทั้ง innovative, creative และ brain power แลว
เปน ทรั พยากรมนุษยที่สามารถสร างสิน คาและบริการเปนของตนเองได หนวยงานที่ชว ยเหลือในดานการ
เขาสูตลาด ใหความรูและอํานวยความสะดวกในดานทรัพยสินทางปญญา การสงออก การนําเขา มาตรฐานการ
ใหบริการ มาตรฐานของสถานประกอบการ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ถือวามีสวนเกี่ยวของในการผลักดันประเทศ
ในดานทรัพยากรมนุษยดวยเชนกัน แตอาจจะเปนทรัพยากรมนุษยในชวงที่ 3 หรือ 4 ไปแลว
2) ในแตละยุทธศาสตรควรมีใครเปน Stakeholder ที่สําคัญ
ประเด็นสําคัญ คือ การดําเนินการเพื่อรอบรับความตองการของตลาด ดังนั้น ผูที่ควรจะมีสวน
เกี่ยวของ คือ
- หนวยงานที่ประเมินความตองการกําลังแรงงานในแตละภาคสวน
- หนวยงานที่จะสานตอในการพัฒนากําลังแรงงานงานใหตรงกับจุดประสงค
- หนวยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานอาชีพสําหรับกําลังแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาไมสูงแตมี
ทักษะและประสบการณในอาชีพสูง
- หนวยงานที่จะรับรองระบบการรับรองวิชาชีพของหนวยงานอื่นๆ (สมอ.)
- หน ว ยงานที่ จ ะจู ง ใจให ส ถานประกอบการยิ น ดี ย อมรั บ ในการรั บ รองวิ ช าชี พ นั้ น ๆ
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
3) โครงการหรือแผนงานที่จะทํากับหนวยงานอื่นแบบบูรณาการ
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ มีโครงการในการประเมินอัตรากําลังแรงงานในอุตสาหกรรม
หลั ก เช น อาหาร ยานยนต สิ่ ง ทอ เป น ต น ทั้ ง ในด า นของจํ า นวนแรงงานและคุ ณ ภาพของแรงงาน
โดยมีเปาหมายในการขยายโครงการไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอนาคต
- สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ มี โ ครงการในการสร า งอาชี พ ให ป ระชาชน ประเมิ น คุ ณ ภาพ
ความสามารถ และประสบการณของแรงงานเปนระดับอาชีพ หลังจากนั้นจึงรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนั้นๆ
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สวนใหญเปนโครงการที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ
และมั ค คุ เ ทศก ในส ว นของมั คคุ เ ทศก มี โ ครงการที่ ทํ า อยู แล ว คื อ การพั ฒ นามั ค คุ เ ทศก การอบรมภาษา
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การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพในการทองเที่ยว การรับรองวิชาชีพมัคคุเทศกรวมถึงการทดสอบเพิ่มตออายุใบ
ประกอบวิชาชีพดวย ทั้งนี้ อยากใหมีการริเริ่มโครงการใหมๆ ที่นาสนใจคือ การเพิ่มเติมในสวนของผูสูงอายุ
และเด็ก ใหเปนมัคคุเทศกในพื้นที่ของตนเอง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีโครงการเกี่ยวกับ Smart Farmer นําเทคโนโลยีใหมมาใช
ลดตนทุน มีมาตรฐานดานความปลอดภัยของทั้งเกษตรกรและสินคาทางการเกษตร ทั้งนี้ กําลังริเริ่มโครงการ
smart farm ใหเปนฟารมที่ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยโดยเชื่อวาผลลัทธของโครงการนี้จะทําใหแรงงาน
ในฟารมมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นตามไปดวย เปาหมายในอนาคตที่ตองการคือ มุงเนนมาตรฐานชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของแรงงานภาคเกษตรมากขึ้น
- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดําเนินโครงการ MASCI Academy ซึ่งมีกิจกรรมหลัก
ในการฝกอบรมมาตรฐานการจัดการที่จําเปนสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม อาทิ การสรางนวัตกรรม
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ โดยมีกลุมเปาหมายคือ การฝกอบรมผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานดานมาตรฐานการจัดการสากล การสรางวิทยากร (Trainer) ผูตรวจประเมิน (Auditor)
มาตรฐานสากล
4) การนําเสนองบประมาณ
การนํ า เสนองบบู ร ณาการ ควรจะระบุ แ ยกไว ว า เป น งบที่ ค าดประมาณ โดยมี ก ระทรวง
ที่เกี่ยวของใดบางเพื่อไมใหเกิดการเขาใจผิดเมื่อนําเสนองบซ้ําซอน นําเสนอใหชัดเจนวาเงินอยูในภาคใดเทาไร
5) ประเด็นอื่นๆ
- แรงงานบางกลุมมีวุฒิการศึกษาไมสูงแตมีความรูในวิชาชีพและมีประสบการณในการทํางาน
ควรจะไดรับการรับรองในวิชาชีพเปนระดับๆ เชน ชางเชื่อมระดับ 1 ชางเชื่อมระดับ 2 เปนตน
- การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ นั้ น หากต อ งการให เ ป น ไปตามระบบการรั บ รองตาม
มาตรฐานสากล แมจะมีการรับรองในระดับบุคคลแลว หนวยงานที่ทําการรับรองใหตองมีระบบการจัดการและ
ไดรับรองจาก สมอ. อีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนั้นเปนที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ตองมี
การติดตามผลดวยวาใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนั้น สามารถใชในการสมัครงานไดจริงหรือไม ผูประกอบการ
ยอมรับ หรือยินดีใหเงินเดือนตามระดับวิชาชีพจริงหรือไม ในสวนนี้กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานอาจจะ
ตองเขามาดูแล เพื่อใหระบบทั้งระบบเกิดขึ้นจริง
- ในกลยุทธที่ 3 โครงการที่ 6-8 ควรจะยายมาที่กลยุทธที่ 6 ที่เปน Quick win เพราะเปน
โครงการที่มีการปรั บตัว ไปตามกระแสโลก และหากจะเนน การสรางมูลคาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ย ว
ควรจะมีการเรงผลิตและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมใหทันตอความตองการของตลาดโลก
กลุมที่ 2 กลุมบริหารจัดการดานแรงงานตางดาว
1) ทบทวนยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน (ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ)
- ขอบเขตของการกําหนดทิศทางดานแรงงานตางดาว ควรเริ่มพิจ ารณาจากวัตถุประสงค
ที่ตองการแรงงาน
2) Stakeholder ที่สําคัญในยุทธศาสตรที่ 3
- แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย : กระทรวงมหาดไทย (ดูแลในระดับพื้นที่), ตํารวจ, ตม. ฯลฯ
- แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายแตนายจางมาใช : กระทรวงแรงงาน ฯลฯ
- แรงงานตางดาวถูกกฎหมาย: นายจางที่ใชแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข ฯลฯ
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3) โครงการเดิมตอบโจทยยุทธศาสตรหรือไม
- โครงการจั ดทํ าทะเบียนคนตางดาวที่ยื่น ขอรับ อนุญ าตทํางาน (แกไขจากระเบีย บ)
ควรจัดเปนการบูรณาการ?
4) โครงการที่ตองการใหเพิ่มเติม/ลด
- กระทรวงสาธารณสุ ข โครงการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า วและ
เหยื่อการคามนุษย งบประมาณ 5.6 ลานบาท ภายใตงบบูรณาการ 10 หนวยงาน กระทรวงแรงงานเปน
เจาภาพหลัก โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนตัวชวยเหยื่อการคามนุษยจากการใหเขาถึงปจจัยพื้นฐาน ตัวชี้วัด
คือ รอยละ 90 ของแรงงานตางดาวไดรับการประกันดานบริการสุขภาพ
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไมมีโครงการดานนี้ เนื่องจากไมใชภารกิจหลัก
แตมีประเด็นเสนอคือตางชาติที่มาลงทุนในไทย เจอการประทวงเรื่องโบนัส จึงไปจางแรงงาน outsource
เพื่อมาเติมในไลนการผลิต ซึ่งตามนโยบายที่ตองการใหแรงงานเปน MOU ทั้งหมด หากเกิดปญหานี้แรงงาน
รายวันจะยังมีประโยชนในการแกปญหาประกาศลาสุด ตั้งแตป 2560 BOI ผอนผันใหสามารถใชแรงงาน
ตางดาวได แตป 2562 จะผลักดันใหใชแรงงานที่ถูกกฎหมายอยางเดียว ยกเวนกิจการที่อยูชายแดน
ไมมีนโยบายจูงใจ แตสําหรับ New Growth Engine จะมีการสงเสริมผูประกอบการ กับการทดแทนเครื่องจักร
นอกจากนี้ การใหสิทธิพิเศษทางภาษีมากที่สุดจะตองมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
5) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
- พระราชกฤษฎี ก าการนํ า คนต า งด า วเข า มาทํ า งานในประเทศ (บั ง คั บ ใช เ มื่ อ สิ ง หาคม
พ.ศ. 2559)
- พระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2551 กําลังดําเนินการทบทวนอยู
- กฎหมายที่ทําใหการดําเนินงานของกระทรวงดีขึ้น ควรใสในยุทธศาสตรที่ 5 แตถากฎหมาย
ที่แกไขปญหาแรงงานตางดาวโดยตรงใหใสในยุทธศาสตรที่ 3
6) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา
- ปญหาแรงงานตางดาวกระจายอยูในหลายบริบท ไมไดแยกกันอยางชัดเจนการดําเนินงาน
ตองสกัดปญหามาดําเนินการ โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กนร. อกนร. เปนหนวยที่มีการบริหารจัดการ
อยูแลว
- งบประมาณในการดําเนินการ เชน ทางดานสาธารณสุข ที่ไมมีเงินสนับสนุนเพียงพอ
ทําใหตองใชงบบางสวนของกระทรวงในการรักษา โดยเฉพาะเมื่อมีนโยบาย
- ขาดลามที่สื่อสารในสถานพยาบาล
7) ขอเสนอแนะ
- สถานประกอบการควรเปนผูรวมดูแลแรงงานตางดาวในดานตางๆดวย เชน การฝกอบรม
เนื่องจากที่ผานมา ไมมีการฝกอาชีพใหแรงงานตางดาวจากปญหาดานงบประมาณที่ตองจัดสรรใหกับแรงงาน
ไทยกอน อยางไรก็ตาม มีชองทางใหดําเนินการไดโดยผูประกอบการเชน ผูประกอบการเปนผูอบรมใหผาน
on the job training
8) ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม
- อุตสาหกรรมเสื้อผา ตองการหาแรงงานเยอะมาก แตแรงงานไทยไมคอยทํา แตสามารถหา
แรงงานตางชาติไดซึ่งติดดานการพัฒนาศักยภาพใหกับแรงงาน ตองใชวิธีใด?
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
- ในปจจุบันใชวิธีอบรมในโรงงานหากมีพนักงานเกิน 100 คน ไมเรียกเก็บคาอบรม จึงอยาก
ไดวิธีการที่ถูกตองในการพัฒนาแรงงาน
- แรงงานตางดาว CLM จะชินกับสภาพของประเทศไทยทําใหเขามาในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง และมีแรงงานตกคางจํานวนมาก
- กระทรวงสาธารณสุขไดงบบูรณาการกับงบปกติ ซึ่งงบปกติมีการชวยเหลือแรงงานเด็กและ
มาตรฐานแรงงานเด็ก มีการจัดทําเกณฑที่แจงอายุเด็กเวลาที่ตองบังคับคดี
- แรงงานทางทะเล กรมเจาทามีการถายโอนการดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมทั้งไทยและ
ตางประเทศ
-.แรงงานไทยในต างประเทศ มี แผนที่ จะทํ าโครงการวิ จั ย การดูแลสุ ขภาพแรงงานไทยใน
ตางประเทศ (ใสปงบประมาณ 2561)
- กิจกรรมเดิมควรเอามาใสในแผนแมบท หากเจาภาพเดิมไมทําและไมนาทําก็ไมควรรวม
แตถาโครงการเดิมนาทําแตหายไปก็ควรจะเพิ่มเขาไป เชน one stop service ทีศ่ ูนยจามจุรีสแควร
- เรื่องการศึกษา demand side ของแรงงานตางดาว
- กรมการจัดหางาน ในประเด็นศูนย one stop service ที่จามจุรีสแควร ซึ่งสวนใหญจะเปน
แรงงานตางดาวมีฝมือ ในสวนกรมการจัดหางานจะออกใบอนุญาตทํางานใหเร็วที่สุด=อํานวยความสะดวก
โครงที่ 3 ตามกลยุทธ ควรใสเพิ่มเติมวา แผนการบริหารแรงงานตางดาว จะเกี่ยวของสองดาน คือ แรงงาน
ตางดาว และการคามนุษย (ไมใชดานแรงงานอยางเดียว) ซึ่งมองวา บางสวนไมเกี่ยวกับงบบูรณาการทั้งหมด
ภายใตการบูรณาการจะมีสวนเกี่ยวของ คือ กอ.รมน. คือ โครงการตรวจสอบและควบคุมแรงงานตางดาว
โครงการฝกอบรม โครงการจัดหางาน กระทรวงสาธารณสุข คือ โครงการวิจัยและการพัฒนาระบบอาสาสมัคร
ในการชวยเหลือ/พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวนนี้ตองใชงบพิเศษของปลัดกระทรวง
- โครงการที่อยูในยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 3 ที่เกี่ยวของกับแรงงานเด็ก จะแยกอยางไร
เพราะมีบางกลุมที่เปนตางดาวดวย
- การรักษาแรงงานตางดาว แนวทางแกไข คือ ใหแรงงานตางดาวซื้อประกันของสาธารณสุข
กอนตั้ งแต ขาเขา (ถ าจะให ขายได เ ยอะๆ ตองตั้งสวนแบงให ตม.เยอะเพื่อจูงใจให ขายได เพิ่ มขึ้น ) แตสิ ทธิ
ประโยชนจากประกันสังคมไมควรให .
- กระทรวงแรงงานนําแผนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแรงงานตางดาว (แผนบูรณาการ)
ที่ เ ป น agenda ของรั ฐ บาลมาใส ไ ม ค รบ มี บ างโครงการที่ มี ก ารพิ จ ารณางบประมาณแล ว ตกหล น ไป
กรมการจัดหางานตองดําเนินงานเพิ่มโครงการภายหลัง
กลุมที่ 3 กลุมแรงงานภาคการประมง
1) ทบทวนยุทธศาสตรวามีความครบถวนหรือไมและมีความเขาใจประเด็นที่เหมือนหรือตางกัน
- ยุทธศาสตรโดยรวมมีความครบถวน โดยทั่วไปประเด็นที่มีความเขาใจเหมือนกันคือ IUU
การดําเนินการทางภารกิจแกไขปญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมาย โดยยังยึดแผนเดิมจะมีการดําเนินการ
ตรวจสอบเรือวามีการจดทะเบียนถูกตองหรือไม ซึ่งครั้งแรกจะมีการวัดขนาดเรือวามีความยาวถูกตองตาม
ทะเบียนที่จดไวตั้งแตแรกหรือไมเพื่อปองกันการขยายพื้นที่เรือเกินกําหนด หากมีการขยายเรือเกินกําหนด
ตามที่จดทะเบียนไว อาจจะทําใหการขึ้นบัญชีดําหรือไมก็เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งมีการรวมมือกันระหวางสาม
หนวยงานไดแก กรมเจาทา กรมประมงและทหารเรือ
2) ทบทวนวาในแตละยุทธศาสตรมีใครควรเปน Stakeholder ที่สําคัญ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
-.ลู ก จ า ง เช น คนต า งด า ว มาตรการดู แ ละคุ ม ครองลู ก จ า ง สุ ข อนามั ย ประกั น สั ง คม
อาจจะไดรับผลกระทบ จากการถูกปดอาว ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียกลุมนี้ควรใหความสําคัญเพราะสวนมากจะเปน
แรงงานตางดาวซึ่งอาจจะมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย.ซึ่งในสวนผิดกฎหมายควรมุงไปประเด็นของการคา
มนุษย
- ผูติดตาม เชน ครอบครัว สวนใหญมาโดยไมถูกกฎหมาย อาจจะทําใหประชากรที่อพยพมา
ทําแรงงานภาคการประมงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหเกิดปญหาแกภาครัฐในการจัดสรรในเรื่องของสาธารณสุข
แตรัฐพยายามแกไขโดยการดําเนินการ MOU ในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของ EU ทําใหมีขอบังคับที่เขมงวดขึ้น ซึ่งผลจากการพิธีลงนาม MOU การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล
เรือประมงและแรงงานประมง อาจทําใหแนวโนมของแรงงานประมงในอนาคตจากพมาและกัมพูชาอาจจะ
ลดลง และเชนเดียวกันหลังใช MOU แรงงานประมงที่มาจากบังคลาเทศ ก็ลดลงเนื่องจากหนวยงาน สมช.
ยังไมอนุมัติใหผาน
- เจาของเรือประมง (ผูประกอบการ) ไดพูดถึงประเด็นในเรื่องของการปดอาวทําใหเที่ยว
เรือประมงที่ออกสูทะเลนอยลง แตในขณะเดียวกันเจาของเรือตองแบกรับภาระ ซึ่งก็คือตนทุนจากการที่จะตอง
หยุดจากการปดอาว หรือไมก็ตองเสียตนทุนจากการยายออกไปทําการประมงอีกอาวหนึ่ง ดังนั้นมีขอจํากัด
ในการนําเขาสงออก เพราะปริมาณการจับปลาที่มีนอยลง
- กระทรวงสาธารณสุ ข การตรวจสุ ข ภาพและการรั ก ษาให แ ก แ รงงานประมงแต ป ญ หา
ที่เกิดขึ้นคือ จะมีผลกระทบตอผูติดตามที่ผิดกฎหมายเพราะเกิดคาใชจายที่เรียกเก็บไมได เนื่องจากผูติดตาม
บางคนไมไดประกอบอาชีพ หรือเขามาโดยไมมีใบอนุญาตหรือไมไดขึ้นทะเบียนกับสาธารสุข
- ลาม เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญรองลงมา เพราะจําเปนตองใชลามในการสื่อสาร บางครั้ง
หนวยงานสาธารณสุขทําการออกตรวจแรงงานชาวประมงจากพมาและกัมพูชา อาจจําเปนจะตองใชลามเพื่อ
สื่อสารระหวางลูกจางกับแพทย หรือบุคลากร
3) Stakeholder มีโครงการหรือแผนงานที่จะทํารวมกับหนวยงานอื่นแบบบูรณาการหรือไม
- สมาคมประมงและสมาคมแปรรูปสัตวน้ํา มีคณะกรรมการรวมกันในการกําหนดแผนที่จะ
ตรวจแรงงานตางดาวที่เขามาทําประมงในประเทศไทยใหถูกตองมากขึ้น
- กระทรวงสาธารณสุข การประกันสุขภาพ แกลูกจาง ในการตรวจและประกันสุขภาพ โดยมี
พื้นที่ 22 จังหวัด ติดชายฝงทะเล ซึ่งแตกอนแรงงานประมงจะตองขึ้นไปรับการตรวจสุขภาพ กับกระทรวง
สาธารณสุ ข กั บ ชายฝ งหรื อจั ง หวั ดที่ ตนลงทะเบี ย นไว ไมส ามารถโยกย ายได อาจจะกอใหเกิด ความลําบาก
แตตอมาการตรวจหรือการประกันสุขภาพมีความยืดหยุนมากขึ้นโดยการที่แรงงานชาวประมงสารมารถตรวจได
ตาม 22 จังหวัดที่ติดชายฝงทะเล ซึ่งหมายความวาขึ้นทาไหนก็สามารถไปตรวจที่ทานั้นไดเลย โดยสาธารณสุข
ออกใบรับรอง ดูแลมาตรฐานน้ําและอาหาร การอบรม ปฐมพยาบาล การใหคําแนะนําแกแรงงาน โดยรวมกับ
พาณิชยนาวี
- การเสนอภาครัฐแกไขกฎระเบียบใหยืดหยุนมากขึ้นโดยกฎหมายคือ เกี่ยวกับคนทํางานบน
เรือ ที่ตองเปนคนไทย สวนมากเปนตางดาว กลาวคือ ในสมัยกอนการบังคับใชในเรื่องของการคุมจํานวนคน
ผูควบคุมเรือวาจะตองมีคนไทยอยางนอย 1-2 คนในการคุมเรือประมงแตปญหาที่เกิดขึ้นคือในปจจุบันแรงงาน
ประมงสําหรับคนไทยมีแนวโนมนอยลง ดังนั้นจึงมีขอเสนอรางขอบังคับเพื่อกําหนดตําแหนงใหคนตางดาวมี
บทบาทมากขึ้ นในการควบคุมเรือใหไม ผิดกฎหมายโดยจากการและเปลี่ย นพบวา การออกกฎต างสั ญชาติ
(ชางเครื่อง) ในการอนุมัติวามารถจะสอบไดเชนกันหรือไม
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
-.เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการออกหนั ง สื อ ของ IUU พบว า ต า งสั ญ ชาติ ยั ง ต อ งขอได แ ค
Sea Book (หลักฐานในการลงชื่อประมง) ซึ่งขั้นตอนอาจจะยุงยากแตถาเปนสัญชาติไทยจะได Seaman Book
(หนังสือคนประจําเรือ) ซึ่งสามารถสอบไดเลย จึงนํามาพิจารณาใหเกิดความยืดหยุนใหแกตางสัญชาติใหมีความ
งายขึ้น
- จัดฝกอบรมเพิ่มพนักงานการตรวจแรงงานภาคการประมง แปรรูป และทะเล ทหารเรือและ
กระทรวงแรงงาน และกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยจะทําการเลือกจากบุคลากร
ทีเ่ กี่ยวของกับสายงานกอนหรือเลือกจากบุคคลากรที่มีประสบการณ (สวนใหญจะเปนทหารเรือ) ตํารวจน้ําและ
กรมศุลกากร
4) โครงการหรือแผนงานเดิมที่มีอยูตอบโจทยยุทธศาสตรหรือไม ควรเพิ่มหรือลด
- ส ว นมากตอบโจทย แตค วรมี ร ะยะเวลาที่ เหมาะสมในการบัง คับ ใช.ประกอบกั บ ควรดู
สถานการณในประเทศไทย
5) ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและคาเปาหมาย และการแบงความรับผิดชอบควรเปนอยางไร
- ด านคดี เรื่องจํ านวนคดีการคามนุษยที่เกิดขึ้นตรวจพบ ซึ่งจะมีในสามกระบวนการ คือ
อยูในชั้นอัยการ ชั้นศาล โดยพิจารณาจํานวนคดี เกี่ยวกับดานดําเนินผลคดีการคามนุษยโดยมีการรายงาน
ในแตละหนวยงานรวมกัน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนพบวา ปริมาณของคดีมีการลดลง
- ดานคุณภาพความสะอาด มีการใช GLP โดยวัดจากสินคาที่เปนที่ตองการ พิจารณาดาน
เอกสารการสงออก เชน ใบรับรองคุณภาพแตทั้งนี้ขึ้นอยูแตละบริษัทบางบริษัทอาจจะมีการขอคุณภาพสินคา
หลายประการ บางบริ ษั ท อาจจะไม เ ข ม งวด เอกสารรั บ รองแหล ง จั บ โดยใช ร ะบบตรวจสอบย อ นกลั บ
ของสินคาแตละชนิดกลาวคือตนน้ําถึงปลายน้ํา
กลุมที่ 4 กลุมการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการแรงงาน
ขอสรุปการประชุมระดมสมองมีดังตอไปนี้
1) สมาชิ ก ในกลุ ม เห็ น วา ป จ จุ บั น ทิ ศทางเศรษฐกิ จ โลกเปลี่ ย นไปอย างรวดเร็ ว ทํ า ให ก าร
คาดการณ ความต องการของตลาดแรงงานทําไดย ากสงผลใหการกําหนดหลักสูตรฯ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานในระยะสั้นทําไดยาก ดังนั้น เราจําเปนตองพึ่งพาสถาบันหรือองคกรอื่นๆ เพื่อพัฒนา
บุคคลากรไดรวดเร็วและตอบสนองความตองการตอตลาดแรงงานไดทันที ยกตัวอยางเชน ธุรกิจธนาคารที่มี
แนวโน ม ใช ท รั พ ยากรบุ ค คลลดลง ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมซอฟแวร มี ค วามต อ งทรั พ ยากรบุ ค คลมากขึ้ น
เพราะหลักสูตรปจจุบันไมสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทิศทางธุรกิจโลกไดทัน
2) อยางไรก็ตามในระยะยาวเราสามารถรวมมือกับกระทรวงศึกษาในการออกแบบหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความตองการดานแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรที่กําหนดควรมีความยืดหยุนมากขึ้น
3) สมาชิกในกลุ มเห็ นวายังมีเครื่องมืออื่น ที่จ ะชวยใหกําลังแรงงานที่ออกไปตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานก็คือ การออกแบบระบบการฝกงานที่ดีที่สามารถตอบสนองตอความตองการแรงงาน
ของสถานประกอบการไดจริง เชน โครงการสหกิจศึกษา, การฝกงานที่ตางประเทศ และการทําทวิภาคี
(ใหนักเรียนไปทดลองทํางานและเปนลูกจางจริง ทั้งนี้ยังมีปญหาวาสิทธิประโยชนของนักเรียนที่เรียนทวิภาค
ยังนอยกวาลูกจางโดยปกติอยูมาก อยางไรก็ดีการทําทวิภาคียังมีความจําเปนเพราะชวยลดตนทุนคาเครื่องจักร
ที่ใชสอนนักเรียนไดมาก)
4) สมาชิกในกลุมเห็นวา Soft skill เปนสิ่งจําเปนมากกวา Hard skill โดย Soft skill
ที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก การนําเสนอ, การทํางานรวมกับผูอื่น, ภาษา นอกจากนี้ Soft skill
5 - 26

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ที่จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ไดแก ทักษะการใหบริการ, ทักษะการใหคําแนะนําดานสุขภาพ, ทัศนะ
คติเชิงบวก, ความเปนกันเองแบบไทย, ความซื่อสัตย, ทักษะการสื่อสาร และภาษา
5) ประเด็นอื่นๆที่นาสนใจ คือ การมีโครงการการสงเสริมในการใหโอกาสทํางานแกผูพิการ
และผูสูงอายุ อยางไรก็ตามเราพบวาอุปสรรคเปนอยางมาก เชน ประเด็นดานกฎหมายและความไมพรอมของ
สถานประกอบการ ยกตัวอยางเชน ในการรับผูพิการที่ใชวิลแชร สถานประกอบการจําเปนตองปรับพื้นที่ให
เหมาะสมซึ่ ง สร า งต น ทุ น แก ส ถานประกอบการหรื อกฎหมายที่เ ขม ขวดเกิน ไปที่ กํา หนดใหต องรับ ผูพิ การ
รอยละ 10 ของจํานวนแรงงานทั้งหมด ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะจายเงินเขากองทุนมากกวา
5.2.3 โครงการสั มมนาทางวิชาการดานแรงงาน เรื่อง “เปลี่ยนผานแรงงานไทยสูยุค ๔.๐ :
แรงงานไทยอยูตรงไหน” (Labour Change to 4.0 : Where are we?) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร
กระทรวงแรงงานร ว มกั บ สภาที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาแรงงานแห ง ชาติ ได จั ด การสั ม มนา
เรื่อง เปลี่ยนผานแรงงานไทยสูยุค ๔.๐ แรงงานไทยอยูตรงไหน (Labour Change to 4.0 : Where are we?)
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอง MAYFAIR BALLROOM โรงแรม เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของถึงสภาพความเปนจริงและผลกระทบตอ
ผูประกอบการและภาคแรงงาน เมื่อประเทศไทยกาวสูไทยแลนด ๔.๐ และนําไปใชเปนขอมูลประกอบการ
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
(พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) เปนประธานเปดการสัมมนา ซึ่งสรุปสาระคัญวา “รัฐบาลมีนโยบายนําพาประเทศ
กาวสูโมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด 4.0 ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ ปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไทยแลนด 4.0
ซึ่งการเปลี่ยนผานดังกลาวอาจไมสงผลกระทบตออุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็ง สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการสรางมูลคาเพิ่มของสินคาได ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs) รวมถึงกลุมผูใชแรงงานที่ไม
ตองใชทักษะในการทํางานในปจจุบันที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ผลิตจนตองผันตัวเองออกจากระบบ ทําใหขาดความมั่นคงในอาชีพและชีวิตความเปนอยู”
สรุปขอเสนอที่ไดรับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีดังนี้
1) ขอเสนอแนะจากวิทยากร
การประชุ มสั มมนาฯ ดังกลาว มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมารว มเสวนา จํานวน 4 คน
ประกอบด ว ย นางสาวนิ ธิ ว ดี สมบู ร ณ รองผู อํ า นวยการฝ า ยนโยบายและแผนส งเสริ ม SMEs สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส งเสริ มวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม ศ.ดร.พิริย ะ ผลพิรุฬ ห จากสถาบัน บัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร ดร.ธนิต โสรัตน รองประธานสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย
และนายสงคราม หาญต ะ บริ ษั ทเดลต า อิ เลกทรอนิ กส จํ ากั ด (มหาชน) โดยสรุ ป ผลจากการเสวนา
วิทยากรไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดํ าเนิน งานของกระทรวงแรงงานและการพัฒ นาแรงงานไทย
เพื่อเตรียมพรอมเขาสูไทยแลนด ๔.๐ ดังนี้
1. กระทรวงแรงงานควรมีการจัดทําโครงการที่จะตอบสนองตอผูประกอบการใหชัดเจน
มากขึ้น โดยมีการสอบถามความตองการของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs ที่ตองการใชแรงงานและบรรจุลงในแผนการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานตอไป
2..ควรมีความรวมมือในระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ Acadamic
SMEs Linkage ศึกษาวิจัยเรื่องที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการ SMEs และแปลงไปสูการปฏิบัติพรอมทั้ง
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ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมให ความรู ใ นสถานประกอบการ เนื่ องจากสถานประกอบการ SMEs มี ข อจํ ากั ดด า น
งบประมาณในการส ง คนงานไปฝ ก อบรม ซึ่ ง สํ านั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มได รั บ
งบบูรณาการดาน SMEs และมีหลายหนวยงานที่เขามาอยูภายใตงบประมาณนี้ โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๑
กระทรวงแรงงานไดรับ งบบูร ณาการในการจัดทํ าโครงการจํานวน ๒ โครงการ ซึ่งขณะนี้ SMEs ยั งคงมี
งบบูรณาการดานแรงงานสําหรับการเขาไปชวยเหลือกับสถานประกอบการเหลืออยู
3..การส ง เสริ ม .SMEs.มี แ นวทางพั ฒ นายกระดั บ ผู ป ระกอบการและแรงงานใน
สถานประกอบการ โดยใช เ ครื่ อ งจั ก รทดแทน.ซึ่ ง .SMEs.ยั ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช แ รงงานในระดั บ ล า ง
จึ ง เป น เรื่ อ งที่ ก ระทรวงแรงงานต อ งผู ดํ า เนิ น การด า นการเพิ่ ม ทั ก ษะฝ มื อ แรงงานให ค รอบคลุ ม ทั้ ง ระบบ
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในสถานประกอบการขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาในเรื่องตนทุนการพัฒนาคน
ที่มคี าใชจายสูง ภาครัฐควรจะเขาไปสนับสนุน
4..ภาครัฐมีการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้นใหกับแรงงานซึ่งประสบปญหาดานการตลาดที่ไม
สามารถจํ าหนายสินคาได กระทรวงแรงงานควรมีการสงเสริมใหผูแรงงานที่ตองผันตัวออกจากระบบเนื่ องจากไม
สามารถปรับตัวในการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการเขาสูยุค ๔.๐ โดยการเปดอบรมหลักสูตรการขายสินคาผานระบบ
ออนไลน
5..การพั ฒ นาทรั พยากรมนุษยสูยุค ๔.๐ เปน โจทยท่ีทาทาย ภาครัฐจะตองเขาใจถึง
ขอเท็จจริงในทุกกลุมของแรงงานและดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองมีเปาหมาย
ในการเขาสูยุค ๔.๐ ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการนําพาประเทศไปสูยุค ๔.๐ ตองมี
ความชัดเจนและตรงกับความตองการของภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนเปนผูลงทุน ดังนั้น จึงควรมีการ
สอบถามความตองการจากภาคเอกชนและนําประเด็นความตองการโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมนําไปวิเคราะหวาแรงงานกลุมที่ตกตะแกรงไมสามารถนําพาตัวเองไปสูยุค ๔.๐ ไดมีจํานวน
เทาใด และภาครัฐจะสามารถดูแลคนกลุมนี้ไดอยางไร โดยศึกษารายละเอียดของแตละกลุม เชน แรงงาน
สูงอายุ แรงงานภาคเกษตร และแรงงานที่ไมตองการการเปลี่ยนแปลง เปนตน และกระทรวงแรงงานจะตองนํา
ขอเท็จจริงเสนอใหรัฐบาลไดรับทราบ สําหรับการพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูยุค ๔.๐ จะตอง
คัดเลือกเปนกลุม และพัฒนาใหตรงกับความตองการของแตละกลุม ซึ่งแตละกลุมมีการใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน
เชน กลุมบริการ โลจิ สติกส อุตสาหกรรมกอสราง คาปลีกคาสง และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ที่มีความหลากหลาย เชน กลุม SMEs Smart ที่ผลิตอะไหลเครื่องบิน เปนตน
6..การขับเคลื่อนสูไทยแลนด ๔.๐ ควรมีการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ระดับชาติโดยมีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนใหเห็นภาพวาภาคธุรกิจมองอยางไร จะเขาไปสูระบบ Globle Value Chain โดยฐานการผลิต
อาจจะไมอยูในประเทศไทย เมื่อเปนเชนนี้เราจะทําอยางไร จะจางแรงงานขามชาติเทาไรในตางประเทศและ
จะจางแรงงานไทยในประเทศเทาไร
7. ในมุ ม มองของผู ใ ช แ รงงานเห็ น ว า ว า การพั ฒ นาแรงงงานเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ดั ง นั้ น
กระทรวงแรงงานควรใหความสําคัญ ทั้งในกลุมแรงงานที่อยูในระบบและกลุมแรงงานนอกระบบที่ไมไดอยูใน
โรงงานอุตสาหกรรมใหมีโอกาสไดเขารับการพัฒนาฝมือเพื่อพัฒนาตัวเอง โดยมีการวางแผนการพัฒนาแรงงาน
ใหเปนผูมีความสามารถในกระบวนการคิดคนนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานเพียงอยาง
เดียว และดูแลแรงงานกลุมที่ไมสามารถใชเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อเขาสูยุค ๔.๐ และตองผันตัวเองออกจากระบบ
ไปสูภาคเกษตรหรือผูวางงาน ซึ่งอาจเปนภาระของกระทรวงแรงงานและภาระของสังคมใหมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพเพื่อปอนตลาดในภาคบริการ หรือภาคตาง ๆ ที่ทําใหมีอาชีพ มีรายไดสําหรับการเลี้ยงชีพได
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ตอไป เพื่อใหออกจากระบบไดโดยไมเปนภาระของสังคมไมฉุดรั้งประเทศไทย ไมใหกาวไปสูไทยแลนด ๔.๐
ตามนโยบายของรัฐบาลได
2) ขอเสนอจากผูเขารวมการสัมมนาฯ มีดังนี้
๑. ภาครัฐควรมีการกําหนดแผนการขับเคลื่อนประเทศสูไทยแลนด ๔.๐ โดยมีเปาหมาย
ที่ชัดเจนโดยความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นายจาง ลูกจาง เพื่อสงเสริมใหสามารถพัฒนา
ไปสู ๔.๐ ในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ
๒. การสรางทุนมนุษยใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่เปนนามธรรม การขับเคลื่อนประเทศไทย
สูไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งใชเทคโนโลยีชั้นสูงแตกระบวนการตาง ๆ ยังตองใชคนควบคุมในการทํางาน ดังนั้น ภาครัฐ
และนายจางจะตองนําพาลูกจางใหเดินไปพรอมกันได และใหความสําคัญกับผูใชแรงงานโดยดูแลใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการทํางาน
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขอใหมีความครอบคลุมแรงงานทุกกลุมและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาของแตละกลุม คือ
๓.๑ แรงงานภาคเกษตร จะมีแนวทางการพัฒนาอยางไร หากมีการปรับเปลี่ยนไปสู
การใชเทคโนโลยี จะพัฒนาคนกลุมนี้ใหอยูในเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร
๓.๒ แรงงานนอกระบบซึ่ ง ไม ไ ด รั บ การคุ ม ครองตาม พ.ร.บ.คุ ม ครองแรงงานฯ
จะพัฒนาฝมืออยางไรใหสามารถอยูไดอยางคนปกติทั่วไป
๓.๓ แรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ จะมีแนวทางจะพัฒนาใหมีทักษะฝมือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลในยุคที่ใชเทคโนโลยี กอนที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศ
๓.๔ แรงงานขามชาติ ที่เ ขามาประกอบอาชีพที่คนไทยไมทําจะมี มาตรการดูแ ล
อยางไร ๕) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่อยูในภาคอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อสรางความมั่นคงในการทํางาน คุณภาพชีวิตที่ดีมีสวัสดิการที่สอดคลองกับทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหเห็น Scenario ในอนาคต การ Mapping ที่มีรายละเอียด
ในการที่ จ ะต อ งดู แ ลกลุ ม ที่ มี ค วามหลากหลายทางด า นทั ก ษะและความสามารถ เพื่ อ ผลั ก ดั น คนที่ มี
ความสามารถเขาสู ๔.๐ เชน แรงงานนอกระบบ กลุมของอาชีพอิสระขนาดเล็กพวก Micro Enterprise
และกลุมที่ไมสามารถจะเขาสู ๔.๐ ไดโดยไมถูกทิ้งไวขางหลัง ซึ่งอาจจะตองมีการดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนา
ชุมชน หรือกลุมที่ดูแลชุมชนตางๆ เปนตน
5. ผูใชแรงงานมีความพรอมในการพัฒนาทักษะ ดังนั้น ภาครัฐและนายจางตองเป ด
โอกาสในการพัฒนาควบคูไปดวยกัน
6..การดํ า เนิ น การความร ว มมื อ แบบทวิ ภ าคี ห รื อ สหการศึ ก ษาระหว า งสถานศึ ก ษา
กั บ สถานประกอบการที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาเข า ไปฝ ก งานกั บ บริ ษั ท มี การดํ า เนิ น การนอกเหนื อ ไปจากข อ ตกลง
โดยใหนักศึกษาปฏิบัติเชนเดียวกับพนักงานบริษัท เชน การเขากะ การทําโอที ซึ่งเปนการผิดกฎหมายคุมครอง
แรงงาน และมีผลกระทบถึงสวัสดิการดานระบบประกันสังคม หากนักศึกษาฝกงานเกิดอุบัติเหตุใครจะเปน
ผูดูแล
7. เรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานสูยุค ๔.๐ ในขอเท็จจริงพนักงานไมมีโอกาสที่จะเขารับ
การฝกอบรมเพิ่มเติมไดเนื่องจากมีความจําเปนตองทําโอทีหลังจากเวลาทํางานเพื่อใหมีรายไดเพียงพอสําหรับ
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ครอบครัว ดังนั้น หากมีความจําเปนที่จะตองใหแรงงานเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ควรพิจารณาปรับ
ขึ้นคาจางใหเพียงพอกับการดํารงชีพ
5.2.4 การประชุมเพื่อจัดทํา (ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 –
2564) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 และวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมประสงค รณะนันทน
ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานจัดประชุมเพื่อจัดทํา (ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 และวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมประสงค
รณะนันทน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อระดมความคิดเห็นจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่ มีภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การจั ดทํ า แผน ซึ่ ง ผลการประชุ ม ที่ป ระชุม ได รว มกั น ทบทวนแผนแม บ ทด า นแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) และใหขอคิดเห็นและแนวทางในการปรับปรุงเปน (ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใหมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ มีความสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุ บัน และตามขอสั่งการของนายกรัฐ มนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐ มนตรีเ มื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ที่มอบหมายใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนแมบท
พั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใหมุงเนน การพัฒ นาฝมือแรงงานไทยให มี
ศักยภาพเพื่อรองรับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การกาวสูประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ในการปรับปรุงและจัดทํา (ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไดปรับปรุงเนื้ อหาสาระสํ าคัญ เชน ขอมู ลดานสังคม เศรษฐกิจ และสถานการณ
ดานแรงงาน ที่เปนปจจุบัน กลไกการบริหารจัดการดานแรงงานและเครือขายประชารัฐดานแรงงาน บทบาทที่
ส ง ผ ล ต อก ารดํ าเ นิ น งา นด า นแ รง งา นรว มทั้ งร ว ม กั น พิ จา รณ ายุ ทธ ศ าส ตร ก ล ยุ ท ธ ตั ว ชี้ วั ด
และแผนงาน/โครงการและค า เป า หมายภายใต แ ผนแม บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยกระทรวงแรงงานจะเรงรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของและปรับปรุงเปนแผน
แมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับสมบูรณ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผน
ไปสูการปฏิบัติและมีการบูรณาการตามแผนดังกลาวตอไป
5.2.5 สาระสํา คัญของการประชุมหารือรวมระหวางรั ฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และ
ผู บ ริ ห ารของกระทรวงแรงงานกั บ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี (นายสุ วิ ท ย เมษิ น ทรี ย )
เรื่อง “Thailand 4.0 : กําลังคนและ Talent ยุคใหม” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 เวลา 17.00 น.
ณ หองดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย เมษินทรีย) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการ
พัฒนาคนตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดองโดยสรุปดังนี้
จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุงใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 แตหัวใจที่สําคัญคือคน
จึงไดกําหนดประเด็นเพื่อการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ คน และเทคโนโลยี
หากคนไมเกง และไมมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางานจะไมเกิดประโยชน เมื่อมุงไปที่คน
เรื่องการศึกษา อาชีพ สุขภาพ จิตใจ เปนประเด็นที่สําคัญ
ป ญ หาของคนในประเทศ หากหน ว ยงานภาครัฐ ไมมี การปรั บ ตั ว เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาคนสู
ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว อาจตองมีการยุบกระทรวงและปรับปรุงบทบาทภารกิจ ดังนั้น จึงตองยึดคนเปน
ศูนยกลาง
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ในอนาคตการจัดตั้งหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายของภาครัฐ หากเสร็จสิ้นภารกิจ
จะมีการยุบหนวยงาน เชน PMDU ภายใตคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดองสามัคคี (ป.ย.ป.)
การดําเนินภารกิจเมื่อมุงที่คน ตองมองที่ความสามารถพิเศษ การที่กระทรวงแรงงานมุงใหคนของ
ประเทศเปน Manpower จึงควรที่จะปรับเปน Brain Power ดังนั้น นวัตกรรม และทักษะตองไปดวยกัน
ในการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 กระทรวงแรงงานเปลี่ยน mind set คือ
• ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ไมเปนฝายตั้งรับ (Passive) ตองเปนฝายเชิงรุก (Proactive)
• ตองคิดแบบ Open System
• ตองบริหาร Stock & Flow Workforce
• ตองมีขอมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุมชวงชั้น (Class) ใหไดวา
แรงงานกลุมใดเปน Labour 1.0 กลุมใดเปน 2.0 3.0 และ 4.0 แตละ Class มี
จํานวนประมาณเทาไร
• ตองคาดการณวาแรงงานในอนาคตที่เปน Talent ควรตองมีรายได (Income) เทาไร
กลุม Highly Skill จะสรางมูลคา (Value) ไดเทาไร
• ตองสราง Talent & Start up
• แรงงานในอนาคตจะไมเพียงมี Skill เทานั้น แตตองมี Knowledge & Skill
ดังนั้น ตองปรับแนวทางการดําเนินงานที่อยูบนพื้นฐานภารกิจตามกฎหมายแบบเดิม ๆ ไปสู
แนวทางที่ ท า ทาย ในลั ก ษณะของการพั ฒ นาคนแบบก า วกระโดดไปสู เ ทคโนโลยี ก า วหน า (Human
Technology)
กระทรวงแรงงานมี 3 มิติ (Dimenson) ของการพัฒนาคน คือ มิติเชิงเศรษฐกิจ (Economic)
มิติเชิงสังคม (Social) และมิติเชิงทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งไมเพียงแตพัฒนาคนใหเปน Local Citizen
เทานั้น ตองพัฒนาไปสู Regional Citizen และ Global Citizen ในทายที่สุด เพราะในโลกอนาคต Talent
จะเกิด Talent Mobility สูงมาก การเปน Global Citizen จะเปนแรงดึงดูดไดอยางดี
กระทรวงแรงงานตองมุงกลุมเปาหมาย (Capture) ใน 3 กลุมดังนี้
1. กลุมแรงงาน Based on Bio อาทิ การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agriculture Tourism) และกลุม
Base on Culture อาทิ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) หัตถกรรม (Handy craft) ซึ่งเปน
การผลิตที่มีมูลคานอย (Low Value) ทํากันเองภายในทองถิ่น แรงงานอยูกับที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ประเทศไทยมีความหลากหลายดาน Culture & Agriculture กระทรวงแรงงานตองมุงสรางคนเหลานี้ใหดีเพราะใน
อนาคตแรงงานกลุมนี้จะแขงขันเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Add Value) เอง แตละภาคตองเนนจุดเดนที่แตกตางกัน
2. กลุมภาคบริการ (Service) ที่มีความสามารถรองรับ (Absorb) แรงงานไดจํานวนมากจะเปน
แหลงในการสรางแรงงานและการจางแรงงาน (Employment) ไดอีกมาก ซึ่งในอนาคตภาคบริการจะไมใช
Service Only แตจะเปน Service in Product หรือ Product in Service ซึ่งสามารถสนองตอบ
ความตองการของประเทศเพื่อนบานไดดวย ภาคบริการมีความยืดหยุนมากกวาภาคอุตสาหกรรม ยังสามารถ
รองรับและสรางตลาดแรงงานไดอีกมาก
3. กลุมอุตสาหกรรมกาวหนา (Advanced Industry) อาทิ หุนยนต (Robot) กลุมทักษะฝมือ
ขั้นสูง (High Skill Labour) ซึ่งจะตองมีการเตรียมคนเพื่อรองรับกลุมนี้ เพื่อตอบ Thailand 4.0 ดังนั้น
ตองเปลี่ยนชุดความคิด (Paradigm Shift) ของคานิยมวาจะตองไดปริญญา ซึ่งเปนเพียงกระดาษ แตไมมี
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งานทํา เปนความลมเหลวของระบบการศึกษาของไทย การจะพัฒนาคนตอบรับ Thailand 4.0 ได กระทรวง
แรงงานจะตองมีขอมูล (Data) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะหากตางชาติตองการแรงงาน แตเราไมสามารถ
ตอบสนอง (Supply) ได จะเปนปญหาในทางปฏิบัติ
กระทรวงแรงงานต องยึดแรงงานเปน หลัก และปรับเปลี่ยนกระบวนคิด (Paradigm Shift)
แตกตางจากสิ่งที่ทําอยู อาทิ ดานจัดหางาน เมี่อคนตกงาน แลวฝกอาชีพ เพื่อใหคนมีงานทํามีรายไดขั้นต่ํา
วันละ 300 บาท ไปสูการตั้งเปาหมายที่ทาทาย (Talent) ที่ตองจัดการกับแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ
และมุงสรางแรงงานทักษะฝมือระดับสูง (High Skill Labour) มาทดแทนในระยะ 3 ปขางหนา
สํ า หรั บ ในระยะ 20 ป ขา งหน า ต อ งมี เ ป า หมาย สร า ง เสริ ม ซ อ ม กลุ ม เป า หมายในระบบ
การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน ดังนี้
1. กลุ มเด็ กแรกเกิ ด จนถึ งประถมศึกษา ใน 20 ปข างหนา เด็ก กลุมนี้จ ะเปน กําลังแรงงาน
ที่สําคั ญในอนาคต (Labour Force) กระทรวงศึกษาธิการมี บทบาทหลักในการ “สราง” โดยรวมมือกั บ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางคนใหเปน Brain Power & Talent
2. กลุ มนักเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึกษาจนถึงผูที่จ ะจบมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุมคนทํางานวัย ตน
คนกลุมนี้จะเปนกําลังแรงงานหลักในอีก 10 ปขางหนา กระทรวงแรงงานมีบทบาทในการ “เสริม” ศักยภาพ
ใหกับแรงงานกลุมนี้เพื่อใหเปนไปในทิศทางที่ตลาดแรงงานตองการ ซึ่งตองเรงดําเนินการโดยดวนเปนลําดับ
แรก (Primary Focus)
3. กลุมคนทํางานวัยปลาย กลุมแรงงานทักษะฝมือต่ําและคอนขางต่ํา (Unskilled & Semi
Skill) เปนกลุมที่กระทรวงแรงงานตอง “ซอม” เพื่อใหมีทักษะฝมือที่เพียงพอในสวนที่ขาด เพื่อใหยังคงอยูใน
ตลาดแรงงานได และทดแทนปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได
ในระยะ 3 – 5 ปแรก ต องเรง “ซอม” ซึ่งตองคิดตอวาถาคนที่ “ซอม” ไม ไดจ ะทําอยางไร
จะตองยาย Sector หรือไม กระทรวงที่เกี่ยวของ กระทรวงใดบางที่ตองรับไปดําเนินการตอ ขณะเดียวกันตอง
“เสริม” และ “สราง” ควบคูกันไป ในระยะตอไป ตองเนน “เสริม” และ “สราง” มากขึ้นจนไปสูเปาหมายสูง
คือ คนในอีก 20 ป ขางหนาเปน Brain Power & Talent หรือ เพิ่มสัดสวนของกําลังแรงงาน 2.0 – 3.0 –
4.0 และให 1.0 หมดไป หรือมีนอยที่สุด
โดยสรุปตองนําตลาดแรงงานเปนตัวตั้ง ตองเริ่มที่ตลาดแรงงานตองการคนแบบไหน กระทรวง
แรงงานตองบอกได และตองมองเรื่อง“คน” เปนยุทธศาสตรชาติในระยะ 20 ป ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยทุก
กระทรวงต อ งทํ า ร ว มกั น เป น Cluster “คน” ตองกลา คิดไปข างหนา (คิด ใหญ) และสรา ง Roadmap
(คิ ด เป น ระบบ) เพื่ อเดิ น ไปให ถึง ไมจํ าเปน ตองทําใหสําเร็จ ทัน ที (ทําสว นยอยกอน) โดยธรรมชาติของ
กระทรวงแรงงานเปนหนวยบูรณาการดาน “คน” ดังนั้น ตองมีการ Workshop จัดทํา Business Model
สํ า หรั บ “คน” ใน 4 มิ ติ คื อ สั ง คม (Social).เกษตร (Agriculture).บริ ก าร (Service).อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing) แลว กระทรวงแรงงานรวมเปนภาพเดียว โดยกระทรวงแรงงานตองเนนสราง Talent
ใน 3 กลุมอาชีพ คือ เกษตร ทองเที่ยว และบริการ
ซึ่งการดําเนินการในภารกิจดังกลาวขางตน ตองมีขอมูล (Data & Information) ในระดับตาง ๆ
รวมถึงความตองการแรงงานฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากําลัง
แรงงาน (Manpower) ไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานได (Matching)
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บทที่ ๖
แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
6.1 วิสัยทัศน
Productive Manpower : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.2 พันธกิจ
1. เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผูประกอบการ ใหพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุมครองและสงเสริมใหแรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน
2. การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
4. การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสรางความยั่งยืนใหภาคแรงงาน
5. การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร
6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ
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คํานิยาม
กระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กําลังแรงงาน ( แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ)
และผูประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทํา มีความมั่นคง และมีสุขภาวะที่ดีในการทํางาน
แรงงานในระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไดรับความคุมครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ไดแก
1) ขาราชการ ลูกจางประจํา ของสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค
และราชการสวนทองถิ่น
2) ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
3) ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
4) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
5) ลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน
6) ผูมีงานทําที่ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับการคุมครองหรือผูมีงานทําที่ไดรับการคุมครอง
ไมครบทั้งระบบหรือผูมีงานทําที่ไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน
เชนเดียวกับแรงงานในระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพือ่ สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๑. แนวทางการดําเนินงาน
องคประกอบที่สําคัญและจําเปนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยภายใต
สภาวการณ ดา นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ โลกและระดั บ ภู มิภ าค คือ การเพิ่ มขี ดความสามารถของแรงงานและ
ผูป ระกอบการในประเทศไทย ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 3 ประการ
ดังนี้
1.1 สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถของ
แรงงานและผูประกอบการผานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออมจากผลของการเคลื่อนยาย
แรงงานเสรี ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (AEC) ภายใตขอจํากัด ดานทรัพยากรและกรอบเวลา
โดยจํ าเป น ต องอาศั ย ความร ว มมื อกั บ ภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน และตองดําเนิน การอยา งตอเนื่อ ง
เพื่อขยายผลใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
1.2 ดําเนินการเชิงรุกควบคูกัน โดยเนนพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ การพั ฒ นาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุม อุตสาหกรรม
ซึ่ ง ประกอบด ว ยความสามารถในสาขาอาชี พ ความสามารถที่ จํ า เป น พื้ น ฐาน ได แ ก ทั ก ษะด า นภาษาและ
คอมพิวเตอร และคุณลักษณะที่พึงประสงคตอการเพิ่มขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
1.3 พัฒนาและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถใหกับแรงงานและสถานประกอบการ
๑.๔ “ซอม” กลุมแรงงานทักษะฝมือต่ําและคอนขางต่ํา (Unskilled & Semi Skill) ในระยะแรก
เพื่อใหมีทักษะฝมือที่เพียงพอในสวนที่ขาด เพื่อใหยังคงอยูในตลาดแรงงานได และทดแทนปญหาการขาดแคลน
แรงงานในอนาคตได ใ นระยะต อ ไปจะต อ งเน น “เสริ ม ” และ “สร า ง” ควบคู กั น จนไปสู เ ป า หมายสู ง คื อ
คนในอีก 20 ป ขางหนาเปน Brain Power & Talent หรือ เพิ่มสัดสวนของกําลังแรงงาน 2.0 – 3.0 – 4.0
และให 1.0 หมดไป หรือมีนอยที่สุด
๑.๕ มุงเนนพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรมกาวหนา (Advanced Industry) อาทิ หุนยนต
(Robot) กลุมทักษะฝมือขั้นสูง (High Skill Labour) เพื่อตอบ Thailand 4.0

๒. เปาประสงค
1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะไดมาตรฐาน มีทักษะฝมือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
2. สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานแรงงาน
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๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5

ตัวชี้วัด

ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
ไมต่ํากวารอยละ/ป (แผนฯ ๑๒)
สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผานการ รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 รอยละ ๗0 รอยละ 70
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไมนอยกวารอยละ/ป
รอยละของสถานประกอบกิจการ
รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50
ที่เขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001 – 2553)
จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนา
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ใหเปนแรงงานฝมือคุณภาพ
คน
คน
คน
คน
คน
(PM Target)

๔. กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการใหสอดคลองความตองการของตลาด

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
1. สงเสริม สนับสนุนใหแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไดรับความคุมครองดานประกันสังคม โดยการออกหนวย
Mini Office ใหบริการในสถานประกอบการ

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการรณรงค สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงาน
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
3. โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการสรางผูประกอบการเยาวชน
ดวยการจัดการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐานตามกลไกประชารัฐ
4. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดแก
สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องเรือน
5. โครงการติดตามสถานการณแรงงานในกิจการ
ประมงภาคสนาม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปส.
(สสท.)

กสร.
(กคร.,สรส.,
กภ.,สพม.)
ศธ.
(สกศ.)
กอ.
(กสอ.)
กษ.
(กปม.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
จังหวัดในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
และจังหวัดที่มี
แรงงานตางดาว
จํานวนมาก
10 จังหวัดพื้นที่
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
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แผนงาน/โครงการ
๖. โครงการจัดอบรมผูประกอบการแพปลา แรงงานประมงเกี่ยวกับ
ความรูดานกฎระเบียบตางๆ และแรงงานที่ดี
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
๘. โครงการอาสาสมัครเกษตร
9. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร
10. โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน
Young Smart Farmer
11. โครงการสรางและเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร
12. โครงการอาสาสมัครชลประทาน
13. โครงการในการวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน
ใหมีทักษะรอบดานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต
14. โครงการยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีกลุมอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นสวนยานยนตและกลุมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจในรูปแบบ Super Cluster
และ 10 อุตสาหกรรม
15. โครงการสงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) ในรูปแบบ Super Cluster และนโยบายสนับสนุน
10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve and New S-curve)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กษ.
(กปม.)
กษ.
(กสก.)
กษ.
(กสก.)
กษ.
(กสก.)
กษ.
(กสก.)
กษ.
(ปศ.)
กษ.
(กชป.)
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เทคโนโลยีโรงงาน

สสส.

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เทคโนโลยีโรงงาน

สสส.

-
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กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนรวม
ดานแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
สปส.
สปส.กทม.พท./
Service Delivery Unit
(สสร.)
สปส.จว./สาขา
2. โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม
สปส.
สปส.กทม.พท./
(กฝ.)
สปส.จว./สาขา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนายจางเพื่อจัดทําขอมูล
สปส.กทม.พท./
และจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
สปส.จว./สาขา
(e-Payment)
4. การพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรม
สอน.
ออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เพื่อยกระดับ
การใหบริการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5. การพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในระบบอุตสาหกรรม
สอน.
ออย น้ําตาลทราย อุตสาหกรรมตอเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและจัดทํามาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานฝมือแรงานแหงชาติรองรับ
กพร.
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
อก.
2. ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
กพร.
อก.
การแขงขัน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ.
(แผนงานยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต)
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แผนงาน/โครงการ
4. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
5. โครงการสงเสริมทักษะดิจิทัล แกกําลังแรงงาน
เพื่อการประกอบอาชีพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กพร.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง

กพร.

-

-

กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. การพัฒนาระบบอัตรา เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
สปส.
เพื่อสงเสริมใหนายจางดูแลรับผิดชอบลูกจางในสถานประกอบการ
(สกท.)
2. โครงการใหความรูการประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สปส.
(กฝ.)
กสร.
3. สงเสริม และสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการมีความรูเกี่ยวกับ
(สพม.)
ความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
4. การดําเนินงานตามความรวมมือดานมาตรฐานแรงงานไทย
กสร.
(สพม.)
กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
กลยุทธที่ 5 สรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา
ทักษะฝมือใหกับลูกจางตามกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
กพร.
ฝกอบรมฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557
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กลยุทธที่ 6 พัฒนาแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
(10 อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) (Quick Win)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
สศช.
กพร.
ภาคตะวันออก
2. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
กพร.
เศรษฐกิจพิเศษ
อก.
3. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
กพร.
อก.
4. ศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
กพร.
(พื้นที่ดําเนินการ สพร. 14 แหง)
อก.
5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใหสิทธิประโยชน
วช.
กพร.
แกสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545
6. การวางแผนและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน เพื่อตอบสนองตอ
สศอ.
สถาบันเพิ่มผลผลิต
การเปลี่ยนแปลงของภาค อุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต
แหงชาติ
(Manpower Planning)
7. การพัฒนาทักษะฝมือโดยนําแนวคิดดานสมองประยุกตมาใช
สศอ.
สถาบันเพิ่มผลผลิต
(Brain-Based Learning: BBL)
แหงชาติ
8. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดานทองเที่ยวและบริการ
กพร.
9. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง
กพร.
และการคาระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
อก.
1. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0
อก.
2. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพ
3. โครงการผลิตชางเทคนิคแกคนพิการและดอยโอกาส
สถาบันไทย-เยอรมัน
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต
สถาบันไทย-เยอรมัน
ของ SME สูอุตสาหกรรม ๔.๐

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
กพร.
กพร.

อก.
(สป.)
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แผนงาน/โครงการ
5. โครงการในการเพิ่มผลิตภาพบุคลากรดวยระบบรับรอง
ความสามารถบุคลากร ในอุตสาหกรรมยานยนต
(Skill Certification System for Automotive Industry)
6. โครงการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
7. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูปกิจกรรม
8. โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิต
สีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9. กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสรางสรรค
สําหรับนักศึกษา ภายใตโครงการยกระดับผลิตภัณฑ SMEs
สูตลาดโลก (Global Reach)
10. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
11. โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สถาบันยานยนต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

สถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
สศอ.

-

สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กสอ.

-

กสอ.
กสอ.

-

-
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการทํางาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. แนวทางการดําเนินงาน
กําลังแรงงานเปนสวนสําคัญที่ชวยในการพัฒนาประเทศหากกําลังแรงงานไมไดรับโอกาสและไมไดรับ
การดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชนตามกฎหมาย และการสรางหลักประกันที่ดีทางสังคมก็จะไมมี
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้
จึง ไดกํา หนดแนวทางการดํา เนิน งานเพื่อ เสริม สรา งความมั่น คงและคุณ ภาพชีวิต ที่ดีใ หกับ กํา ลัง แรงงานไว
5 ประการ ดังนี้
1.1 เสริมสรางความมั่นคงในการมีงานทํา เพื่อสงเสริมใหกําลังแรงงานรวมทั้งผูสูงอายุและคนพิการ
ไดมีงานทํา มีรายไดและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยดําเนินการสงเสริมการมีงานทําการประกอบอาชีพอิสระ
การแนะแนวอาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน การสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน และคนหางานไดรับการคุมครอง
รวมทั้ งให แ รงงานได รั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ ต ามกฎหมายมี ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน มี ส ภาพแวดล อ มและ
สภาพการทํางานที่ดีไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและมีความสมานฉันทระหวางแรงงานและผูประกอบกิจการ
โดยดําเนินการคุมครองแรงงาน เสริมสรางความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สงเสริมการจัด
สวัสดิการแรงงาน และเสริมสรางระบบแรงงานสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเปนงานที่ใชหลัก
บูรณาการและการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.2 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแรงงานผานระบบประกันสังคม /สงเสริมระบบการออม เพื่อใหมี
หลั ก ประกั น ชี วิ ตที่ มั่น คง ภายใต ก ารบริห ารจั ดการที่ ดีมีธ รรมาภิบ าล การพัฒ นารู ป แบบและสิ ทธิป ระโยชน
ที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและดําเนินการเพื่อใหกองทุนมีเสถียรภาพ
1.3 “สราง” กลุมเด็กแรกเกิด จนถึงประถมศึกษา ซึ่งใน 20 ปขางหนา เด็กกลุมนี้จะเปนกําลัง
แรงงาน (Labour Force) ที่สําคัญในอนาคต โดยรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางคนใหเป น
Brain Power & Talent
๑.๔ “เสริม” ศักยภาพใหกับกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงผูที่จะจบมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
กลุ ม คนทํ า งานวั ย ต น ซึ่ ง คนกลุ ม นี้ จ ะเป น กํ า ลั งแรงงานหลั กในอี ก 10 ป ข า งหน า เพื่ อ ให เ ป น ไปในทิ ศ ทาง
ที่ตลาดแรงงานตองการ
๑.๕ ตองเนนการสราง Talent ใน 3 กลุมอาชีพ คือ เกษตร ทองเที่ยว และบริการ ยกตัวอยางเชน
๑.๕.๑ กลุมแรงงาน Based on Bio อาทิ การทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agriculture Tourism)
และกลุม Base on Culture อาทิ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) หัตถกรรม (Handy craft)
ซึ่งเปนการผลิตที่มีมูลคานอย (Low Value) ทํากันเองภายในทองถิ่น แรงงานอยูกับที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ประเทศไทยมีความหลากหลายดาน Culture & Agriculture กระทรวงแรงงานตองมุงสรางคนเหลานี้ใหดี เพราะใน
อนาคตแรงงานกลุมนี้จะแขงขันเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Add Value) เอง แตละภาคตองเนนจุดเดนที่แตกตางกัน
๑.๕.๒ กลุมภาคบริการ (Service) ที่มีความสามารถรองรับ (Absorb) แรงงานไดจํานวนมากจะ
เปนแหลงในการสรางแรงงานและการจางแรงงาน (Employment) ไดอีกมาก ซึ่งในอนาคตภาคบริการจะไมใช
Service Only แตจะเปน Service in Product หรือ Product in Service ซึ่งสามารถสนองตอบความตองการ
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ของประเทศเพื่ อนบ า นได ด ว ย ภาคบริ ก ารมีความยืด หยุน มากกวาภาคอุต สาหกรรม ยัง สามารถรองรับ และ
สรางตลาดแรงงานไดอีกมาก

๒. เปาประสงค
ชีวิตที่ดี

1. แรงงานไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพ
2. กําลังแรงงาน ไดรับความคุมครอง ขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนแรงงานใน
ระบบที่ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย
ประกันสังคม
สัดสวนผูอยูภายใต
ประกันสังคม
มาตรา 40 ตอกําลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น
(PM Target)
จํานวนลูกจางที่อยูใน
ความคุมครองของ
กองทุนเงินทดแทน
จํานวนแรงงานทั้งใน
และนอกระบบที่ไดรับ
การสงเสริม พัฒนา
และคุมครองใหไดรับ
สิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน (PM Target)
อัตราการวางงาน
(คํานวณดวยการใช
สูตร Moving
Average การหา
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่
ทุก 3 ป)
รอยละการบรรจุงาน
ตอผูสมัครงาน

2560
11.980
ลานคน
รอยละ
0.08

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
12.110
12.310
12.510
ลานคน
ลานคน
ลานคน

2564
12.710
ลานคน

รอยละ
0.08

รอยละ
0.08

รอยละ
0.08

รอยละ
0.08

๙,๗๑๗,๖๐๐ ๑๐,๐๐๙,๑๐๐ ๑๐,๓๐๙,๔๐๐ ๑๐,๖๑๘,๗๐๐ ๑๑,๒๖๕,๔๐๐
คน
คน
คน
คน
คน
1,591,300
คน

1,642,500
คน

1,694,000
คน

1,745,500
คน

1,797,000
คน

0.845

0.847

0.836

0.842

0.841

รอยละ 73

รอยละ 73

รอยละ 73

รอยละ 73

รอยละ 73
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ตัวชี้วัด
รอยละของผูสูงอายุ
ในระบบประกันสังคม
มาตรา 33
(PM Target)
รอยละของผูสูงอายุที่
ไดรับการสงเสริมการมี
งานทําและ/หรือฝก
อาชีพมีงานทํา

2560
รอยละ 4

รอยละ 34

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอย 4
รอยละ 4
รอยละ 4

รอยละ 3๖

รอยละ 3๘

รอยละ ๔๐

2564
รอยละ 4

รอยละ 42

๔. กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. โครงการลูกจางผูประกันตนมีสิทธิประโยชนภายใตกฎหมาย
สปส.
ประกันสังคม
2. โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และเผยแพรความรู
งานประกันสังคม
3. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผูประกันตนที่ปวย และผูประกันตน
ที่ทุพพลภาพ
4. พัฒนาสิทธิประโยชนบริการทางการแพทยใหกับผูพิการ
ที่เปนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
5. การจัดประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิรปู ระบบบํานาญ
6. การสํารวจความพึงพอใจของผูประกันตนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม
7. โครงการประกันสังคมมอบสุข
8. บริหารจัดการฟนฟูสมรรถภาพคนงานและผูประกันตน
ที่ทุพพลภาพแบบครบวงจร
9. โครงการประดิษฐและพัฒนาอุปกรณสําหรับฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย

สปส.
(สจพ.)
สปส.
(สจพ.)
สปส.
(สจพ.)
สปส.
(สสท./กวพ./กม.)
สปส.
(กวพ.)
สปส.
(ศสน.)
สปส.
(ศฟง.ทุกศูนย)
สปส.
(ศฟง.ทุกศูนย)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
สปส.กทม.พท./
สปส.จว./สาขา
สปส.กทม.พท./
สปส.จว./สาขา
สปส.กทม.พท./
สปส.จว./สาขา
ทุกหนวยงานของ สปส.
สปส.กทม. พท./
สปส.จว./สาขา
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แผนงาน/โครงการ
10. โครงการปรับสภาพ แวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพ
ความพิการของผูทุพพลภาพ
11. โครงการผูประกันตนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน
ดานบริการทางการแพทยภายใตกฎหมายประกันสังคม
(บูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปส.
(ศฟง.ทุกศูนย)
สปสช.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
สปส.
(กนผ./สจพ.)

กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาและคุมครองแรงงานนอกระบบและแรงงานผูสูงอายุอยางยั่งยืน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการแรงงานนอกระบบผูมีสิทธิไดสมัครเขาสู
สปส.
สปส.กทม.พท./
ความคุมครองภายใตกฎหมายประกันสังคม (บูรณาการป 2560)
(สสร.)
สปส.จว./สาขา
2. โครงการอบรมใหความรู ความเขาใจ เรื่อง การประกันสังคม
สปส.
สปส.กทม. พท./
มาตรา 40 แกแรงงานนอกระบบ
(สสร.)
สปส.จว./สาขา
3. โครงการประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคม มาตรา 40
สปส.
สปส.กทม.พท./
แกบุคลากรสํานักงานประกัน สังคมและเครือขาย
(สสร.)
สปส.จว./สาขา
4. การกํากับ ดูแล และสนับสนุนใหแรงงานมีความรู
กสร.
และไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
(กคน.)
5. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรคุมครองแรงงานนอกระบบ
กสร.
พ.ศ. 2561 - 2565
(กคน.)
6. โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสูทองถิ่น
กสร.
(กคน.)
7. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อขยายการคุมครอง
กสร.
แกแรงงานนอกระบบ
(กคน.)
8. โครงการสงเสริมความรูแกลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบาน
กสร.
อันมิไดประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
(กคน.)
9. โครงการสงเสริมใหความรูแกผูรับงานไปทําที่บาน
กสร.
เพื่อกาวสูสังคมสูงวัย (Ageing Society)
(กคน.)
10. โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
กกจ.
และประสบการณ
(กบ.)
11. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
สป.
สรจ.
และแรงงานคนพิการ
(กยผ.)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนงาน/โครงการ
12. โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ
13. โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ
14. โครงการหมูบานชางสรางสรรคงานในชุมชนดวยพลังประชารัฐ
15. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสงเสริมปองกันโรค
จากการประกอบอาชีพสําหรับกลุมแรงงานนอกระบบ

16. การพัฒนาเกณฑ/แนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ
แรงงานขามชาติ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.
(กส.)
กกจ.
(กส.)
สป.
(สตป.)
สธ.
สปสช.

สธ.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กกจ.,กพร.,
กสร.,สปส.
สสส., สปสช.,
รง.,มท.,
สมาคม,เทศบาล,
อบจ
กปภ.

กลยุทธที่ 3 สงเสริม พัฒนา คุมครองสิทธิดานแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานโดยผานกลไกการมีสวนรวม (Quick Win : Safety Thailand)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน
สปส.
ร.พ. ที่ทําความรวมมือ
(สกท.)
กับ สปส. ดําเนินงาน
คลินิกโรคจากการ
ทํางาน
2. สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการโครงการสงเสริมหรือ
สปส.
กสร./สสปท./กรม
(สกท.)
ควบคุมโรค/ร.พ.นพรัต
ปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Thailand)
นราชธานี/ร.พ.สังกัด
มหาวิทยาลัย/ร.พ.โรค
ทรวงอก/ร.พ.โรค
ผิวหนังเขตรอนภาคใต
จังหวัดตรัง
๓. การบริหารจัดการใหลูกจางไดรับสิทธิเงินทดแทนอยางทั่วถึง
สปส.
(สกท.)
และเปนธรรม
4. โครงการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อปองกัน
การแสวงประโยชนจากแรงงานและกองทุน

สปส.
(สตส.)

สปส.กทม.พท./
สปส.จว./สาขา
6-14

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนงาน/โครงการ
5. โครงการสัมมนานายจาง ลูกจาง เจาหนาที่สถานพยาบาล
และเจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม
6. กํากับ ดูแลใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย
และสนับสนุนใหแรงงานมีความรูตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
มีความปลอดภัยในการทํางาน
7. โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
8. โครงการพัฒนา พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม
9. โครงการพัฒนาแนวทางจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมของหนวยบริการสาธารณสุข

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปส.
(สจพ.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กสร.
(กคร. กภ.)

-

กสร.
(กภ.)

กษ.,มท.,อก.,
สธ.,ทก.,คค.

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงานใหมุงผลสัมฤทธิ์
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. รณรงคสงเสริมใหสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
กสร.
มีการบริหารแรงงานสัมพันธดวยระบบทวิภาคี
(สรส.)
2. โครงการสงเสริมสถานประกอบกิจการใหมี
กสร.
(สรส.)
ระบบบริหารจัดการที่ดีในดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน
3. โครงการแรงงานสมานฉันทสรางสรรคเศรษฐกิจไทย
กสร.
(สรส.)
4. โครงการสรางนักบริหารแรงงานสัมพันธ
กสร.
(สรส.)
เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0
5. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการจัดสวัสดิการ
กสร.
(กสว.)
ตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
6. โครงการสงเสริมสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานสูงอายุ
7. โครงการพัฒนาความเขมแข็งคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ

กสร.
(กสว.)

-

กสร.
(กสว.)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนงาน/โครงการ
8. ใหบริการเงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
9. แผนงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม
(กลุมวัยทํางาน)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กสร.
(กสว.)
สธ.
รง. (สปส.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
กษ.
บูรณาการรวมกับ
รง. (กสร.)

กลยุทธที่ 5 ส งเสริ มการมีงานทํา และขยายโอกาสการมี งานทํ าและมีทางเลื อกในการประกอบอาชี พ
ใหแกกําลังแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. การสงเสริมอาชีพใหกับลูกจางที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สปส.
สมรรถภาพเนื่องจากการทํางานและผูประกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุด
(ศฟง.ทุกศูนย)
การฟนฟูสมรรถภาพการทํางานใหมีงานทํา
2. โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน
กกจ.
(กส.)
3. โครงการกาวสูงานที่ดี คนมีคุณภาพ
กกจ.
(Smart Jobs Smart Workers)
(กบ.)
4. โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ นักเรียน/นักศึกษา
กกจ.
(กบ.)
ผูพนโทษ ผูพิการ)
5. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
กกจ.
(กบ.)
6. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน
กกจ.
(กบ.)
7. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
กกจ.
(กบ.)
8. โครงการปลอยเงินกูกองทุนใหกับผูรับงานไปทําที่บาน
กกจ.
(กส.)
และบริหารจัดการเงินกองทุน
9. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ
สป.
(กยผ.)
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว
พม.
(สค.)
(แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย)
11. โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะดานอาชีพของคนพิการ
พม.
(พก.)
12. โครงการฝกทักษะและพัฒนาอาชีพในสถาบันแกคนพิการ
พม.
(พก.)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
ศธ.
(กศน.)
ศอ.บต.
กพร.
กพร.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กพร.
พม.
(พก.)
พม.
(พก.)

พม.,มท.,อปท.
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.
(กรต.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กกจ.

-

กกจ.
กกจ.

-

แผนงาน/โครงการ
13. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
14. ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
15. โครงการเพิ่มศักยภาพชางอเนกประสงค (ชางชุมชน)
16. ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
17. ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
18. โครงการสงเสริมการจางงานคนพิการในหนวยงานของรัฐ
19. โครงการสงเสริมการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ

กพร.
พม.,มท.,อปท.
พม.,มท.,อปท.

-

กลยุทธที่ 6 คุมครองคนหางานไมใหถูกหลอกจากการหางานทํา
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อปองกัน
การตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางาน
ตางประเทศ
2. โครงการสรางเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวง
และลักลอบการไปทํางานตางประเทศ
3. โครงการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
4. โครงการเผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน

กลยุทธที่ 7 สงเสริมการบริหารคาจาง คาตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการประชุมชี้แจงใหความรู เรื่อง อัตราคาจาง
สป.
ตามมาตรฐานฝมือ
(คจ.)
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
กลยุทธที่ 8 ประสานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวของ (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
ปปส.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
กสร.
(กสว.)

2. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยเด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ

กสร.
(กสว.)

-

3. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

กสร.
(กสว.)
กสร.
(กคร.)

-

กสร.
(กภ.)

-

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

4. โครงการสงเสริมสิทธิหนาที่แกแรงงานสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)
5. โครงการบูรณาการสรางทักษะการทํางานดานคุมครองสิทธิ
และความปลอดภัยในการทํางานแกนักเรียน นักศึกษา
กอนเขาสูตลาดแรงงาน

-
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
๑. แนวทางการดําเนินงาน
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และภาคแรงงานของประเทศ จึงมีความ
จําเปนที่ตองมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดทอนปจจัยดานลบ
ใหมีผลกระทบนอยที่สุด ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 3 ประการ ดังนี้
1.1 เรงดําเนินมาตรการที่เปนการสงเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศใหครอบคลุมมากที่สุด ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบ
ขอมูลและการศึกษาวิจัยดานแรงงาน
1.2 เร ง ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศด า นแรงงานทั้ ง ในกรอบทวิ ภ าคี พหุ ภ าคี
และเขตการค า เสรี การดํ า เนิ น มาตรการเพื่ อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน
1.3 ตองบริ หารจัด การแรงงานไทยไปทํา งานตา งประเทศอยางเปน ระบบ เพื่อใหแรงงานไทย
ที่มีความประสงคจะไปทํางานตางประเทศไดไปทํางานอยางถูกตองเหมาะสม ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
ได รั บ การคุ มครองตามสิ ทธิ ป ระโยชน ตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทํางานและไดรับการสงเสริม
การพัฒนาทักษะฝมือ รวมถึงการสงเสริมรักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ
1.4 ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning)
เพื่อใหเกิดประโยชนแกแรงงานไทยและเศรษฐกิจของประเทศจากการจางแรงงานตางดาว การควบคุม/หรือลด
ผลกระทบที่เกิดจากการใชแรงงานตางดาวทั้งดานสังคม สาธารณสุข และความมั่นคงของชาติโดยการพัฒนาระบบ
โครงสรางและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอย างมี ประสิทธิภาพ ทัน ตอการเพิ่มขึ้ นของปริ มาณ
การจางแรงงานตางดาว มีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของประเทศที่ประสบความสําเร็จ
เพื่ อเสนอต อ รั ฐ บาลให กํ า หนดเป น วาระแห งชาติ ในการบู ร ณาการความร ว มมื อระหว างหน ว ยราชการต างๆ
ที่เกี่ ยวข อง เช น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพ ฯลฯ
1.5 ขจั ด การใช แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร า ย แรงงานบั ง คั บ แรงงานผิ ด กฎหมาย
และการคามนุษยดานแรงงานเพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการคาและการสงออก

๒. เปาประสงค
1. การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเปนไปตามการดําเนินงานตามพันธกิจดานแรงงานระหวางประเทศ
2. บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศผูรับและผูสง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบลดปญหาการใชแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมาย
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๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

รักษา
สถานะ
Tier 2

รักษา
สถานะ
Tier 2

๙๕

๑๐๐

4

4

815,578
บาท/คน/ป

838,740
บาท/คน/ป

2560
ปลดล็อค
ระดับความสําเร็จของประเทศไทย
จาก
รักษา
รักษา
ในการแกปญหาแรงงานตางดาวและ
Tier 2
สถานะTier
สถานะ
ปญหาการคามนุษย
watch list
2
Tier 2
(PM Target)
ไปสู Tier 2
รอยละของแรงงานตางดาวที่ไดรับ
๘๐
๘๕
๙๐
การปรับเปลี่ยนสถานะไดรับ
ใบอนุญาตทํางาน
จํานวนขอเสนอเชิงนโยบาย
4
4
4
ตามพันธกรณี และความรวมมือ
ดานแรงงานระหวางประเทศ
ที่นําไปสูการปฏิบัติ
รายไดสงกลับของแรงงานไทยใน
749,858 771,154 793,055
ตางประเทศเฉลี่ยตอแรงงานหนึ่งคน บาท/คน/ป บาท/คน/ป บาท/คน/ป

๔. กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการวิจัยและกําหนดมาตรการดานแรงงานระหวางประเทศ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. โครงการความรวมมือทางวิชาการกระทรวงแรงงาน , ILO ,
สป.
สหภาพยุโรป เพื่อตอตานรูปแบบการทํางานที่ไมเปนที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
กลยุทธที่ 2 ดําเนินการความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. การดําเนินงานความรวมมือดานแรงงานในกรอบทวิภาคี
กสร.
(กภ.)
- การดําเนินงานขอตกลง ความรวมมือทางวิชาการกับองคกร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงสาธารณรัฐเกาหลี (KOSHA)
2. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบขอมูล
กสร.
ตัวชี้วัดการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเชียน
(กภ.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-
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แผนงาน/โครงการ
3. โครงการเขารวมประชุมวิชาการระดับโลกดานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
4. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐระหวางไทย - สิงคโปร
5. การสงเสริมการดําเนินงานตามพันธกิจในฐานะสมาชิก
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
6. การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือดานแรงงาน
ในกรอบทวิภาคี
7. โครงการความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคี
8. โครงการความรวมมือภายใตกรอบอาเซียน
9. พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กสร.
(กภ.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กสร.
(กภ.)
สป.
(สปร. วท.)
สป.
(สปร. วท.)
สป.
(สปร. อน.)
สป.
(สปร. อน.)
กต.

-

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. โครงการศูนยประสานการบริการการไปทํางานตางประเทศ
กกจ.
(กรต.)
สวนภูมิภาค
2. โครงการสงเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทย
กกจ.
(กรต.)
ในตางประเทศ (อิสราเอล เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง-มาเกา
แคนาดา)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแขงขันไปทํางาน
กกจ.
(กรต.)
สาธารณรัฐเกาหลี
4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความตองการ
กกจ.
(กรต.)
ของตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศ (อิสราเอล)
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในตางประเทศ
สป.
(สปร. ปร.)
6. โครงการเผยแพรและขยายตลาดแรงงานในตางประเทศ
สป.
(สปร. ปร.)

กพร.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

-
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงานตางดาว
กกจ.
(สบต.)
2. โครงการจัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
กกจ.
3. โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
4. โครงการศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ดานแรงงานตางดาวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
บริหารแรงงานตางดาวในสังกัดกระทรวงแรงงาน
(ใหมีฐานะเทียบเทากรม)
6. โครงการศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง
7. โครงการศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว
8. โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางดาว
และสถานประกอบการ
9. โครงการตรวจสอบสํานักงานจัดหางาน/บริษัทจัดหางาน
ใหคนหางานทํางานในประเทศ และบริษัทจัดหางานใหคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ
10. การจัดสงเจาหนาที่แรงงานประจําในสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญในกลุมประเทศ CLMV ทําหนาที่คัดกรอง/
เตรียมความพรอมแรงงานตางดาวกอนมาทํางาน
ประสานความตองการจางแรงงานจากนายจางในประเทศ
ประสานการออกวีซา
แผนบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
(ตั้งแตโครงการที่ 11 – 31)
11. โครงการประชาสัมพันธการจัดการปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย (แผนบูรณาการ)

กกจ.
(สบต.)
กกจ.
(สบต.)

-

กกจ.

-

กกจ.
(สบต.)
กกจ.
(กทค.)
กกจ.
(กทค.)

-

-

-

กกจ.
(กทค.)

-

สป.
(สปร.)

กกจ.

กปส.

รง. (กกจ.,กสร.),
มท.,พม.,สธ.,กต.,
กก.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
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แผนงาน/โครงการ
12. โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.

13. โครงการแกไขปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย

กอ.รมน.

14. โครงการขับเคลื่อนแผนงานปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยในบทบาทของฝายปกครอง

มท.
(ปค.)

15. โครงการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว
แรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
(ทุกกิจการ)
16. โครงการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว
แรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
กิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา
17. โครงการตอตานการคามนุษย

มท.
(ปค.)
มท.
(ปค.)

กกจ.

พม.
(สป.)

รง.(กกจ./กสร.),
นร.,มท.,สธ.,กต.,
กก.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
มท.,พม.,นร.,กต,กก.,
ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
มท.,พม.,สธ.,นร.,
กก.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
ทุกหนวยงานใน รง.,
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.

18. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว
และการคามนุษย

สธ.
(สป.)

19. โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย

กต.
(สป.)

20. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานไปสูการปฏิบัติ
(ป 2560 - 2561 เดิมเปนโครงการปองกันปญหาการคามนุษย
ดานแรงงาน)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
นร.,มท.,พม.,สธ.,
กต.,กก.,ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,สตช.,ปปง.,
อส.
รง.(กกจ./กสร.),
มท.,พม.,สธ.,กต.,
กก.,ยธ.,กษ.,คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,กก.,
ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สต,ปปง.,อส.
กกจ.

สป.
(กยผ. พย.)
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แผนงาน/โครงการ
21. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานดานการปองกัน
และแกไขปญหาการคาประเวณี
22. โครงการปองกันและแกไขปญหาการทองเที่ยว
ที่เกี่ยวกับการคามนุษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก
ทองเที่ยวที่เกี่ยวกับการคามนุษยและแสวงหาประโยชน
ทางเพศจากเด็ก
23. โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
24. โครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชนเพื่อปองกันการคามนุษย

25. โครงการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
พม.
(สค.)
กก.
(กทท.)

กกจ.
(กทค.)
กสม.

ยธ.
(กสพ.)

26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี
การกระทําความผิดคามนุษย

ตร.

27. โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน
ของผูกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน

ปปง.

28. โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
คามนุษย

ยธ.
(อส.)

29. โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
ดานการประมง

กษ.
(กปม.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,มท.,สธ.,กต.,
กก.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,ยธ.,กษ.,คค.,
สม.,สตช.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร., พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,กษ.,
คค.,สต.,ปปง.,อส.
รง.(กกจ./ กสร.),
นร., พม.,สธ.,กต,
มท.,กก., กษ.,คค.,
สตช.,ปปง.,สม.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,กษ.,
คค.,ปปง.,สม.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,
กษ.,คค.,สตช.,สม.,อส.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,กษ.,
คค.,สตช.,สม.,ปปง.
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,คค.,
สตช.,ปปง.,สม.,อส.
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แผนงาน/โครงการ
30. โครงการการตรวจตราเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหา
แรงงานตางดาวและการคามนุษย
31. โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
คค.
(จท.)
กสร.
(กคร./สพม.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
รง.(กกจ./กสร.),
นร.,พม.,สธ.,กต.,
มท.,กก.,ยธ.,กษ.,
สตช.,ปปง.สม.,อส.
นร.,พม., สธ.,กต.,
มท.,คค.,กก.,ยธ.กษ.,
สตช.,ปปง.สม.,อส.,
จท.,กปม.,ทหารเรือ,
22 จังหวัด
ติดชายฝงทะเล

กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. พัฒนาความรวมมือดานประกันสังคมในระดับอาเซียน
สปส.
สปส.กทม.พท./
(กนผ.)
สปส.จว./สาขา
2. โครงการฝกอบรมบุคลากรระหวางประเทศสมาชิกประกันสังคม
สปส.
(ASSA) "หลักสูตรฟนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร”
(ศฟง.ปทุมธานี)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน
เพื่อสรางความยั่งยืนใหภาคแรงงาน
๑. แนวทางการดําเนินงาน
ความไมส มดุล ของอุป สงคและอุป ทานดานแรงงานในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เปนปญหาสะสมมาอยางยาวนานอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ
ปญหาการเกิดต่าํ ทําใหมีกําลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานในสัดสวนที่ไมเพียงพอกับความตองการใชแรงงานที่ขยายตัว
ตามการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ ดั งนั้ น ภายใตป ระเด็น ยุท ธศาสตรนี้จ ึง ไดกํ า หนดแนวทาง
การดําเนินงานเพื่อขจัด/ลด/บรรเทาปญหาความไมสมดุลนีไ้ ว ๒ ประการ ดังนี้
1.1 ในระยะเรงดวนมุงบรรเทาความไมสอดคลองของการจ างงานระหวางอุปสงคและอุปทาน
กํ า หนดแนวทางมาตรการบรรเทาป ญ หาการขาดแคลนแรงงานให กั บผู ประกอบการ ขณะเดี ยวกั นตลอดช วง
ระยะ เวลา 5 ปของแผนแมบทดานแรงงานฉบับนี้ (พ.ศ. 2560– 2564)ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองดําเนินกล
ยุทธควบคูกันโดยการศึกษา วิเคราะห และพยากรณสภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด
สื่อสารประชาสั มพัน ธ ขอมู ล ข าวสารด า นแรงงานโดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึ งเผยแพร
แนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหสนใจ
ศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 สรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนใหภาคแรงงานของประเทศโดยการวางแผนกําลัง
แรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความรวมมือจัดทําแผนกําลังแรงงานรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฯลฯ ต อ เนื่ อ งจนถึ ง การเผยแพร แ ผนกํ า ลั ง แรงงาน
ระดับประเทศและแผนกําลังแรงงานระดับจังหวัดใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับทราบ และผลักดันใหหนวยงาน
ภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงานนําไปใชตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กําลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
๑.๓ ตองมีขอมูล (Data & Information) ในระดับตาง ๆ รวมถึงความตองการแรงงานฝมือ
ในสาขาอาชีพตาง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากําลังแรงงาน (Manpower) ไดสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานได (Matching) เพราะขอมูล (Data) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะหากมีความ
ตองการแรงงาน (Demand) แตประเทศไทยไมสามารถตอบสนอง (Supply) ได จะเปนปญหาในทางปฏิบัติ
๑.๔ ตองมีขอมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุมชวงชั้น (Class) ใหไดวาแรงงาน
กลุมใดเปน Labour 1.0 กลุมใดเปน 2.0 3.0 และ 4.0 แตละ Class มีจํานวนประมาณเทาไร และ ตองคาดการณ
วาแรงงานในอนาคตที่เปน Talent ควรตองมีรายได (Income) เทาไร กลุม Highly Skill จะสรางมูลคา (Value)
ไดเทาไร
๑.๕ ตองบริหาร Stock & Flow Workforce

๒. เปาประสงค

1. ตลาดแรงงานมีกําลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. แรงงานไดรับการจางงานที่เหมาะสมและเปนธรรม
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๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละของการขาดแคลนแรงงาน
ลดลง

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รอยละ 50 รอยละ 49 รอยละ 48 รอยละ 47
(ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65

2564
รอยละ 46
(ที่ระดับ 5
คะแนน)
รอยละ 70

รอยละ 55 รอยละ 60

รอยละ 65

รอยละ 70

𝑁𝑁2 =

𝑁𝑁4 =

𝑁𝑁5 =

รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการ
ฝกเตรียมเขาทํางาน
รอยละของผูผานการทดสอบ
รอยละ 50
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดรับ
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่
กําหนดตามกฎหมาย
𝑁𝑁1 =
รอยละของสาขาอาชีพที่มีการ
ประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐาน
(𝑁𝑥15)
𝑁𝑁 + 100
ฝมือเพิ่มขึ้น

(𝑁𝑥15)
100

𝑁𝑁 +

𝑁𝑁3 =

(𝑁𝑥15)
100

𝑁𝑁 +

(𝑁𝑥15)
100

𝑁𝑁 +

(𝑁𝑥15)
100

𝑁𝑁 +

๔. กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 บรรเทาปญหาการจางงานไมตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงาน
ในระยะสั้น
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงาน
สป.
กกจ.
ของสถานประกอบการ
(กศร. วร.)
กลยุทธที่ 2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. กิจกรรมการใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
กกจ.
(กบต.)
2. โครงการศึกษาวิจัยดานแรงงาน
สป.
(กศร. วร.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-
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กลยุทธที่ 3 สรางปจจัยที่เอื้อตอการจางแรงงานและการเสริมสรางใหเกิดความสมดุลของอุปสงค
และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. การกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
สป.
(คจ.)
2. โครงสรางคาจางภาคเอกชน
สป.
(คจ.)
สปส.
สปส.กทม.พท./
3. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธงานประกันสังคมสูสถานศึกษา
(ศสน.)

สปส.จว./สาขา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร
๑. แนวทางการดําเนินงาน
หัวใจสําคัญของการดําเนินการเพื่อใหแผนแมบทดานแรงงาน บรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ ชวงป 2560 – 2564 คือ การบริหารจัดการภายในองคที่เปนเลิศ ดังนั้น ภายใต
ประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว 4 ประการ ดังนี้
1.1 มุงเนนการบริหารจัดการเปนเลิศในทุกดานภายใตทรัพยากรที่มีอยู ทั้งดานโครงสรางองคกร
ของทุ กส ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน ดานบุคลากรที่ ตองมี การบริห ารทรั พยากรบุ คคลเชิงกลยุท ธ
ดวยการพัฒนาระบบ HR Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรทั่วทั้งองคกร อันจะมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนแมบท ทั้งนี้ กลไกที่จะขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร ใ ห บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ไ ด ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การศึ ก ษาวิ จั ย และการติ ด ตามประเมิ น ผล
เพราะการติดตามประเมิ นผลที่มีป ระสิทธิ ภาพยอมนําไปสูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลักดั น และขั บเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหสนองตอบตอการดําเนินการที่เปนเลิศ
1.2 ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ เอื้ อ อํ า นวยต อ
การบริหารงาน
1.3 สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกรและระดับพื้นที่
เชน อาสาสมั ครแรงงาน การจัดการระบบฐานข อมูล สารสนเทศ เพื่อเปนสวนสนับสนุนการบริ หารงาน เช น
แกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน
1.4 มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุ ง
ระบบการใหบริการประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวย
ความรวดเร็ว

๒. เปาประสงค
1. ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัยคลองตัว และมีธรรมาภิบาล
เปนหนวยงานตนแบบ
2. บุคลากรและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร

๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการ
แกไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
คะแนนการประเมินมาตรฐาน
ความโปรงใสในการดําเนินการ

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100

2564
รอยละ 100

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80 รอยละ 80

รอยละ 80
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ตัวชี้วัด
รอยละของประชาชนกลุมเปาหมาย
ที่รับรูและเขาใจในการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
(มาตรา 44)
รอยละขอตกลงในเชิงบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกที่ประสบ
ความสําเร็จ

2560
รอยละ ๗๕

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๕ รอยละ ๗๕

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70

รอยละ 75

2564
รอยละ ๗๕

รอยละ 80

๔. กลยุทธ

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางพัฒนาระบบงานภายในองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่มีความเขมแข็ง
โปรงใส ตอผูมีสวนไดเสียและสาธารณชน
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการเสริมสรางเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต
กกจ.
(กบค.)
2. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกัน
กสร.
และลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(กจ.)
3. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกัน
กสร.
และลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(กจ.)
4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
สปส.
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(กบค.)
5. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการเพิ่มทักษะ
สปส.
และศักยภาพการตรวจสอบภายใน
(กตน.)
6. โครงการเสริมสรางพัฒนาผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
สปส.
ใหมีวินัย จรรยา จริยธรรม เพื่อปองกันใหกระทําผิดวินัย จรรยา
(กตน./กฝ.)
และปองกันผลประโยชนทับซอน
7. โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพใหบริการ
สปส.
ของสถานพยาบาลฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่ สปส. กําหนด
(กตน./กฝ.)
8. โครงการตรวจสอบขอมูลการใชบริการทางการแพทย
สปส.
ของสถานพยาบาลประกันสังคม (กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง)
(สจพ.)
9. โครงการสนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของประชาชน
สปส.
ในการตอตานการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”
(สจพ.)
10. โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
สป.รง.
ของกระทรวงแรงงาน
(ศปท.)
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แผนงาน/โครงการ
11. โครงการเสริมสรางคุณธรรมนําศาสตรพระราชา
ปลูกฝงวิธีคิด สูชีวิตที่ยั่งยืน
1๒. การพัฒนาบุคลากรระบบงาน และเครือขายภาครัฐ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สป.รง.
(ศปท.)
สอน.

กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติใหมีความทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. เรงรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายลําดับรอง
กกจ.
(กน.)
2. ปรับปรุงและทบทวนพระราชบัญญัติสงเสริม
กพร.
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2557
3. ทบทวนกฎหมายลําดับรอง
กพร.
4. การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ
กสร.
ปจจุบัน
(กน.)
5. โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายดานแรงงาน
ตามพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. 2558

สปส.
(กม.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
กสร.
(กภ.,กคร.,กคน.,
สรส.,กสว.)
-

กลยุทธที่ ๓ บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตรของกระทรวง
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการจัดทําแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
สปส.
(กบค.)
2. แผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (career Path)
กสร.
(กจ.)
3. โครงการวางแผนและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สปส.
ตามยุทธศาสตร 20 ป (Strategic Workforce Plannong)
(กบค.)

6-31

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปส.
(กบค.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

สปส.
(กบค.)
กสร.
(กจ./กภ./กคร./สรส./
กค./สพม.)
สป.
(กบค.พบ.)
สป.
(กบค.พบ.)
สป.
(กบค. อบ.)

-

10. โครงการวางแผนบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สป.
(กบค.)

-

11. โครงการจัดทําแผนกําลังคนที่สอดคลองกับภารกิจ
ของสวนราชการ
12. โครงการฝกอบรมทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต
e-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงานประกันสังคม
13. การจางดูแลพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning
ของสํานักงานประกันสังคม
14. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
15. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะ
และเทคนิคการสื่อสารในงานประกันสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
16. โครงการ English Program : Get Ready For SSO
Conversation
17. The Leadership Dynamic Program

สป.
(กบค.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กนผ./กฝ.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กฝ.)
สปส.
(กฝ.)

-

แผนงาน/โครงการ
4. โครงการเตรียมความพรอมการสั่งสมประสบการณ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
(ประสบการณในงานที่หลากหลาย)
5. โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลสํานักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 – 2567)
6. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
7. แผนพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
8. แผนพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ ความรู ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม กาวทันตอการเปลีย่ นแปลง
9. โครงการจัดทําแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career Path)

18. นักบริหารประกันสังคม ระดับตน
19. นักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง

-

สปส.
ทั่วประเทศ
สปส.
ทั่วประเทศ
สปส.
ทั่วประเทศ
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กลยุทธที่ ๔ พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความรวมมือกับเครือขายดานแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
สป.
ทุกกรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ศบช.)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชน
สป.
ทุกกรม
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
(ศบช.)
3. โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนดานแรงงาน
สป.
ทุกกรม
ของประชาชนระดับจังหวัด
(ศบช.)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงาน
สป.
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(สภ.)
5. โครงการเพิ่มสมรรถนะการตอบขอซักถามทางโทรศัพท
สป.
ทุกกรม
สายดวน 1506
(ศบช.)
6. โครงการพัฒนาเพิ่มความสามารถการใหบริการ
สป.
ทุกกรม
รับเรื่องราวรองทุกขกระทรวงแรงงาน
(ศบช.)
7. โครงการปรับปรุงองคความรูเพื่อสนับสนุนการใหบริการ
สป.
ทุกกรม
ประชาชนผานระบบ E – Smart Box, Smart Card Reader
(ศบช.)
8. โครงการกระทรวงแรงงานนาอยู มุงสูองคกรสุขภาวะ
สป.
กจ. ทุกหนวยงาน
(กบค.)
ในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
กลยุทธที่ ๕ เสริมสรางการสื่อสารภายในและภาพลักษณขององคกร
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. โครงการสํารวจคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สป.
กระทรวงแรงงาน
(กบค.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และ ผูใชงานใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สปส.
(กฝ./สบท.)
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แผนงาน/โครงการ
2. โครงการยกระดับความรูและทักษะบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรองรับการทํางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กสร.
(สพม.)
สป.
(ศทส.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
สป.
(กบค.)

กลยุทธที่ ๗ ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรดานแรงงานอยางมีประประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการทบทวนจัดทําแผนในระดับตางๆ
ทุกกรม
2. โครงการขับเคลื่อนแผนระดับตางๆ สูการปฏิบัติ
ทุกกรม
3. โครงการติดตามประเมินแผนแมบทดานแรงงาน ๒ ระยะ
สป.
ทุกกรม
(ระยะครึ่งแผน,ระยะครบแผน)
(สตป.วป.)
4. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
สป.
ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
(สตป.สภ.)
5. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
สป.
หนวยงานในสังกัด รง.
ตามแผนปฏิบัติราชการดานแรงงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ (สตป.สภ. และ วป.) ในพื้นที่ 76 จังหวัด
พ.ศ. .... ของ 76 จังหวัด
6. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
สป.
หนวยงานในสังกัด รง.
ตามแผนยุทธศาสตรดานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
(สตป.สภ. และ วป.) ในพื้นที่ 76 จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
๑. แนวทางการดําเนินงาน
ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารองคกรทุกองคกรในอนาคตใหนําเทคโนโลยี
มาใช ให เ กิ ดประโยชน สู งสุ ด โดยผู บ ริ ห ารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัย ทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือ
สนั บ สนุ น การทํ า งานเหมื อนในอดี ตที่ ผ านมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับ ชีวิตคนอยางผสมกลมกลื น
และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญอยู หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน
• การใชเทคโนโลยีในการนําพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง(MIT) ที่เปนหนึ่งใน
เปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล
• การแก ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คมโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด า นรายได การศึ ก ษา
การรักษาพยาบาลสิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เทาเทียม
และเปนธรรมยิ่งขึ้น
• การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่สงผลตอผลิตภาพของประเทศรวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ
• การแกปญหาคอรรัปชั่น อันเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐ
ดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได
ความทาทายที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี
บุ ค ลากรที่ ทํ า งานในภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร ที่ จ ะต อ งชาญฉลาด รู เ ท า ทั น สื่ อ เท า ทั น โลก
ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาส ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป น ยุ ท ธศาสตร ห นึ่ ง ในแผนแม บ ทฯ และภายใตป ระเด็น ยุท ธศาสตรนี ้ไ ดกํา หนดแนวทางการดํ า เนิน งาน
โดยมุงเนนที่การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป น กลไกในการเชื่ อ มโยงภารกิ จ ด า นแรงงานสูป ระชากรวั ย ทํ างานทุ กคนอยา งสะดวก รวดเร็ ว ทุก ที่ ทั่ว ถึ ง
เป นธรรม และเท า เที ย ม อั นจะนํา ไปสู ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล
ในทายที่สุด

๒. เปาประสงค

พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
และการบูรณาการ เพื่อการเขาถึงและการใหบริการอยางมีคุณภาพ
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๓. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน
ระดับความสําเร็จการติดตามและ
ประเมินผลการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)

2560
ระดับที่ 5

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

2564
ระดับที่ 5

ระดับที่ 5

ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

ระดับที่ 5

ระดับที่ 5

๔. กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(E- service) มุงเนนการเขาถึงบริการโดยงาย (ยุทธฯบูรณาการ+Quick win)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการปรับปรุงระบบการใหบริการ e-service
กสร.
(สพม.)
2. โครงการพัฒนาบริหารงานภายใน
กสร.
และจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สพม.)
3. การเชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลจากหนวยงานอื่น
กสร.
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหนวยงาน
(สพม.)
4. โครงการขยายศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย
กกจ.
(Smart Job Center) ประจําป ๒๕๖๐
(ศทส./กบ.)
5. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการสงเสริมการมีงานทํา
กกจ.
6. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน
กกจ.
ตางประเทศโดยรัฐ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service)
7. โครงการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
กกจ.
ประจําเดือนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนศูนยปฏิบัติการ
กรมการจัดหางาน (DOC)
8. โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารกรมการจัดหางาน
กกจ.
9. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพทดแทน
กกจ.
เครื่องที่เสื่อมสภาพ
(ศทส.)
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แผนงาน/โครงการ
10. โครงการพัฒนาระบบบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
ระยะที่ 3 (TOEA : Thailand Overseas Employment
Administration)
11. โครงการพัฒนา Mobile Application บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
12. โครงการพัฒนาการจัดการฐานขอมูลแรงงานนอกระบบ
ระยะที่ 2
13. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ณ ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน
14. โครงการปรับปรุงระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ
15. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ (บํารุงรักษา)
16. บํารุงรักษาระบบสารสนเทศของ สป. (๖ ระบบ)
(ป 2563 ใชชื่อ “โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัด (๑๒ ระบบ)”)
17. บํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ
และติดตอสื่อสาร
18. โครงการพัฒนาศูนยขอมูลแรงงานระดับจังหวัด

19. โครงการพัฒนาฐานขอมูลแรงงานเด็กและผูสูงอายุ
20. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธและการสื่อสาร
21. การใชระบบ Prompt Pay จายคาตอบแทน
สําหรับอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ
22. โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศองคกรผูใชน้ําชลประทาน
23. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
24. การจัดทําแอปพลิเคชั่นสําหรับการใหบริการประชาชน
ผาน Smart Devices
25. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
ศทส.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
กรต.

สป.
(ศทส.)
สป.
(ศทส.)
สป.
(สตป.)
สป.
(ศทส.)
สป.
(ศทส.)
สป.
(ศทส.)

-

สป.
(ศทส.)
สป.
(กศร., สรจ., ศทส.)

สป.
(กศร.)
สป.
(ศทส.)
สป.
(สตป., กค.)
กษ.
(กชป.)
สอน.
สอน.
กพร.

สป. (ศทส.),
กษ., มท.(พช.), สธ.,พม.
สป.
(ศทส.)
สป. (กยผ., สตป.),
พณ.,BOI , อก.,มท.
(อปท.,พช.), สสช.,
กค.,(คลังจังหวัด),
เครือขายดานแรงงาน
ศป.
(ศทส.)
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แผนงาน/โครงการ
26. การปรับปรุงระบบการใหบริการออกบัตรรับรองสิทธิฯ
ใหเปนแบบอิเล็กทรอนิกส
27. โครงการพัฒนาระบบขอมูลการใชบริการทางการแพทย
ของผูประกันตน
28. การจัดทํา Application งานประกันสังคม
สําหรับการใหบริการประชาชน
29. เพิ่มประสิทธิภาพการจายสิทธิประโยชน
ผานระบบ e-claim

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปส.
(สบท./สจพ.)
สปส.
(สบท./สจพ.)
สปส.
(สบท./ศสน.)
สปส.
(สบท.)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบรอง
-

กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบูรณาการทั้งหนวยงาน
ภายในและภายนอก
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. เชาใชบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สป.
(ศทส.)
2. โครงการจางเหมาบํารุง รักษาระบบคอมพิวเตอร
สป.
และอุปกรณเครือขาย และบํารุง รักษาอุปกรณความมั่นคง
(ศทส.)
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
3. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ Log ทดแทน
สป.
(ศทส.)
4. โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผานเครือขายความเร็วสูง
สป.
(ศทส.)
5. โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อทดแทนใหหนวยงาน
สป.
ภายในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ศทส.)
6. จัดทําระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลการดําเนินคดีดานแรงงาน
สป.
สป.
ของทุกหนวยงานในสังกัด เขากับฐานขอมูลของ สตช. อัยการ ศาล
(กยผ.)
(ศทส.)
ตั้งแตตนทางไปจนถึงปลายทาง
7. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทน
สป.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ศทส.)
8. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ Cloud, Big data,
สอน.
Social Network และ Mobile (ระยะที่ 1)
9. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการดาน ICT
สอน.
ไดแก ระบบบริหารจัดการเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบขอมูล
และสารสนเทศ
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ขอกฎหมาย รองรับการใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการจางพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบ
สปส.
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส
(สบท./สจพ.)
2. การขึ้นทะเบียนผูประกันตนโดยไมตองแนบ
สปส.
สําเนาบัตรประชาชน
(สบท./สจพ.)
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จายเงิน
สปส.
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(กบง.)
4. การจัดทําฐานขอมูลของแรงงานทั้งในระบบ
รง.
สธ. คร.
และนอกระบบ (เชน จําแนกรายพื้นที่ จําแนกรายอาชีพ)
(สป.)
5. การเชื่อมโยงขอมูลการเจ็บปวยจากการประกอบอาชีพ
รง.
ภาคีเครือขาย
(กรณีผูประกอบอาชีพมีการยายงาน/เปลี่ยนงาน)
(สป.)
และ สธ.
กรมควบคุมโรค
6. การปรับปรุงและพัฒนาระบบออกใบอนุญาตสงออก
สอน.
น้ําตาลทราย เพื่อรองรับการใหบริการผาน National Single
Window (NSW) ทั้งระบบ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแกไขปญหา
ดานแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ
หนวยงาน
หนวยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
ที่รับผิดชอบรอง
1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหและรายงานขอมูลแรงงาน
กกจ.
ไทยไปทํางานตางประเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ณ ศูนยบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
2. โครงการพัฒนาระบบติดตามการแกไขปญหาขอรองเรียน/
สป.
ทุกกรม
รองทุกขของประชาชน
(สตป. และศทส.)
3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานแรงงานพื้นที่
สป.
สป.
จังหวัดชายแดนภาคใต
(สตป.)
(ศทส.)
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6.4 แผนที่ยุทธศาสตร

การจัดทําแผนแมบทครั้งนี้ไดวิเคราะหการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ตามแนวทาง
หลักการ Balanced Scorecard (BSC) ในมุมมอง 4 มุมมอง ไดแก
1. มุมมองดานการเงิน หมายถึง มุมมองหรือมิติดานประสิทธิผล
2. มุมมองดานลูกคา หมายถึง มุมมองหรือมิติดานคุณภาพการใหบริการ
3. มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา หมายถึง มุมมองดานการจัดการ
4. มุมมองดานกระบวนการภายใน หมายถึง มุมมองดานประสิทธิภาพ
การใชแผนที่ยุทธศาสตรจะทําใหเห็นความเชื่อมโยงของกลยุทธที่สําคัญ ซึ่งมีการเชื่อมโยงจากมุมมอง
หรื อ มิ ติ ด า นการจั ด การองค ก รซึ่ ง เป น มิ ติ ที่ ผ ลั ก ดั น ส ง เสริ ม ให ก ลยุ ท ธ ด า นกระบวนการดํ า เนิ น ไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสามารถดําเนินการผลักดันกลยุทธคุณภาพในการบริการจนทําใหผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจ กลาวคือทําใหมิติของการใหบริการมีคุณภาพและผลักดันเชื่อมโยงใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งทําใหเปาหมาย
สุดทายของยุทธศาสตรประสบความสําเร็จ ผลการวิเคราะห แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ปรากฏดังนี้
(รายละเอียดของแผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map)
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แผนที่ยุทธศาสตรของกระทรวงแรงงาน (การเชื่อมโยงเปาประสงค)
วิสัยทัศน : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ป1 ย๑ แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะไดมาตรฐาน มีทักษะฝมอื สามารถแขงขัน
ไดในเวทีโลก

ป๑ ย๒ แรงงานไดรับความคุม ครองและสิทธิประโยชน
ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

ป๑ ย๓ การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปนไปตามการดําเนินงานตามพันธกิจ
ดานแรงงานระหวางประเทศ

พัฒนา
องคการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

การบริหารจัดการ
ดานแรงงานระหวางระเทศ

คุณภาพ
การใหบริการ

การคุมครองและเสริมสราง
ความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

การเพิ่มศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบการ เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การพัฒนากลไกในการสราง
ความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อ
สรางความยั่งยืนใหภาคแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การบริหารจัดการองคกร
บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสรางการมีสวนรวม
ในองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศที่ทันสมัย
มีเสถียรภาพ

ป2 ย๑ สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน

ป๒ ย๒ กําลังแรงงาน ไดรบั ความคุมครอง
ขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ

ป๒ ย๕ บุคลากรและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการองคกร
หมายเหตุ ป = เปาประสงค ย = ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ป๑ ย๔ ตลาดแรงงานมีกําลังแรงงาน
ที่เพียงพอ ทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ

ป๒ ย๓ บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
ผูรับและผูสงทีม่ ีประสิทธิภาพและเกิดมูลคาเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจ

ป๒ ย๔ แรงงานไดรับ
การจางงานที่เหมาะสมและ
เปนธรรม

ป๑ ย๕ ปรับเปลี่ยนองคกรใหมรี ะบบการบริหาร
จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คลองตัว และมี
ธรรมาภิบาลเปนหนวยงานตนแบบ

ป. (ย๖) พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการเพื่อการเขาถึงและการใหบริการอยางมีคุณภาพ

ครอบคลุมประเด็น ดร.สุวิทย์ฯ (23 ก.พ. 60)

๖-๔๐

ยุทธศาสตร ์การพัฒนา
ทร ัพยากรมนุ ษย ์ของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)

่
ผังความเชือมโยง
ยุทธศาสตร ์ชาติ แผนฯ 12 นโยบายร ัฐบาล สูว่ าระการปฏิรป
ู แรงงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริการจัดการภาครัฐ
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้ องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

แผนฯ 12
(พ.ศ. 2560 2564)

ความมัน่ คง

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การเสริมสร้างความมัน่ คง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมัง่ คัง่
และยัง่ ยืน

การสร้างความเป็ นธรรม
และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

การพัฒนาภาค เมือง
และพื้ นที่เศรษฐกิจ

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์

การสร้างการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุ ษย์

การเติบโตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

่
่
้
่ กยภาพ ศก./อาเซียน/เทคโนโลยี/ป้ องกันทุจริต
นโยบายร ัฐบาล : เชิดชูสถาบัน/ความมันคง/ลดความเหลื
อมล
า/การศึ
กษา/สาธารณสุข/เพิมศั

นโยบาย สมช.
(2558 -2564)

เสริมสร้างความมัน่ คงของ
ชาติจากภัยทุจริตคอรัปชัน่

จัดระบบป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ผูห้ ลบหนี เข้าเมือง/ก่อความไม่สงบ จชต.
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ตั้งธนาคารแรงงาน
และจัดทาฐานข้อมูล

พัฒนาฝี มือแรงงานแห่งชาติฯ

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ

SDGs 2030 : เป้ าหมายที่ 8 Decent work and Economic Growth

แผนพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 -2564)

การบริหารจัดการองค์กร
บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในองค์กร

การบริหารจัดการด้าน
แรงงานระหว่างประเทศ

อนุ สญ
ั ญา ILO

การคุม้ ครองและเสริมสร้าง
ความมัน่ คง หลักประกันในการ
ทางาน และคุณภาพชีวติ ที่ดี

แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (2545 – 2565)

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน
เด็กฯ (ปี 2558-2563)

ยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ของ สป.รง. พ.ศ. (2560-2563)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564)

8 วาระปฏิรูปแรงงาน
Zero Corruption

แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการลงทุนกองทุน
ประกันสังคม (พ.ศ. 2557-2561)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดส่ง
คนหางานไปทางานในต่างประเทศ
(พ.ศ. 2560-2564)

ปฏิรูปบทบาท
กระทรวงแรงงาน

การพัฒนากลไกในการสร้างความ
สมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืนในภาคแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการ
แรงงาน (พ.ศ. 2560-2564)

แผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574)
แผนแม่บทความปลอดภัย ฯ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตร์การแก้ไขและ
ป้ องกันการขาดแคลนแรงงาน
(พ.ศ. 2560-2565)

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบ

มิติใหม่ของการ
ส่งเสริมการมีงานทา

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบูรณาการสารสนเทศ
ที่ทนั สมัย มีเสถียรภาพ

แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (2560-2564)
แผนปฏิบตั ิการดิจิทลั กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนรายสาขา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564)

การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ด้านแรงงานและ
แรงงานผิดกฎหมาย

การเพิ่มศักยภาพแรงงานและ
ผูป้ ระกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนรายจังหวัด

SAFETY THAILAND

เพิ่มผลิตภาแรงงาน
สู่ Thailand 4.0

Information
Technology
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6.5 รายละเอียดและคําอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ/ป (แผนฯ ๑๒)
หนวยวัด

: รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน =

GDP (ณ ปริมาณลูกโซ)
จํานวนผูมีงานทํา

อัตราการเปลี่ยนแปลง = (ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานปปจจุบัน – ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานปกอน)
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานปกอน

X 100

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศแบบปริมาณลูกโซ หรือ GDP-Chain Volume
Measures (GDP-CVM) หมายถึง คือ การวัดมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายดวยราคาเฉลี่ยของปกอนหนา
เพื่อหา “ปริมาณ” การผลิตสินคาและบริการที่เกิดขึ้นจริงในปนั้นๆ โดยทําเปนดัชนีปริมาณที่ใชราคาปกอนหนา
ถวงน้ําหนัก ซึ่งการคํานวณโดยวิธีนี้เปนการเปลี่ยนปฐานราคาสินคาและบริการทุก ๆ ป ทําใหโครงสรางของเศรษฐกิจ
ในแตละปมีความทันสมัยเนื่องจากหางจากปจจุบันเพียง 1 ป เทานั้น และทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความ
ถูกตองมากขึ้น โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บขอมูลและทําการวิเคราะห GDP-CVM
2. ผูมีงานทํา หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป และในระหวาง 7 วัน
กอนสัมภาษณ มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
2.1 ไดทํางานตั้งแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง
2.2 ทํางานอยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในวิสาหกิจหรือไรนาเกษตร
ของหัวหนาครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน เชน ชวยธุรกิจในครัวเรือน หรือเปนลูกของเจาของบริษัท
ซึ่งไดผลประโยชนจากบริษัทอยูแลว
3. ไมไดทํางาน หรือทํางานนอยกวา 1 ชั่วโมง แตเปนผูที่ปกติมีงานประจํา
กลาวคือ มีงานอยูแตชวงนี้ไมไดทํา เปนผูที่มีลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 ยังไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่นๆ หรือผลกําไรจากงาน
หรือธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน เชน อยูร ะหวางลาพักผอนตามสิทธิ์ เปนตน
3.2 ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง หรือผลประโยชนอื่น ๆ หรือผลกําไรจากงาน
หรือธุรกิจในระหวางที่ไมไดทํางาน แตยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา เชน การลาปวย/ลากิจของลูกจางรายวัน
เปนตน (หมายเหตุ : เปนคํานิยามที่ใชในการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
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คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
เพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5 รอยละ 2.5

แหลงขอมูล : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
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ตัวชี้วัด 1.2 สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ไมนอยกวา รอยละ /ป
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนของผูผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน x 100
จํานวนของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. แรงงานฝมือ หมายถึง แรงงานที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
2.มาตรฐานฝมือแรงงาน หมายถึง ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับ
ฝมือ ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ
3. การทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน หมายถึ ง การทดสอบฝ มื อ ความรู
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน
4. ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน หมายถึง ผูที่เขารับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ/มาตรฐานฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ/ทดสอบมาตรฐานฝมือ
คนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ/ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
5. ผู ผ า นการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน หมายถึ ง ผู ที่ ผ า นการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ/มาตรฐานฝมือแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการ/ทดสอบมาตรฐานฝมือ
คนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ/ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
สัดสวนของแรงงานฝมือที่ผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมนอยกวา
รอยละ/ป

2560
รอยละ ๗0

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ ๗0 รอยละ 70 รอยละ 70

2564
รอยละ 70

แหลงขอมูล : ขอมูลระบบบริการตามภารกิจของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (DATA CENTER)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
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ตัวชี้วดั 1.3 รอยละของสถานประกอบกิจการที่เขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553)

หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
สถานประกอบกิจการที่เขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย x 100
สถานประกอบกิจการที่ไดรบั การสงเสริม เขารับการพัฒนาศักยภาพ
ตามขอกําหนดมาตรฐานแรงงานไทย

คําอธิบาย/นิยามศัพท : สถานประกอบกิจการที่เขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553)
หมายถึง สถานประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
แลวเขารับการพัฒนาศักยภาพตามขอกําหนดมาตรฐานดานแรงงาน พรอมทั้งสงแบบแสดงความจํานงเขาสูการประกาศ
แสดงตนเองหรือสงแบบแสดงความจํานงเขาสูกระบวนการขอการรับรอง
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานประกอบกิจการที่เขาสู
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001 – 2553)

2560
รอยละ 30

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45

2564
รอยละ 50

แหลงขอมูล : 1. แฟมรายชื่อสถานประกอบกิจการที่สงแบบแสดงความจํานงเขาสูระบบประกาศแสดง
ตนเอง (มรท.8001 – 2553)
2. แฟมขอมูลทะเบียนรายชื่อสถานประกอบกิจการที่แสดงความจํานงเขาสูกระบวนการ
ขอการรับรอง มรท.8001 – 2553
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแรงงานฝมือคุณภาพ (PM Target)
หนวยวัด

:

จํานวนคน

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

นับจํานวนแรงงานที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและที่ไดรับ
การพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง

คําอธิบาย/นิยามศัพท : แรงงานฝมือคุณภาพหมายถึงผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทุกระดับ
(ระดับ 1, 2 และ 3) ทั้งที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการทดสอบเองและที่สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนดําเนินการ
ทดสอบฯ และให ห มายรวมถึ ง ผู ผ า นการฝ กอบรมในหลักสูต รที่เปน เทคโนโลยีชั้น สูงทั้งที่ กรมพัฒ นาฝ มือ แรงงาน
ดําเนินการเองและที่สงเสริมใหสถานประกอบกิจการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาใหเปน
แรงงานฝมือคุณภาพ

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
100,000 100,000 100,000 100,000
คน
คน
คน
คน

2564
100,000
คน

แหลงขอมูล : ผลการดําเนินการประจําปงบประมาณของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การคุมครอง และเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด 2.1 จํานวนแรงงานในระบบที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม
หนวยวัด

:

คน

วิธีคํานวณตัวชี้วัด :

นับจํานวนแรงงานในระบบที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม
และมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม

คําอธิบาย/นิยามศัพท : แรงงานในระบบ หมายถึง
1. ผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ซึ่งเปนลูกจางในสถานประกอบการ (รวมสาขา) ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และไมเกิน
60 ปบริบรู ณ
2. ผู ป ระกั น ตนมาตรา 39 ผู ซึ่ ง เคยเป น ผู ป ระกั น ตนตามมาตรา 33
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน สมัครเปนผูประกันตนตาม
มาตรา 39 ดวยตนเอง ภายใน 6 เดือนนับแตวันสิ้นสุดความเปนผูประกันตน ทั้งนี้ จํานวนแรงงานในระบบดังกลาวเปน
ขอมูลสุทธิ ณ วันสิ้นเดือนที่รายงาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนแรงงานในระบบทีไ่ ดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม

2560
11.980
ลานคน

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
12.110 12.310
12.510
ลานคน
ลานคน
ลานคน

2564
12.710
ลานคน

แหลงขอมูล : สํานักงานประกันสังคม กองนโยบายและแผนงาน กลุมงานนโยบายและแผน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานประกันสังคม สํานักเงินสมทบ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนผูอยูภายใตประกันสังคมมาตรา 40 ตอกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น (PM Target)
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ

จํานวนผูประกันตนมาตรา 40 สุทธิ ณ วันสิ้นปปจจุบัน –จํานวนผูประกันตนมาตรา 40 สุทธิ ณ วันสิ้นปกอน x 100
กําลังแรงงานปกอน

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. ผูอยูภายใตประกันสังคมมาตรา 40 หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบอาชีพอิสระ
เชน รับจาง เกษตรกรรม คาขาย ฯลฯ และ ไมเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 หรือ ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม
2. กําลังแรงงาน หมายถึง ผลรวมของจํานวนแรงงานในระบบ (หักจํานวนนายจาง
และลูกจางรัฐบาล) และแรงงานนอกระบบ
3. จํ านวนแรงงานในระบบและนอกระบบ ในแต ล ะป จะมี การเผยแพร ขอมู ล
ประมาณชวงตนปของปถัดไป ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
สัดสวนผูอยูภายใตประกันสังคมมาตรา 40
ตอกําลังแรงงาน เพิ่มขึ้น

2560
รอยละ
0.08

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ
รอยละ
รอยละ
0.08
0.08
0.08

2564
รอยละ
0.08

แหลงขอมูล : สํานักงานประกันสังคม กองนโยบายและแผนงาน กลุมงานนโยบายและแผน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานประกันสังคม สํานักเสริมสรางความมั่นคงแรงงานนอกระบบ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนลูกจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน
หนวยวัด : จํานวนลูกจาง (คน)
วิธีคํานวณตัวชี้วัด :
นับจํานวนลูกจางที่อยูในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน ณ สิ้นสุดปงบประมาณ
คําอธิบาย/นิยามศัพท : ลูกจาง หมายถึง ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนลูกจางที่อยูใน
ความคุมครองของกองทุน
เงินทดแทน

คาเปาหมาย (ปงบประมาณ)
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๙,๗๑๗,๖๐๐ ๑๐,๐๐๙,๑๐๐ ๑๐,๓๐๙,๔๐๐ ๑๐,๖๑๘,๗๐๐ ๑๑,๒๖๕,๔๐๐
คน
คน
คน
คน
คน

แหลงขอมูล : สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.4 จํานวนแรงงานที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา และคุมครองใหไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
(PM Target)
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

คน
นับจํานวนแรงงานที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา และ/หรือกํากับดูแลใหไดรับ
สิทธิตามกฎหมายแรงงาน โดยผานกิจกรรม กํากับ ดูแล ใหสถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนใหแรงงานมีความรูตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน และโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. แรงงานไดรับความคุมครอง สงเสริม และพัฒนาใหไดรับสิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน หมายถึง แรงงาน/ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ นายจาง/เจาของสถานประกอบกิจการ ผูจางงาน
แรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน แรงงานในงานเกษตรกรรม และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดรับการสงเสริม พัฒนา และ/หรือ
กํากับดูแลตามกําหมายแรงงาน
2. แรงงานกลุมเสี่ยง ไดแก แรงงานเด็ก แรงงานตางดาวที่ทํางานในงานประมงทะเลและ
ที่เกี่ยวเนื่องหรือในเรือประมงทะเล กิจการกุง ปลา เครื่องนุงหม และออย รวมถึงหวงโซการผลิต กิจการกอสราง และผลิตภัณฑจาก
สับปะรด และผูที่เกี่ยวของ ที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาและ/หรือกํากับดูแลตามกฎหมายแรงงาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

2560

จํานวนแรงงานที่ไดรับการสงเสริม
พัฒนา และคุมครองใหไดรับสิทธิตาม 1,591,300
คน
กฎหมายแรงงาน

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1,642,500 1,694,000 1,745,500 1,797,000
คน
คน
คน
คน

แหลงขอมูล : ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรเครือขายกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน/เอกสารการรายงานผล
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
และกองความปลอดภัยแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.5 อัตราการวางงาน
หนวยวัด

: รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

ผูวางงาน x 100
กําลังแรงงานรวม

คําอธิบาย/นิยามศัพท : ผูวางงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปและในสัปดาหแหงการสํารวจ
มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1. ไม ได ทํ างานและไม มี งานประจํ า แต ได ห างาน สมั ครงานหรื อรอการบรรจุ
ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
2. ไมไดทํางานและไมมีงานประจํา และไมไดหางานทําในระหวาง 30 วันกอนวัน
สัมภาษณ แตพรอมที่จะทํางานในสัปดาหแหงการสํารวจ
กําลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในสัปดาหแหง
การสํารวจเปนผูอยูในกําลังแรงงานปจจุบันหรือเปนผูถูกจัดจําแนกอยูในประเภทกําลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามคํานิยาม
ที่ไดระบุขางตน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
อัตราการวางงาน
(คํานวณดวยการใชสูตร Moving Average
การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทุก 3 ป)

2560
รอยละ
0.845

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ
รอยละ
รอยละ
0.847
0.836
0.842

2564
รอยละ
0.841

แหลงขอมูล : สํานักงานสถิติแหงชาติ
เหตุผลความจําเปน : อัตราการวางงานเปนดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานในระดับประเทศ (Key Indicators of the
labour market) ตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization)
อัตราการวางงานจะแสดงใหเห็นถึงอุปทานสวนเกินของแรงงานที่มีอยูในประเทศ ซึ่งสวนใหญจะตองพิจารณาควบคูไป
พรอมกับอัตราการมีงานทําตอประชากร หรือเรียกวา อัตราการจางงาน ซึ่งหมายถึง สัดสวนการมีงานทําของประชากร
ตอประชากรวัยแรงงานทั้งหมด (อัตราการมีงานทําตอประชากร = จํานวนผูมีงานทํา x 100)
ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสถานประกอบการภาคเอกชน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละการบรรจุงานตอผูสมัครงาน
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานและไดรับการบรรจุงาน x 100
จํานวนผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานทั้งหมด

คําอธิบาย/นิยามศัพท : รอยละของผูสมัครงานที่ไดรับการบรรจุงาน หมายถึง จํานวนผูสมัครงานมาใช
บริการจัดหางานและไดรับการบรรจุงานเปรียบเทียบกับจํานวนผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางานทั้งหมด
ผูสมัครงานมาใชบริการจัดหางาน หมายถึง ผูที่ตองการทํางาน และมาสมัครงาน
ไวกับกรมการจัดหางาน
ผู ไ ด รั บ การบรรจุ ง าน หมายถึ ง ผู ส มั ค รงานที่ ไ ด รั บ การบรรจุ เ ข า ทํ า งาน
ในสถานประกอบการโดยบริการของกรมการจัดหางาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละการบรรจุงานตอผูสมัครงาน

2560
รอยละ 73

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 73 รอยละ 73 รอยละ 73

2564
รอยละ 73

แหลงขอมูล : รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการจัดหางาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.๗ รอยละของผูสูงอายุในระบบประกันสังคมมาตรา 33 (PM Target)
หนวยวัด

: รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

จํานวนผูสูงอายุในระบบประกันสังคมมาตรา 33 x 100
จํานวนผูประกันตนมาตรา 33

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. รอยละของผูสูงอายุในระบบประกันสังคมมาตรา ๓๓ หมายถึง จํานวนผูสูงอายุ
ในระบบประกันสังคมมาตรา ๓๓ เปรียบเทียบกับจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 ณ สิ้นปปฏิทินที่รายงาน
2. ผูสูงอายุในระบบประกันสังคมมาตรา 33 หมายถึง ผูประกันตนมาตรา 33
ที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป ทั้งนี้ รวมถึงผูประกันตนมาตรา 33 ที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณและยังเปนลูกจางของนายจาง
ซึ่งอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
3. ผู ป ระกั น ตนมาตรา 33 หมายถึ ง ลู กจ า งของนายจ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคมซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน 60 ปบริบูรณ รวมถึงผูประกันตนมาตรา 33 ที่มีอายุครบ
60 ปบริบูรณ และยังเปนลูกจางของนายจางซึ่งอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
4. จัดเก็บขอมูลเปนรายปปฏิทิน โดยนับจํานวนผูประกันตนมาตรา 33 สุทธิจากฐาน
ทะเบียนของสํานักงานฯ ณ วันสิ้นปปฏิทินที่รายงาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของผูสูงอายุในระบบประกันสังคม
มาตรา ๓๓

2560
รอยละ 4

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 4 รอยละ 4
รอยละ 4

2564
รอยละ 4

แหลงขอมูล : สํานักงานประกันสังคม กองนโยบายและแผนงาน กลุมงานนโยบายและแผน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานประกันสังคม สํานักเงินสมทบ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 2.๘ รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการสงเสริมการมีงานทําและ/หรือฝกอาชีพมีงานทํา
หนวยวัด

:

รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด:

จํานวนผูสงู อายุทไี่ ดรับการสงเสริมการมีงานทําและ/หรือ ฝกอาชีพมีงานทํา x 100
จํานวนผูสงู อายุทไี่ ดรับบริการสงเสริมการมีงานทําและ/หรือ ฝกอาชีพ

คําอธิบาย/นิยามศัพท :
ผูสูงอายุ (บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป มีสัญชาติไทย) ที่ไดรับบริการ
ส งเสริ มการมี งานทํ าและ/หรื อ ฝ กอาชี พ จากสํ านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน (สํ านั กงานแรงงานจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด)
กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ หรือ มีรายได
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการสงเสริม
การมีงานทําและ/หรือ ฝกอาชีพมีงานทํา

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รอยละ 34 รอยละ 36 รอยละ 38 รอยละ 40

2564
รอยละ 42

แหลงขอมูล : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด)
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
ตัวชี้วัด 3.๑ ระดับความสําเร็จของประเทศไทยในการแกปญหาแรงงานตางดาวและปญหาคามนุษย
(PM Target)
หนวยวัด

: ผลการจัดระดับประเทศจากเกณฑการวัดระดับรายงานการคามนุษยของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons
Report)ตามกฎหมายปองกันเหยื่อผูเคราะหรายจากการคาแรงงาน 2000
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA)
วิธีคํานวณตัวชี้วัด : คําอธิบาย/นิยามศัพท :
เกณฑ 4 ระดับของ TIP Report มีดังนี้
ระดับที่ 1 (Tier 1) คือ ประเทศที่ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาทั้งดานการปองกันและบังคับใชกฎหมายตอตานการคามนุษยและการคุมครองเหยื่อการคามนุษย
ระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาแตมีความพยายามปรับปรุงแกไข
ระดับที่ 2 ซึ่งตองจับตามองเปนพิเศษ (Tier 2 Watch List) คลายกับ Tier 2 โดยมีจํานวนเหยื่อ
การคามนุษยเพิ่มขึ้น หรือไมมีหลักฐานชัดเจนวารัฐบาลเพิ่มความพยายามดําเนินการตอตานการคามนุษย
ระดับที่ 3 (Tier 3) คือ ระดับต่ําสุด หมายถึงประเทศที่ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐาน
ขั้นต่ําตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไมมีความพยายามแกไข ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการใหความ
ชวยเหลือที่มิใชความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการคาได
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของประเทศไทย
ในการแกปญหาแรงงานตางดาวและ
ปญหาคามนุษย

2560
ปลดล็อคจาก
Tier 2watch
list
ไปสู Tier 2

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รักษา
สถานะ
Tier 2

รักษา
สถานะ
Tier 2

2564

รักษา
รักษา
สถานะTier สถานะ Tier
2
2

แหลงขอมูล : TIP Report กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการทองเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมศุลกากร
กองทัพเรือ ฯลฯ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 3.๒ รอยละของแรงงานตางดาวที่ไดรับการปรับเปลี่ยนสถานะไดรับใบอนุญาตทํางาน
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับการปรับเปลีย่ นสถานะและไดรับใบอนุญาตทํางาน x 100
จํานวนแรงงานตางดาวที่เขารับการตรวจสัญชาติและไดรับการปรับเปลี่ยนสถานะ

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. แรงงานตางดาวไดรับใบอนุญาตทํางานหมายถึง คนตางดาวที่ไมมีสัญชาติไทย
ประสงคจะทํางานและไดรับใบอนุญาตทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย
2. ปรั บ เปลี่ ย นสถานะ หมายถึ ง แรงงานต า งด า วที่ เ ข า เมื อ งผิ ด กฎหมาย
(หลบหนีเขาเมือง) ไดรับการพิสูจนสัญชาติและไดรับเอกสารรับรองสถานะจากเจาหนาที่ประเทศตนทาง เปนแรงงาน
ถูกกฎหมาย
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของแรงงานตางดาวที่ไดรับ
การปรับเปลี่ยนสถานะไดรับ
ใบอนุญาตทํางาน

2560
รอยละ80

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ85 รอยละ90 รอยละ95

2564
รอยละ 100

แหลงขอมูล : กรมการจัดหางาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมการจัดหางาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 3.๓ จํานวนขอเสนอเชิงนโยบาย ตามพันธกรณีและ ความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ
ที่นําไปสูการปฏิบัติ
หนวยวัด

:

จํานวนขอเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

-

คําอธิบาย/นิยามศัพท : ขอเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ขอเสนอที่กระทรวงแรงงานดําเนินการในฐานะ
ประเทศสมาชิ ก ภายใต กรอบความร วมมือระหวางประเทศ เชน การเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ
การเจรจาภายใตกรอบทวิภาคีกับประเทศคูความรวมมือ เปนตน
พันธกรณี หมายถึง พันธกิจที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตามในฐานะประเทศสมาชิก
หรือการดําเนินการภายใตขอตกลงระหวางประเทศตางๆ
ความรวมมือดานแรงงาน หมายถึง ความรวมมือกับประเทศคูเจรจาหรือองคกร
ระหวางประเทศเฉพาะประเด็นดานแรงงาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนขอเสนอเชิงนโยบาย
ตามพันธกรณีและความรวมมือ
ดานแรงงานระหวางประเทศ
ที่นําไปสูการปฏิบัติ

2560
4

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
4
4
4

2564
4

แหลงขอมูล : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 3.๔ รายไดสงกลับของแรงงานไทยในตางประเทศเฉลี่ยตอแรงงานหนึ่งคน
หนวยวัด

:

บาท/คน/ป

วิธีคํานวณตัวชี้วัด : คํานวณจาก Growth Rate ซึ่งประมาณคาโดยวิธี Moving Average โดยใช
ขอมูลในการคํานวณจากตาราง EC_EI_018 : เครื่องชี้วัดสถานการณดานแรงงาน ของธนาคารแหงประเทศไทย

แหลงขอมูล : ธนาคารแหงประเทศไทย
คําอธิบาย/นิยามศัพท :
ทํางานตางประเทศ โดยวิธีการดังนี้

1. แรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ หมายถึง จํานวนแรงงานที่เดินทางไป

1.1 RE–ENTRY หมายถึง การแจ งการเดิ น ทางกลับ ออกไปทํ างาน
ตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเปนการชั่วคราว
1.2 กรมการจัดหางานจัดสง หมายถึง บริการของกรมการจัดหางานที่สง
คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมตองเสียคาใชบริการนอกจากคาใชจายที่จําเปน
1.3 นายจางพาลูกจางไปทํางาน หมายถึง นายจางในประเทศไทยที่มีบริษัท
ในเครืออยูในตางประเทศหรือประมูลงานในตางประเทศได
1.4 นายจางสงลูกจางไปฝกงาน หมายถึง นายจางในประเทศมีความประสงค
จะสงลูกจางซึ่งทํางานในกิจการของนายจางไปฝกงานในตางประเทศไมเกิน 45 วัน หรือเกิน 45 วัน
1.5 บริษัทจัดหางานจัดสง หมายถึง การไปทํางานตางประเทศโดยใชบริการ
ของบริ ษั ท จั ด หางาน จะต อ งเป น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นและได รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด หางานให ค นหางานเพื่ อ ไปทํ า งาน
ตางประเทศ
2. รายได ส ง กลั บ ของแรงงานไทยที่ ไ ปทํ า งานต า งประเทศ เป น ข อ มู ล อย า ง
เปนทางการ จากระบบการรายงานธุรกรรมตางประเทศ (International Transactions Reporting System : ITRS)
โดยตั้งแต 1 เมษายน 2547 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดปรับวิธีการรับรายงานจากแบบ ธ.ต. ตางๆ เปนวิธีรายงาน
แบบชุดขอมูล (Data Set) ทางอิเล็กทรอนิกส
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
คาเปาหมาย :

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รายไดสงกลับเฉลี่ยตอแรงงานหนึ่งคน 749,858 771,154 793,055 815,578
บาท/คน/ป บาท/คน/ป บาท/คน/ป บาท/คน/ป
หมายเหตุ : คํานวณและประมาณคาเปาหมาย โดยสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด

2564
838,740
บาท/คน/ป

แหลงขอมูล : เว็ปไซตธนาคารแหงประเทศไทย
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=111&language=th
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักประสานความรวมมือระหวางประเทศ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสรางความยั่งยืน
ใหภาคแรงงาน
ตัวชี้วัด 4.1 รอยละของการขาดแคลนแรงงาน
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด x 100
จํานวนความตองการแรงงานทั้งหมด

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. การขาดแคลนแรงงาน หมายถึงสถานประกอบการไมสามารถหาแรงงานมา
ทํางานไดในชวง 6 เดือนที่ผานมา (180 วัน) โดยนับจากวันสํารวจยอนไป
2. จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนและจํานวนความตองการแรงงานเปนขอมูลจาก
การสํารวจสถานประกอบการทั่วประเทศ และประมวลเปนขอมูลประมาณการในระบบฐานขอมูลแรงงานอุปสงคและ
อุปทาน ภายใตโครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูลอุปสงคอุปทานเพื่อรองรับแผนพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของการขาดแคลนแรงงาน

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รอยละ 50 รอยละ 49 รอยละ 48 รอยละ 47
(ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)

2564
รอยละ 46
(ที่ระดับ 5
คะแนน)

แหลงขอมูล : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุมงานวิจัยและพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุมงานวิจัยและพัฒนา
หนวยงานรับผิดชอบรอง : กระทรวงศึกษาธิการ และสถานประกอบการภาคเอกชน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 4.2 รอยละการมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางานและมีงานทํา x 100
จํานวนของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางานทั้งหมด

คําอธิบาย/นิยามศัพท : 1. การฝกเตรียมเขาทํางาน หมายถึง การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางาน
เพื่อใหสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
2. ผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน หมายถึง ผูที่สําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน
ตามเกณฑ หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
3. การมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียมเขาทํางาน หมายถึง การทํางานเปน
ลูกจางในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน การประกอบอาชีพอิสระ
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
อัตราการมีงานทําของผูสําเร็จการฝกเตรียม
เขาทํางาน

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65

2564
รอยละ 70

แหลงขอมูล : ขอมูลระบบบริการตามภารกิจของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (DATA CENTER)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดรับอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนผูผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ประจําปงบประมาณ ....
ไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กฎหมายกําหนด x 100
จํานวนผูผา นการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ประจําปงบประมาณ ....

คําอธิบาย/นิยามศัพท :
1. แรงงาน หมายถึง แรงงานที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน และไดรับหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงาน
2. อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายถึง อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจาง
กําหนดขึ้นในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ที่กําหนดตามกฎหมาย

2560
รอยละ 50

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65

2564
รอยละ 70

เงื่อนไข : แรงงานจะตองยังคงทํางานอยูในสถานประกอบกิจการ มีสถานะกฎหมายเปนลูกจางในวันที่
สํารวจและนายจางไดวาจางใหลูกจางทํางานในตําแหนงงาน ลักษณะงานตามที่ผานการทดสอบ
แหลงขอมูล : กรมพัฒนาฝมือแรงงาน/สํานักงานประกันสังคม/กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองคุมครองแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 4.4 รอยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเพิ่มขึ้น
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
𝑁𝑁𝑖𝑖 +

(𝑁𝑁𝑖𝑖 𝑥𝑥15)
100

คําอธิบาย/นิยามศัพท :
สาขาอาชี พ ที่ มี ก ารประกาศอั ต ราค า จ า งตามมาตรฐานฝ มื อ หมายถึ ง
สาขาอาชีพที่คณะกรรมการคาจางเห็นชอบใหมีการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
𝑁𝑁𝑖𝑖 หมายถึง จํานวนสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือในปงบประมาณ
(𝑁𝑖 𝑥15)
100

หมายถึง จํานวนสาขาอาชีพที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป

คาเปาหมาย : จํานวนสาขาอาชีพที่คณะกรรมการคาจางไดประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือเพิ่มขึ้น
รอยละ 15 ตอป
คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
2563
2564
𝑁𝑁1 =
𝑁𝑁2 =
𝑁𝑁3 =
𝑁𝑁4 =
𝑁𝑁5 =
รอยละของสาขาอาชีพ
ที่มีการประกาศอัตราคาจางตาม
(𝑁𝑥15)
(𝑁1 𝑥15)
(𝑁2 𝑥15)
(𝑁3 𝑥15)
(𝑁4 𝑥15)
𝑁𝑁 +
𝑁𝑁1 +
𝑁𝑁2 +
𝑁𝑁3 +
𝑁𝑁4 +
มาตรฐานฝมือเพิ่มขึ้น
100
100
100
100
100
แหลงขอมูล : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมี
สวนรวมในองคกร
ตัวชี้วัด 5.1 รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละ
จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ไดรับการตอบสนอง
ภายใน 7 วันทําการ x 100
จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งหมด

คําอธิบาย/นิยามศัพท : ขอรองเรียน หมายถึง ประเด็นปญหาดานธรรมาภิบาลที่ประชาชน (มีตัวตน ชื่อ
ที่อยู ชัดเจน) ขาราชการ สถาบันตางๆ องคกรเอกชน องคกรอิสระ หนวยงานราชการอื่นๆ และเว็บไซตตางๆ สงเรื่อง
รองเรียนถึงกระทรวงแรงงาน เพื่อขอใหพิจารณาดําเนินการชวยเหลือแกไขปญหา
การตอบสนองตอขอรองเรีย น หมายถึง การแจงผลการตรวจสอบขอเท็จ จริง
เบื้องตนและสงเรื่องใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการหรือแกไข ภายใน 7 วันทําการ
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของขอรองเรียนที่ไดรับการแกไข
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล

2560
รอยละ
100

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ
รอยละ
รอยละ
100
100
100

2564
รอยละ
100

แหลงขอมูล : การรองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง ดวยหนังสือรองเรียน/รองทุกขทางเว็บไซต
จากการประสานจากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานในสังกัดและหนวยงานอื่นๆ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : ทุกหนวยงานภายใตกระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 5.2 คะแนนการประเมินมาตรฐานความโปรงใสในการดําเนินการ
หนวยวัด

:

รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

รอยละของทุกสวนราชการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน และผานเกณฑ 80 คะแนนขึ้นไป รอยละ 80

คําอธิบาย/นิยามศัพท : การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Intergrity and Transparency Assessment – ITA) หมายถึง ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐรวมกับ
การประเมินคุณธรรมการดํ าเนิน งาน โดยมีสํ านักงาน ป.ป.ท. รว มกับ สํานั กงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานรับผิ ดชอบ
วัตถุประสงคในการประเมิน ITA เพื่อมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดนําขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานไดอยางเหมาะสม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม
ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยใหเปนที่
ประจักษตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะสงผลตอการยกระดับคาดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยใหดียิ่งขึ้น
ดั ช นี การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ น งานของหนว ยงาน
ภาครัฐ แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพรอมรับผิดชอบ (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Fee Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (IntegrityCulture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work IntegrityIndex)
เกณฑการประเมินผล มีคาคะแนน 0-100 คะแนน โดยเกณฑการใหคะแนน
คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
80 – 100 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก
60 – 79.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูง
40 – 59.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ปานกลาง
20 – 39.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํา
0 – 19.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานต่ํามาก
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมินมาตรฐานความ
โปรงใสในการดําเนินการ (ระดับกระทรวง
แรงงาน)

2560
รอยละ 80

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

2564
รอยละ 80

แหลงขอมูล : สํานักงาน ป.ป.ช.
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
หนวยงานรับผิดชอบรอง : หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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ตัวชี้วัด 5.3 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่รับรูและเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล
หนวยวัด

:

รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

: เปนผลจากการดําเนินการ ๒ แนวทางคือ
แนวทางที่ ๑ : ออกแบบสํ า รวจสอบถามและสํ า รวจความคิ ด เห็ น โดยใช
ฐานขอมูลจากแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน (สํารวจ ๒ ครั้ง) ไดแก นโยบายดานเศรษฐกิจ กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และ นโยบายดานสังคม กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
แนวทางที่ ๒ : การจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็น เนื่องจากขอสั่งการของรัฐบาล
บางเรื่องมีความสําคัญ และตองการทราบผลการชี้แจงอยางเรงดวน วาประชาชนมีขอคิดเห็นตอเรื่องดังกลาวอยางไร
ทั้ ง นี้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว ชี้ วั ด และวิ ธี ก ารวั ด ตามความเหมาะสมของ
สถานการณแตละป ขึ้นอยูกับดุลพินิจสํานักงาน ก.พ.ร.และบันทึกขอตกลงตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสํานักงาน ก.พ.ร.
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่รับรู
และเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล

2560
รอยละ
๗๕

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ
รอยละ
รอยละ
๗๕
๗๕
๗๕

2564
รอยละ
๗๕

แหลงขอมูล : กรมประชาสัมพันธ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุมพัฒนาระบบบริหาร)
หนวยงานรับผิดชอบรอง : กองเผยแพรประชาสัมพันธ
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละขอตกลงในเชิงบูรณาการกับหนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จ
หนวยวัด

:

รอยละ

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

:

-

คําอธิบาย/นิยามศัพท : ขอตกลงในเชิงบูรณาการกับหนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จ หมายถึง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดําเนินภารกิจของหนวยงานดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานนอกสังกัดในรูปแบบ
ตางๆ เชน การมีขอตกลงรวม/การปฏิบัติรวม/การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม/การใหบริการรวม/การปรับปรุงงานบริการ
ประชาชน/การใหบริการรับเรื่องรองทุกข ซึ่งตองอาศัยการประสานความรวมมือ การปรับปรุงกระบวนงานใหเอื้อตอ
การบริการของหนวยงาน หรื อการไดรับรางวัลในความสํ าเร็จภายใตภ ารกิจขององค กร จากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละขอตกลงในเชิงบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอกที่ประสบความสําเร็จ

2560
รอยละ 60

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75

2564
รอยละ 80

แหลงขอมูล : หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีขอตกลงในเชิงบูรณาการกับหนวยงานภายนอก
ที่ประสบความสําเร็จ (ใหดูนิยามศัพท)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
ตัวชี้วัด 6.1 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

: -

ระดับ

คําอธิบาย/นิยามศัพท : พิจารณาผลสําเร็จจากระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูลขาวสารสนเทศ
ดานแรงงาน (ระบบศูนยขอมูลแรงงานแหงชาติ) เทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดสงขอมูลสารสนเทศดานแรงงานที่จะนํามาบูรณาการ
จากขอมูลรายทะเบียนและขอมูลสถิติจากหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน ไดแก
1. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก ขอมูลการฝกอบรมฝมือแรงงาน/การทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ การพัฒนาฝมือแรงงานและการสอบ ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
กับแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการเปนตน
2. สํานักงานประกันสังคม ไดแก ขอมูลผูประกันตน ขอมูลนายจาง/สถานประกอบการ
ขอมูลการใชบริการและจายสิทธิประโยชนทดแทน 7 กรณี ขอมูลการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน และขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ แรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการเปนตน
3. กรมการจัดหางาน ไดแก ตําแหนงงานวาง การสมัครงาน การบรรจุงาน แรงงานไทย
ไปทํางานตางประเทศ จํานวนแรงงานตางดาว จํานวนผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน
ทดแทนกรณีวางงาน และขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เปนตน
4. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดแก ขอมูลการคุมครองแรงงาน ขอมูลจากการ
ยื่นคํารองขอมูลการแกไขปญหาแรงงานสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย และขอมูลการ
คุมครองความปลอดภัย ขอมูลการตรวจแรงงานองคกรนายจาง/ลูกจาง และขอมูล
ในสวนที่เกี่ยวของกับ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เปนตน
5. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไดแก ขอมูลการสํารวจขอมูลอุปสงคและอุปทาน
กําลังคน ขอมูลการสํารวจคาใชจายแรงงานแรกเขา ผลสํารวจขอมูลดานแรงงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา และขอมูลในสวน
ที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เปนตน
2
มีการเชือ่ มโยงขอมูลที่นําเขาระบบตามกําหนดแลวเสร็จและมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล
3
มีการทดสอบการใชงานตามที่กําหนดและใชงานฐานขอมูลสําหรับการบริหาร และระบบมี
ความปลอดภัยใชงานไดอยางตอเนื่อง
4
มีการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันแตไมครบทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
5
มีการปรับปรุงขอมูลเปนปจจุบันไดครบทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบูรณาการขอมูล
ดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน

2560
ระดับที่ 5

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

2564
ระดับที่ 5

แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : -
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แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
ตัวชี้วัด 6.2 ระดับความสําเร็จการติดตามและประเมินผลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
หนวยวัด

:

วิธีคํานวณตัวชี้วัด

: -

ระดับ

คําอธิบาย/นิยามศัพท : พิจารณาผลสําเร็จจากระดับความสําเร็จการติดตามและประเมินผลการใชงาน
ระบบสารสนเทศเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
รอยละความพึงพอใจผูเขาถึงหรือผูเขาใชระบบ ICT ต่ํากวารอยละ 50
2
รอยละความพึงพอใจผูเขาถึงหรือผูเขาใชระบบ ICT ไมนอยกวารอยละ 50
3
รอยละความพึงพอใจผูเขาถึงหรือผูเขาใชระบบ ICT ไมนอยกวารอยละ 60
4
รอยละความพึงพอใจผูเขาถึงหรือผูเขาใชระบบ ICT ไมนอยกวารอยละ 70
5
รอยละความพึงพอใจผูเขาถึงหรือผูเขาใชระบบ ICT รอยละ 80 ขึ้นไป
คาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จการติดตามและ
ประเมินผลการใชงานระบบ ICT

2560
ระดับที่ 5

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2561
2562
2563
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

2564
ระดับที่ 5

แหลงขอมูล : ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานรับผิดชอบรอง : ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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บทที่ 7
แผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
เพื่ อ ให้ เกิ ดการแปลงยุ ทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิ บั ติ และบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ ของแผนแม่ บทพั ฒนาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กระทรวงแรงงานและหน่ วยงานภาครัฐอื่น ๆที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกัน กาหนด
แผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย และการประมาณการงบประมาณในระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี และให้ความสาคัญกับแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ซึ่งได้กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานรับผิดชอบรองไว้
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดจุดเน้นของแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็น Quick Win และให้ความสาคัญ
กับการบูรณาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้หลักการประชารัฐ ซึ่งมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ได้ทบทวนในปี พ.ศ. 2562 จานวนรวมทั้งสิ้น 280 โครงการ
โดยแบ่งเป็น
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพแรงงานและผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ สร้า งความเข้ ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : จานวน ๕0 โครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การคุ้ ม ครองและเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง หลั ก ประกั น ในการท างาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี : จานวน 74 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ : จานวน 49 โครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นากลไกในการสร้ างความสมดุ ล ของตลาดแรงงาน เพื่ อ สร้ า ง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน : จานวน 6 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร : จานวน 54 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
มีเสถียรภาพ : จานวน 47 โครงการ
ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามตารางแผนงาน/โครงการ ดังนี้

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
เป้าประสงค์
:

การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : 1. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒) (กพร.)
2. สัดส่วนของแรงงานฝีมือที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ/ปี (กพร.)
3. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) (กสร.)
4. จานวนแรงงานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมอื คุณภาพ (PM Target)
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
แรงงานในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รั บ ความคุ้ มครองด้าน
ประกั น สั ง คม โดยการออก
หน่ ว ย Mini Office ให้ บ ริ ก าร
ในสถานประกอบการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนครั้งในการออกหน่วย
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคม

1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
5.0600
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

50 ครั้ง
0.9721
ล้านบาท

80 ครั้ง
1.3550
ล้านบาท

2564

280 ครั้ง 50 ครั้ง 50 ครั้ง
0.7900 0.97200 0.97200
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(สสท.)

จังหวัด
ในเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษและ
จังหวัดที่มี
แรงงาน
ต่างด้าว
จานวนมาก
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1.1.2 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการรณรงค์ ส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านแรงงาน
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
1) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้แรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การคุ้มครองแรงงาน
และมีการแรงงานสัมพันธ์
เชิงสร้างสรรค์
2) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ต่อแรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทางาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
30.4723
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

5.4188
ล้านบาท

7.7951
ล้านบาท

4.7444
ล้านบาท

6.2570
ล้านบาท

6.2570
ล้านบาท

๕,0๐๐ คน 41,900
๔.๐๗๕๐
คน
ล้านบาท 3.8924
ล้านบาท

41,900
คน
5.4050
ล้านบาท

41,900
คน
5.4050
ล้านบาท

1.1 จานวนแรงงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนให้รู้
สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน

23.2607
ล้านบาท

4,500
คน
๔.๔๘๓๓
ล้านบาท

2.1 จานวนสถานประกอบ
กิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เป็นต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน
2.2 จานวนแรงงานใน
สถานประกอบกิจการในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
ได้รับการสนับสนุนให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายความปลอดภัย
ในการทางาน

0.9355
ล้านบาท

100 แห่ง
0.9355
ล้านบาท

-

-

-

-

3.7201
ล้านบาท

-

2,600
คน
3.7201
ล้านบาท

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
10
(กคร., สรส.) จังหวัด
พื้นที่เขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
กสร.
(กภ.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.1 จานวนสถานประกอบ
กิจการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการ
4.1 จานวนสถานประกอบ
กิจการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน
1.1.๓ โครงการวิจัยและพัฒนา ๑. ระดับความสาเร็จ
แนวทางการสร้าง
ของงานวิจัย
ผู้ประกอบการเยาวชน
๒. งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
ด้วยการจัดการศึกษา
ในวารสารวิชาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไก จานวน ๑ ฉบับ
ประชารัฐ
๓. การนางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม
ด้านแรงงาน
4) พัฒนาศักยภาพ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงานในสถานประกอบ
กิจการในพื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

๕

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.0800
ล้านบาท

2560
-

-

100 แห่ง 100 แห่ง 100 แห่ง
0.3600 0.3600 0.3600
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

1.4760
ล้านบาท

-

-

100 แห่ง 100 แห่ง 100 แห่ง
0.4920 0.4920 0.4920
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

2.0790
ล้านบาท

เป้าหมาย :
รายงาน
การวิจัย
เรื่องการวิจัย
และพัฒนา
แนวทาง
การสร้าง
ผู้ประกอบการ
เยาวชนด้วย

-

-

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

ศธ.
(สกศ.)

-
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

การจัด
การศึกษา
โดยใช้พื้นที่
เป็นฐานตาม
กลไก
ประชารัฐ
งบ :
2.0790
ล้านบาท

1.1.๔ การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สามารถนาความรู้ไปใช้ได้
ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
และเครื่องเรือน

๑

๓๖.๓000
ล้านบาท

1.1.๕ โครงการติดตาม
สถานการณ์แรงงาน
ในกิจการประมงภาคสนาม
1.1.๖ โครงการจัดอบรม
ผู้ประกอบการแพปลา แรงงาน
ประมงเกี่ยวกับความรู้ด้าน
กฎระเบียบต่างๆ และแรงงานที่ดี

๓

0.6000
ล้านบาท

๓

1.9893
ล้านบาท

จานวนสถานประกอบการ
แพปลา ท่าเทียบเรือ
ที่ได้ดาเนินการติดตาม
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

เป้าหมาย
๕๐๐ คน
งบประมาณ
๔.๓000
ล้านบาท
4 ครั้ง/
0.1200
ล้านบาท
150 ราย/
0.3600
ล้านบาท

เป้าหมาย
๗๐๐ คน
งบประมาณ
๖.0000
ล้านบาท
4 ครั้ง/
0.1200
ล้านบาท
150 ราย/
0.3๗๘0
ล้านบาท

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
๑,๐๐0 คน ๑,๐๐๐ คน ๑,๒๐0 คน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๘.0000 ๘.0000 ๑๐.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
4 ครั้ง/
4 ครั้ง/
4 ครั้ง/
0.1200 0.1200 0.1200
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
150 ราย/ 150 ราย/ 150 ราย/
0.3๙๖๙ 0.๔๑๖๘ 0.๔3๗6
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กอ.
(กสอ.)

กษ.
(กปม.)
กษ.
(กปม.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.1.๗ โครงการพัฒนเกษตรกร 1. จานวนเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ประเมินคุณสมบัติ
Smart Farmer
และมีแผนพัฒนาตนเอง
2. มีจานวนเครือข่าย
Young Smart Farmer
ในแต่ละระดับเพิ่มมากขึ้น
1.1.๘ โครงการอาสาสมัคร
1. จานวนอาสาสมัคร
เกษตร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
20,000 ราย
2. จานวนอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น
มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
๑

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)
710.1080
ล้านบาท

173.6829
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2๐,000 23,145 23,145 23,145 23,145
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
5.3920 185.0483 158.0791 180.4831 181.1055
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(กสก.)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
36.4877 34.2988 34.2988 34.2988 34.2988
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(กสก.)
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1.1.๙ โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพองค์กร
เกษตรกร

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. จานวนสมาชิกองค์กร
เกษตรกรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม/สินค้า
ที่สอดคล้องกับพื้นที่
1.1.1๐ โครงการพัฒนา
1. จานวนเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
Young Smart Farmer
ให้เป็น Young Smart
Farmer
2. มีจานวนเครือข่าย
Young Smart Farmer
ในแต่ละระดับเพิ่มมากขึ้น
1.1.1๑ โครงการสร้าง
จานวนเกษตรกรได้รับ
และเชื่อมโยงเครือข่ายของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เทคโนโลยีและบริการ
- กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์
และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
1.1.1๒ โครงการอาสาสมัคร ร้อยละจานวนอาสาสมัคร
ชลประทาน
ที่ปฏิบัติตามแผน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)
462.7971
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

14,399 52,205 47,695 65,335 65,335
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
22.4007 96.1656 98.8076 121.2116 124.2116
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(กสก.)

๑

167.2010
ล้านบาท

2,310
2,695
2,695
2,695
2,695
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
7.8210 39.8450 39.8450 39.8450 39.8450
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(กสก.)

๑

499.9179
ล้านบาท

27,100 30,000 35,000 37,000 39,000
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
68.9100 91.9040 93.6996 111.82508 133.5785
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(ปศ.)

๑

205.3800
ล้านบาท

3,423
3,423
3,423
3,423
3,423
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
ราย /
41.0760 41.0760 41.0760 41.0760 41.0760
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กษ.
(กชป.)

(ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน (ค่าตอบแทน

7-7

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

อาสาฯ
อาสาฯ
อาสาฯ
อาสาฯ
อาสาฯ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐0 บาท ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท
๑๐ เดือน
๑๐ เดือน
๑๐ เดือน
๑๐ เดือน
๑๐ เดือน
ต่อปี)
ต่อปี)
ต่อปี)
ต่อปี)
ต่อปี)

1.1.1๓ โครงการในการ
วางแผนและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานให้มีทักษะรอบด้าน
เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาค
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน
และอนาคต

มีการเสริมสร้างความรู้
ในการประเมินอัตรากาลัง
ให้แก่ผู้เข้าอบรมสัมมนา
310 ราย

๑

2.40
ล้านบาท

1.1.1๔ โครงการยกระดับ
พัฒนาเทคโนโลยีกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์และกลุ่มอาหาร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับ
นโยบายเขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจในรูปแบบ Super
Cluster และ 10 อุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้
สถานประกอบการ
ปรับโครงสร้างและนา
เทคโนโลยีมาใช้ทดแทน
แรงงาน

๒

40.0000
ล้านบาท

เป้าหมาย : ไม่ได้รับ
มีบุคลากร การจัดสรร
ที่ได้รับการ งบประมาณ
อบรมให้มี
ทักษะ
หลากหลาย
จานวน
310 ราย

-

สถาบัน
เพิ่ม
ผลผลิต
แห่งชาติ

2 กลุ่ม
2 กลุ่ม
๓ กลุ่ม
๓ กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ
อก.
อก.
อก.
อก.
เฉพาะด้าน
10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 เทคโนโลยี
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท โรงงาน

-

สสส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.1.๑๕ โครงการส่งเสริม
การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor) ในรูปแบบ Super
Cluster และนโยบายสนับสนุน
10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-curve and New S-curve)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ส่งเสริมให้
สถานประกอบการปรับ
โครงสร้างและนาเทคโนโลยี
มาใช้ทดแทนแรงงาน

๒

งบประมาณ
รวม
(60-64)
30.0000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2560
-

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

๓ จังหวัด ๓ จังหวัด ๓ จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ
10.0000 10.0000 10.0000 เฉพาะด้าน
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท เทคโนโลยี
โรงงาน

สสส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 2. เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้านแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.2.1 โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
Service Delivery Unit

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1.จานวนครั้งในการออก
ให้บริการ
2.จานวนผู้รับบริการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
35.1460
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

4,200
11,70
600
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
42,000 คน 819,800 คน 465,600 คน
5.1708 11.6256 8.008
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2564

4,200
4,200
ครั้ง
ครั้ง
42,000 คน 42,000 คน
5.1708 5.1708
ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(สสร.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
7-9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
71.3200
ล้านบาท

1.2.๒ โครงการประชุมชี้แจง
ให้ความรู้งานประกันสังคม

1. จานวนรุ่นที่จัดอบรม
2. จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม

1

1.2.๓ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง
เพื่อจัดทาข้อมูลและจ่ายเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)
1.2.4 การพัฒนาความรู้
และทักษะบุคลากรในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับการให้บริการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

1.จานวนผู้เข้ารับการอบรม
2. จานวนรุ่นที่จัดอบรม

1

12.6300
ล้านบาท

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือเกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาล
ทรายและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องได้รับการพัฒนา
ความรู้เรื่องต่างๆ
และมีทักษะที่สามารถ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเชียนไม่น้อยกว่า
960 ราย

๑

1.2077
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

500 รุ่น 600 รุ่น 560 รุ่น
29,900 24,000 22,680
คน
คน
คน
17.9400 12.0400 11.3400
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
6,400
6,600
9,330
คน
คน
คน
163 รุ่น 163 รุ่น 163 รุ่น
1.6300 1.6700 3.1100
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
เป้าหมาย :
960 ราย
งบ :
1.2077
ล้านบาท

-

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

500 รุ่น 500 รุ่น
สปส.
สปส.
25,000 25,000
(กฝ.)
กทม.พท./
คน
คน
สปส.จว./
15.0000 15.0000
สาขา
ล้านบาท ล้านบาท
9,330
9,330
สปส.
คน
คน
กทม.พท./
163 รุ่น 163 รุ่น สปส.จว./
3.1100 3.1100
สาขา
ล้านบาท ล้านบาท
-

-

สอน.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือเกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรม อ้อย
และน้าตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ผ่านการพัฒนา มีสมรรถนะ
ความรู้ (Knowledge)
ความสามารถ (Ability)
ทักษะ (Skill) เจตคติ
(Attitude) ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติ
ราชการอย่างผู้มีความรู้
(Knowledge Workers)
1.2.5 การพัฒนาความรู้
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
และทักษะบุคลากรในระบบ
หรือเกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาล
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ทรายและอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนา
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
ความรู้ในเรื่องต่างๆ และมี
และน้าตาลทราย ประจาปี
ทักษะที่สามารถรองรับกับ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อย

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

4.5000
ล้านบาท

-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

เป้าหมาย :
5,140
ราย
งบ :
4.500
ล้านบาท

-

-

2564

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สอน.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

น้าตาลทรายทั้งระบบ
ไม่น้อยกว่า 5,140 ราย
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือเกี่ยวข้องในระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย
น้าตาลทราย
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ผ่านการพัฒนา มีสมรรถนะ
ความรู้ (Knowledge)
ความสามารถ (Ability) ทักษะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 3. การพัฒนาหลักสูตรและจัดทามาตรฐานทดสอบและสร้างระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.3.1 โครงการพัฒนา
ระบบมาตรฐานฝีมือแรงาน
แห่งชาติรองรับ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนสาขา

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
50 สาขา
100.6428
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

10 สาขา 10 สาขา 15 สาขา 15 สาขา
10.0000 28.3700 31.1364 31.1364
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กพร.
อก.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1.3.2 ยกระดับแรงงานไทย
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน

จานวนผู้เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

1

1.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
(แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
- กิจกรรมการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทา

ร้อยละของนักเรียนมัธยม
ศึกษาปีที่ ๓-๖ มีเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพ

๕

(1) การวางเส้นทางการศึกษา
ต่อสู่การประกอบอาชีพนักเรียน
รายบุคคล

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
222,920 24,200 23,340 30,700 72,340 72,340
คน
คน
คน
คน
คน
คน
1530.6686 59.8093 276.0870 53.7818 108.4517 108.4517
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กพร.
อก.

-

สพฐ.

๓,569.76511 ๑๑๓.๘๔๒๓๐ ๘02.12843 ๘๗5.81082 ๘84.56893 ๘93.41463
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สพฐ.

๒๐๗.๘๔๒๑๓ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
๒,๓๖๑
๙,๔๕๘
๙,๔๕๘
๙,๔๕๘
๙,๔๕๘
ล้านบาท
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๔.๙๒๖๕๕ ๔๙.๙๗๔๒๗ ๕๐.๔๗๔๐๑ ๕๐.๙๗๘๗๕ ๕๑.๔๘๘๕๔
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(๒) การเรียนสะสมหน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
(ทวิศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) เพื่อเตรียมศึกษาต่อ
ทวิศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
๓๕๙.๘๒๖๖๓
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
๕๖๐
๑,๓๓๖
๑,๓๓๖
๑,๓๓๖
๑,๓๓๖
โรงเรียน โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๒.๒๘๐๕๕ ๘๘.๐๕๖๘๔ ๘๘.๙๓๗๔๑ ๘๙.๘๒๖๗๘ ๙๐.๗๒๕๐๕
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สพฐ.

(๓) การจัดการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)

๑,๙๑๒.๔๙๗๖๘ เป้าหมาย

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
๔๔๒
๔๕๗
๔๖๐
๔๗๐
๔๘๐
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๘๔.๒๙๓๒๘ ๔๐๑.๒๕๒๑๖ ๔๗๐.๙๒๕๗๙ ๔๗๕.๖๓๕๐๕ ๔๘๐.๓๙๑๔๐
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สพฐ.

(๔) การจัดการเรียนรู้เป็น
ผู้ประกอบการทาธุรกิจพอเพียง
โดยกระบวนการ
Project- based Learnning
และทาความร่วมมือกับธุรกิจ
ชุมชน SMEs เป็นพี่เลี้ยง
ในการระดมทุนและ Start Up
Business in School

๓๙๘.๗๗๘๐๑

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
๕๖๐
๑,๓๓๖ ๑,๓๓๖
๑,๓๓๖
๑,๓๓๖
โรงเรียน
โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๑๖.๕๖๖๗๘ ๙๔.๑๓๑๔๐ ๙๕.๐๗๒๗๑ ๙๖.๐๒๓๔๔ ๙๖.๙๘๓๖๘
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สพฐ.

ล้านบาท

ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

(๕) การเตรียมพื้นฐาน
กลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา
และอาชีพการเรียนต่อระดับ
อุดมศึกษา

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
๖๙๐.๘๒๐๖๖
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
๒,๓๖๑
๒,๓๖๑
๒,๓๖๑
๒,๓๖๑
๒,๓๖๑
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๕.๗๗๕๑๔ ๑๖๘.๗๑๓๗๖ ๑๗๐.๔๐๐๙๐ ๑๗๒.๑๐๔๙๑ ๑๗๓.๘๒๕๙๖
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สพฐ.

๑.๓.4 โครงการพัฒนา
จานวนสาขาที่พัฒนา/
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จานวนบุคลากรที่ได้รับผ่าน
และพัฒนาบุคลากรรองรับ
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์

20 สาขา
6,800 คน
55.5902
ล้านบาท

-

-

-

10 สาขา 10 สาขา
3,400
3,400
คน
คน
27.7951 27.7951
ล้านบาท ล้านบาท

กพร.

1.3.5 โครงการส่งเสริมทักษะ
ดิจิทัล แก่กาลังแรงงาน
เพื่อการประกอบอาชีพ

ครูฝึก
240 คน
ผู้รับการฝึก
4,000 คน
45.0066
ล้านบาท

-

-

-

ครูฝึก
120 คน
ผู้รับการฝึก
2,000 คน
22.5033
ล้านบาท

กพร.

1. จานวนหลักสูตรที่จัดทา
2. ครูฝึกที่ผ่านการพัฒนา
3. ผู้รับการฝึกที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

ครูฝึก
120 คน
ผู้รับการฝึก
2,000 คน
22.5033
ล้านบาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.4.1 การพัฒนาระบบอัตรา
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างดูแล
รับผิดชอบลูกจ้าง
ในสถานประกอบการ
1.4.2 โครงการให้ความรู้
การประกันสังคมและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้สถานประกอบกิจการ
มีความรู้เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
1) ส่งเสริมความรู้ด้าน
มาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001-2553)
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน (CSR)
แก่สถานประกอบกิจการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนกิจการนายจ้างที่จ่าย
เงินสมทบด้วยอัตราเงินสมทบ
ตามค่าประสบการณ์

1

จานวนรุ่นที่จัดอบรม

1,4
1

1. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีความรู้
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
3.3400 255,000 260,000 265,000 270,000 275,000
ล้านบาท
กิจการ
กิจการ
กิจการ
กิจการ
กิจการ
0.6680 0.6680 0.6680 0.6680 0.6680
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(สกท.)

-

-

170.0000 1,700 รุ่น
ล้านบาท 34.0000
ล้านบาท
9.6496
1.1650
ล้านบาท
ล้านบาท

1,700 รุ่น
34.0000
ล้านบาท
1.1517
ล้านบาท

1,700 รุ่น
34.0000
ล้านบาท
2.4258
ล้านบาท

1,700 รุ่น
34.0000
ล้านบาท
2.4522
ล้านบาท

1,700 รุ่น
34.0000
ล้านบาท
2.4522
ล้านบาท

สปส.
(กฝ.)

4.1600
ล้านบาท

5,200
คน
0.5200
ล้านบาท

5,200
คน
1.0400
ล้านบาท

5,200
คน
1.0400
ล้านบาท

5,200
คน
1.0400
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

5,200
คน
0.5200
ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2) พัฒนาสถานประกอบ
กิจการตามข้อกาหนด
มาตรฐานแรงงานไทย
3) ดาเนินการให้สถาน
ประกอบกิจการขอการรับรอง
มาตรฐานแรงงานไทย
หรือประกาศแสดงตนเอง
4) เสริมสร้างความ
รับผิดชอบทางสังคม
ด้านแรงงานของสถานประกอบ
กิจการด้วยมาตรฐาน
แรงงานไทย
1.4.4 การดาเนินงานตาม
ความร่วมมือด้านมาตรฐาน
แรงงานไทยกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
2. ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการที่เข้าสู่
ระบบและมีการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทย
3. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่อยู่ในระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย
4. จานวนสถานประกอบ
กิจการสมัครเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย
1. จ านวนสถานประกอบ
กิจ การที่ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม
และสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน
2. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่เข้าสู่ระบบและมี
การจัดทามาตรฐานแรงงาน
ไทย

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

-

-

-

กสร.
(สพม.)

820 แห่ง
0.1582
ล้านบาท
660 แห่ง
1,320 คน
1.2540
ล้านบาท

820 แห่ง
0.1582
ล้านบาท
660 แห่ง
1,320 คน
1.2540
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
1.0000 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30
ล้านบาท
0.5000 0.5000
ล้านบาท ล้านบาท
0.7565
ล้านบาท
0.3762
ล้านบาท

800 แห่ง 800 แห่ง 800 แห่ง
0.1450 0.1317 0.1318
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
660 แห่ง
1,320 คน
1.2540
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
(สพม.)

0.842
ล้านบาท

410 แห่ง 410 แห่ง
0.0410 0.0410
ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

0.7600
ล้านบาท

200 แห่ง 200 แห่ง
400 คน 400 คน
0.38000 0.38000
ล้านบาท ล้านบาท

กสร
(สพม.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 5. สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน จานวนแรงงานในสถาน
ให้สถานประกอบกิจการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือ
ฝึกอบรม
แรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
(ผลผลิตพัฒนา/ ขับเคลื่อน
ความร่วมมือเครือข่าย
และส่งเสริมการพัฒน
ฝีมือแรงงาน)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
11,348,918
คน
3,421.2101
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

3,505,570 3,700,202 3,700,210 3,945,000

คน
คน
คน
คน
364.5659 379.1000 1,338.7721 1,338.7721
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กพร.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 6. พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของตลาด) (Quick Win)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะ
กาลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
2. จานวนวิทยากรต้นแบบ
ที่ได้รับการพัฒนา

1

1.6.2 โครงการเพิ่มทักษะ
1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
กาลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา การฝึกอบรม
เศรษฐกิจพิเศษ
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
1.6.3 โครงการยกระดับ
1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ
การฝึกอบรม
และสมรรถนะแรงงาน
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
1.6.4 ศูนย์ฝึกอบรมความเป็น 1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
เลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
การฝึกอบรม
(พื้นที่ดาเนินการ
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
สพร. 14 แห่ง)
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้

1

๑

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
แรงงาน
แรงงาน
53,720 คน/ 16,000
วิทยากร
คน
200 คน
323.7280
ล้านบาท 39.5000
ล้านบาท
39,600 คน
340.3297
ล้านบาท

แรงงาน
9,920
คน

แรงงาน
15,000
คน

35.0850
ล้านบาท
9,200 คน
108.7630
ล้านบาท

56.5000
ล้านบาท
6,400 คน
46.1825
ล้านบาท

220,900 คน
891.4040
ล้านบาท

-

50,000 คน
433.7335
ล้านบาท

-

2564

แรงงาน
แรงงาน
6,400
6,400
คน
คน
วิทยากร วิทยากร
100 คน 100 คน
96.3215 96.3215
ล้านบาท ล้านบาท
12,000 คน 12,000 คน
92.6921 92.6921
ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สศช.

กพร.

กพร.
อก.

-

86,800 คน 14,100 คน 60,000 คน 60,000 คน
327.1040 42.3000 261.0000 261.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กพร.
อก.

-

10,000 คน 10,000 คน 15,000 คน15,000 คน
115.0486 130.6559 94.0145 94.0145
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กพร.
อก.

-
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1.6.5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการให้สิทธิประโยชน์
แก่สถานประกอบการตาม
พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
1.6.6 การวางแผนและพัฒนา
สมรรถนะแรงงาน เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
และอนาคต (Manpower
Planning)
1.6.7 การพัฒนาทักษะฝีมือ
โดยนาแนวคิดด้านสมอง
ประยุกต์มาใช้ (Brain-Based
Learning: BBL)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
6 เรื่อง
10.3000
ล้านบาท

2560
-

-

จานวนโครงการวิจัยที่ได้
ดาเนินการ

1

1. จานวนผู้เข้าอบรมและ
ฝึกปฏิบัติ
2. จานวนผู้เข้าอบรม
สัมมนา

๑

17.4000
ล้านบาท

30 องค์กร
10 คน
2.4000
ล้านบาท

-

1. จานวนสถาน
ประกอบการ
2. จานวนพนักงานที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะตาม
แนวทาง BBL
3. จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
สรุปผลและเผยแพร่
การศึกษาวิจัย
4. ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น

๑

28.5000
ล้านบาท

-

-

-

3 เรื่อง
5.1500
ล้านบาท

2564
3 เรื่อง
5.1500
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
วช.

กพร.

50 องค์กร 50 องค์กร 50 องค์กร
30 คน
30 คน
30 คน
5.0000 5.0000 5.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สศอ.

สถาบัน
เพิ่ม
ผลผลิต
แห่งชาติ

12 สถาน
ประกอบการ
32 คน
9.5000
ล้านบาท

สศอ.

สถาบัน
เพิ่ม
ผลผลิต
แห่งชาติ

12 สถาน 12 สถาน
ประกอบการ ประกอบการ
32 คน
32 คน
9.5000 9.5000
ล้านบาท ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.6.8 โครงการพัฒนาทักษะ 1. ฝึกอบรมเตรียมเข้า
กาลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและ ทางานระยะ 3 เดือน
บริการ
500 คน
2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ระยะ 30 ชม. 11,400 คน
3. อบรมครูฝึกฝีมือแรงงาน
100 คน
4. พัฒนาหลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือด้านท่องเที่ยว
และบริการ 10 หลักสูตร
1.6.9 โครงการพัฒนาบุคลากร จานวนผู้เข้ารับการ
ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง ฝึกอบรม
และการค้าระหว่างประเทศ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ
รวม
(60-64)
24,000 คน
90.7300
ล้านบาท

2560
-

-

-

12,000 คน 12,000 คน
45.3650 45.3650
ล้านบาท ล้านบาท

กพร.

1,200 คน
30.3780
ล้านบาท

-

-

-

600 คน 600 คน
15.1890 15.1890
ล้านบาท ล้านบาท

กพร.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 7. ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.7.1 โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานสู่ SME 4.0

1. แรงงานที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนสถานประกอบ
กิจการ SME ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.7.2 โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรม
ศักยภาพ

1. แรงงานที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1.7.3 โครงการผลิตช่างเทคนิค ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้งาน
แก่คนพิการและด้อยโอกาส
๑๐๐%

๑

1.7.4 โครงการพัฒนาบุคลากร ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้งาน
เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิต ๒๐๐ คน
ของ SME สู่อุตสาหกรรม ๔.๐

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)
55,000 คน
(500 แห่ง)
218.8574
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

10,000 15,000 15,000
คน
คน
คน
47.9000 42.9974 (250 แห่ง)
ล้านบาท ล้านบาท 63.9800
ล้านบาท
30,000 คน
15,000
(300 แห่ง)
คน
87.4000
(150 แห่ง)
ล้านบาท
43.7000
ล้านบาท
๗๐.0000 เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย :
ล้านบาท
๔๘ คน
๔๘ คน
๔๘ คน
๔๘ คน
งบ :
งบ :
งบ :
งบ :
๑๔.0000 ๑๔.0000 ๑๔.0000 ๑๔.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
๔๘.๒000
เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย :
ล้านบาท
๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน
งบ :
งบ :
งบ :

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

15,000
อก.
คน
(250 แห่ง)
63.9800
ล้านบาท
15,000
อก.
คน
(150 แห่ง)
43.7000
ล้านบาท
เป้าหมาย : สถาบัน
๔๘ คน
ไทยงบ :
เยอรมัน
๑๔.0000
ล้านบาท
เป้าหมาย : สถาบัน
๒๐๐ คน
ไทยงบ :
เยอรมัน

กพร.

กพร.

-

อก.
(สป.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

๑๒.๒000 ๑๒.0000 ๑๒.0000 ๑๒.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ได้รับการ
สถาบัน
จัดสรร
ยานยนต์
งบประมาณ
ในเบื้องต้น

1.7.5 โครงการในการเพิ่ม
ผลิตภาพบุคลากรด้วยระบบ
รับรองความสามารถบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Skill Certification System
for Automotive Industry)

ฝึกอบรมบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ระดับ 1
จานวน 100 ราย
และระดับ 2
จานวน 40 ราย

๑

๑๓.0000
ล้านบาท

เป้าหมาย :
มีบุคลากร
ที่ได้รับการ
อบรมให้มี
ทักษะ
หลากหลาย
จานวน
จานวน
140 ราย 10.0000
งบ :
ล้านบาท
3.0000
ล้านบาท

1.7.6 โครงการในการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขา
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในภาคการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จานวน
ไม่น้อยกว่า 1,250 ราย
และในระดับ Trainer
จานวน 50 ราย

๑

13.5000
ล้านบาท

เป้าหมาย :
ได้รับ
มีบุคลากร การจัดสรร
ที่ผ่านการ งบประมาณ
อบรม
ในเบื้องต้น
จานวน
จานวน
1,300 ราย 8.0000
งบ :
ล้านบาท
5.5000
ล้านบาท

-

-

-

สถาบัน
ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์

-
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1.7.7 โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมสาขา
อุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรูปกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียม
งานโครงการกับหน่วยงานร่วม
ดาเนินการต่างๆ เช่น
สถานประกอบการภาคเอกชน
หน่วยงานของภาครัฐ
สถาบันการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร
คัดเลือกผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมอาหารทั่ว
ประเทศ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
จัดฝึกอบรม และสร้างองค์
ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
ตามพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรในสถาบันการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๑. การจัดฝึกอบรมสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ควบคู่กับการ
ใช้นวัตกรรมใหม่
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ประกอบการอาหาร
นักวิชาการ อาจารย์ ผู้สนใจ
ทั่วไปจากทั่วประเทศ
หลักสูตรละ ๒ วันโดยจัด
อบรม ๕ ครั้ง ใน ๕ พื้นที่
ได้แก่ จ.เชียงใหม่
จ.สุราษฏร์ธานี
จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี
และ กรุงเทพฯ จานวน
๓๐๐ คน
๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์การฝึกอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรที่กาลังจะจบหรือ

๑

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
5.1000 เป้าหมาย :
ล้านบาท
งบ :
5.1000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

-

-

2564
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สศอ.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูปอย่าง
มีประสิทธิภาพอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูป
กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน
ด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
ต่อยอดองค์ความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ใหม่สาหรับ
ผู้ประกอบการ
กิจกรรมที่ 6 การจัดนัดพบ
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

เพิ่งจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) / ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าขึ้น
ไปจัดอบรม ๕ วัน และ
หลังจากสิ้นสุด การ
ฝึกอบรมจะมีการจัด
กิจกรรมนัดพบแรงงาน
๑ วันทันทีเพื่อความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม
๕ ภูมิภาค ทั่วประเทศ
จานวน ๓๐ คน ๒ ครั้ง
๓. ศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้
และสร้างประสบการณ์ใหม่
สาหรับผู้ประกอบการ
2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า
50 ราย
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.7.8 โครงการการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสีเขียว
(Green Productivity)
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

1.7.9 กิจกรรมการพัฒนา
ออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษา
ภายใต้โครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก
(Global Reach)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. ผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพ
ตามแนวทาง Green
Productivity โดยมีผลิต
ภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2. บุคลากรในอุตสาหกรรม
สิ่งทอได้รับความรู้เรื่องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาด (Cleaner
Technology) และมี
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
นักศึกษาด้านการออกแบบ
และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการ
ออกแบบแฟชั่นและ
การตลาด

๕

๕

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

-

-

-

สถาบัน
พัฒนา
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ

-

-

-

-

กสอ.

-

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
10.2000 เป้าหมาย : เป้าหมาย :
ล้านบาท
30
30
โรงงาน
โรงงาน
60 คน
60 คน
งบ :
งบ :
5.1000 5.1000
ล้านบาท ล้านบาท

17.8000
ล้านบาท

เป้าหมาย :
1,000
คน
งบ :
17.8000
ล้านบาท

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.7.10 โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ
- กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
และบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตในอุตสาหกรรมใหม่
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักร
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
1.7.11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- กิจกรรมยกระดับผลิตภาพ
ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ
สถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนแรงงานที่มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการ
อุตสาหกรรมใหม่ไม่ต่ากว่า

๑

จานวนแรงงานที่มีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการ
อุตสาหกรรมใหม่ไม่ต่ากว่า

๑

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
เป้าหมาย : เป้าหมาย :
750 คน
750 คน
16.4165
ล้านบาท

16.4165
ล้านบาท

เป้าหมาย :
1,840 คน
งบ :
26.0000
ล้านบาท

-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

เป้าหมาย :
460 คน
งบ :
6.5000
ล้านบาท

-

-

2564
-

เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย :
460 คน 460 คน 460 คน
งบ :
งบ :
งบ :
6.5000 6.5000 6.5000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กสอ.

-

กสอ.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

(2) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้
ผู้ประกอบการในการผลิต
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จากพลาสติกชีวภาพ
อุตสาหกรรม แห่งอนาคต
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

:

การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี

เป้าประสงค์

:

1. แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
2. กาลังแรงงาน ได้รับความคุ้มครอง ขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

:

1. จานวนแรงงานในระบบที่ได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม (สปส.)
2. สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 ต่อกาลังแรงงาน เพิ่มขึ้น (PM Target) (สปส.)
3. จานวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน (สปส.)
4. จานวนแรงงานที่ได้รบั การส่งเสริม พัฒนา และคุม้ ครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน (กสร.)
5. อัตราการว่างงาน (สป. และทุกกรม)
6. ร้อยละอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน (กกจ.)

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.1 โครงการลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมีสิทธิประโยชน์
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. จานวนสถาน
ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
2. จานวนผู้ประกันตนที่ขึ้น
ทะเบียน

4

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

161,258.4495 433,000 437,000 441,000 445,000 449,000

ล้านบาท

แห่ง
11.98
ล้านคน

แห่ง
12.11
ล้านคน

แห่ง
12.31
ล้านคน

แห่ง
12.51
ล้านคน

แห่ง
12.71
ล้านคน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

25,783.5461 55,374.903426,100.000026,700.000027,300.0000
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2.1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. จานวนครั้ง (รุ่น)
ป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ ที่ออกหน่วย
งานประกันสังคม
2.จานวนผูป้ ระกันตน
ที่เข้าร่วมโครงการ

4

27.5000
ล้านบาท

2.1.3 โครงการประกันสังคม
เยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย
และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

จานวนผู้ประกันตนที่ป่วย
และผู้ประกันตนที่ทุพพล
ภาพที่ได้รับการตรวจเยี่ยม

4

73.0000
ล้านบาท

2.1.4 พัฒนาสิทธิประโยชน์
บริการทางการแพทย์ให้กับ
ผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม
2.1.5 การจัดประชาพิจารณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบบานาญ
2.1.6 การสารวจความพึงพอใจ
ของผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการของ
สานักงานประกันสังคม

จานวนการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์บริการทางการ
แพทย์

4

-

จานวนครั้งในการประชา
พิจารณ์

4

3.8000
ล้านบาท

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

4

20.0000
ล้านบาท

550 รุ่น
27,500
คน
5.5000
ล้านบาท
29,200
ราย
14.6000
ล้านบาท
1 เรื่อง

550 รุ่น
27,500
คน
5.5000
ล้านบาท
29,200
ราย
14.6000
ล้านบาท
-

550 รุ่น
27,500
คน
5.5000
ล้านบาท
29,200
ราย
14.6000
ล้านบา
-

550 รุ่น
27,500
คน
5.5000
ล้านบาท
29,200
ราย
14.6000
ล้านบาท
-

550 รุ่น
27,500
คน
5.5000
ล้านบาท
29,200
ราย
14.6000
ล้านบาท
-

สปส.
(สจพ.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา

สปส.
(สจพ.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
-

สปส.
(สจพ.)

5 ครั้ง
สปส.
3.8000
(สสท./กวพ./
ล้านบาท
กม.)
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 สปส.
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 (กวพ.)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ทุก
หน่วยงาน
ของ สปส.
สปส.กทม.
พท./
สปส.จว./
สาขา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2.1.7 โครงการประกันสังคม
มอบสุข

จานวนครั้งในการออกเยี่ยม
ผู้ประกันตน/ผู้ทุพพลภาพ

4

2.1.8 บริหารจัดการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน
และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
แบบครบวงจร

จานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่เข้ารับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทางาน

2.1.9 โครงการประดิษฐ์
1. จานวนสิ่งประดิษฐ์
และพัฒนาอุปกรณ์สาหรับฟื้นฟู สาหรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
สมรรถภาพทางการแพทย์
2.แนวคิดการประดิษฐ์และ
พัฒนาอุปกรณ์สาหรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์
2.1.10 โครงการปรับสภาพ
1. จานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู
แวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพ สมรรถภาพที่เข้าร่วม
ความพิการของผู้ทุพพลภาพ
โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับสภาพความพิการ
ของผู้ทุพพลภาพ

งบประมาณ
รวม
(60-64)
25.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

4

30 ครั้ง 30 ครั้ง
5.0000 5.0000
ล้านบาท ล้านบาท
342.4600 1,120
1,120
ล้านบาท
คน
คน
68.4920 68.4920
ล้านบาท ล้านบาท

30 ครั้ง
5.0000
ล้านบาท
1,120
คน
68.4920
ล้านบาท

30 ครั้ง
5.0000
ล้านบาท
1,120
คน
68.4920
ล้านบาท

4

5 ชิ้น

5 ชิ้น

5 ชิ้น

5 ชิ้น

5 ชิ้น

5 เรื่อง
0.1500
ล้านบาท

5 เรื่อง
0.1500
ล้านบาท

5 เรื่อง
0.1500
ล้านบาท

5 เรื่อง
0.1500
ล้านบาท

5 เรื่อง
0.1500
ล้านบาท

21 คน

21 คน

21 คน

21 คน

21 คน

0.7500
ล้านบาท
4

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

30 ครั้ง
สปส.
5.0000 (ศสน.)
ล้านบาท
1,120
สปส.
คน
(ศพง.
68.4920 ทุกศูนย์)
ล้านบาท

-

สปส.
(ศฟง.
ทุกศูนย์)

-

สปส.
(ศฟง.
ทุกศูนย์)

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.ร้อยละการช่วยเหลือ
ตนเองของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่เข้าร่วม
โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการของผู้ทุพพลภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยละ 1 ระดับ
2.1.11 โครงการผู้ประกันตน จานวนผู้ประกันตนมีสิทธิ
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ได้รับบริการทางการแพทย์
ด้านบริการทางการแพทย์
ภายใต้กฎหมาประกันสังคม
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
(บูรณาการพัฒนาระบประกัน
สุขภาพ) (ปี 2563 - 2564
ขอรับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการของสปส.
เนื่องจากบูรณาการถูกยกเลิก)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

4

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

ร้อยละ
80
0.7000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.7000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.7000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.7000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.7000
ล้านบาท

48,813.3132 12.34
ล้านบาท
ล้านคน

12.47
ล้านคน

12.68
ล้านคน

-

-

งบประมาณ
รวม
(60-64)
3.5000
ล้านบาท

14,342.8885 15,070.424719,400.0000
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สปสช.

สปส.
(กนผ./
สจพ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : ๒. ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบและแรงงานผูส้ ูงอายุอย่างยั่งยืน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2.1 โครงการแรงงาน
นอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม (บูรณาการปี
2560)
กิจกรรม : บริหารจัดการระบบ
ประกันสังคมสาหรับผู้ประกันตน
มาตรา 40 ตามกฎหมาย
- โครงการ หนึ่งตาบล
หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วน
หน้า
2.2.2 โครงการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง การประกัน
สังคม มาตรา 40 แก่แรงงาน
นอกระบบ
2.2.3 โครงการประชุมชี้แจง
สิทธิประกันสังคม มาตรา 40
แก่บุคลากรสานักงานประกัน
สังคมและเครือข่าย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนแรงงานนอกระบบ
ที่สมัครได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 40 กับสานักงาน
ประกันสังคม

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
1,917.4718 1,532,000 2,290,00 2,322,000 3,700,000 4,700,000 สปส.
ล้านบาท
คน
0 คน
คน
คน
คน
(สสร.)
458.6808 684.7920 773.9990 1,438.5600 1,686.3600
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา

3,124.9200
ล้านบาท

จานวนแรงงานนอกระบบ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1

25.0028
ล้านบาท

จานวนผู้เข้ารับอบรม

1

26.8434
ล้านบาท

12,700 12,760
คน
คน
12.1968 12.8060
ล้านบาท ล้านบาท
2,000
2,000
คน
คน
8.9478
8.9478
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

-

สปส.
(สสร.)

2,000
คน
8.9478
ล้านบาท

-

-

สปส.
(สสร.)

สปส.กทม.
พท./
สปส.จว./
สาขา
สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
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2.2.4 การกากับ ดูแล
และสนับสนุนให้แรงงานมี
ความรู้และได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1) ตรวจแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนแรงงานนอกระบบ
ที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ สิทธิตาม
กฎหมายแรงงาน

1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
38.6638
ล้านบาท
17.6684
ล้านบาท

2) สนับสนุนเทคนิควิชาการ
ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
นอกระบบ

0.7994
ล้านบาท

3) ส่งเสริมความรู้
ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
นอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.2040
ล้านบาท

4) รณรงค์เผยแพร่ความรู้
ให้แก่แรงงานนอกระบบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.1033
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

9.2311
ล้านบาท

4.4960
ล้านบาท

8.9599
ล้านบาท

กสร.
(กคน.)

7.6848
ล้านบาท

8.2920
ล้านบาท

-

30,000 30,000 คน 33,000 คน 36,300 คน 39,930 คน
คน
1.8000 3.9600 4.3560 4.7916
2.7608 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
76,000 คน 78,000 81,900 คน 81,900 คน 81,900 คน
0.1520
คน
0.1638 0.1638 0.1638
ล้านบาท 0.1560 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
3,800
คน
2.2040
ล้านบาท
89,800 92,000
96,600 96,600 96,600
คน
คน
คน
คน
คน
2.3763 1.3800 1.4490 1.4490 1.4490
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

5) สร้างเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
ตามแนวทางประชารัฐ
6) ประชาสัมพันธ์การเลือก
ผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับ
งานไปทาที่บ้านเพื่อเป็น
คณะกรรมการคุ้มครองการรับ
งานไปทาที่บ้าน
7) สารวจข้อมูลเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ
2.2.5 โครงการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์คุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ
พ.ศ. 2561 - 2565

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

2,700
คน
1.5660
ล้านบาท
86 ครั้ง
0.1720
ล้านบาท

1,520
คน
0.9880
ล้านบาท
-

2,280
คน
1.9400
ล้านบาท
-

2,500
คน
2.1340
ล้านบาท
-

2,750
คน
2.3474
ล้านบาท
-

0.7413
ล้านบาท

-

2.4000
ล้านบาท

-

86 กลุ่ม
0.1720
ล้านบาท
-

430 กลุ่ม
0.1720
ล้านบาท
500 คน
0.8000
ล้านบาท

475 กลุ่ม
0.1892
ล้านบาท
500 คน
0.8000
ล้านบาท

520 กลุ่ม
0.2081
ล้านบาท
500 คน
0.8000
ล้านบาท

งบประมาณ
รวม
(60-64)
8.9754
ล้านบาท
0.1720
ล้านบาท

บุคลากรกรม แรงงานนอก
ระบบ องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วม ในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์คุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ พ.ศ.
2561 - 2565

2560

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
(กคน.)
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2.2.6 โครงการขับเคลื่อน
แรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

แรงงานนอกระบบ เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและประชาชนทั่วไป
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในสถานการณ์แรงงานนอก
ระบบ แนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย
และการประชาสัมพันธ์การ
ทางานของเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ
2.2.7 โครงการพัฒนา
แรงงานนอกระบบ ประชาชน
กฎหมายเพื่อขยายการคุ้มครอง ทั่วไป นักวิชาการ องค์กร
แก่แรงงานนอกระบบ
พัฒนาเอกชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และได้ทราบถึงหลักการ
ในการร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ….
2.2.8 โครงการส่งเสริมความรู้ ลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงานบ้าน
แก่ลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงาน
อันมิได้ประกอบธุรกิรวมอยู่
บ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจ
ด้วยมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
รวมอยู่ด้วย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ
รวม
(60-64)
2.9382
ล้านบาท

2560
-

-

750 คน
0.9794
ล้านบาท

750 คน
0.9794
ล้านบาท

750 คน
0.9794
ล้านบาท

กสร.
(กคน.)

1.2000
ล้านบาท

-

-

240 คน
0.3000
ล้านบาท

240 คน
0.3000
ล้านบาท

240 คน
0.3000
ล้านบาท

กสร.
(กคน.)

0.7328
ล้านบาท

-

-

200 คน
0.2214
ล้านบาท

220 คน
0.2435
ล้านบาท

240 คน
0.2679
ล้านบาท

กสร.
(กคน.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.2.9 โครงการส่งเสริมให้
ความรู้แก่ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย
(Ageing Society)

จานวนเครือข่ายผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ
มีความรู้ด้านการคุ้มครอง
แรงงานนอกระบบ เข้าถึง
สิทธิ ได้รับการคุ้มครอง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.2.10 โครงการส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ที่เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ์
กิจกรรมที่ 1 สารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบ
อาชีพหรือทางาน

จานวนผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมการมีงานทา

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มโอกาสสร้าง
งาน สร้างความมั่นคงแก่
ผู้สูงอายุ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ส่วนกลาง/
ส่วนภูมิภาค

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.7482
ล้านบาท

2560
-

-

96.2941
ล้านบาท

2.1600
ล้านบาท

10.2050
ล้านบาท

31,200 คน
4.4846
ล้านบาท

-

-

8,100 คน
29.39303
ล้านบาท

-

1,200 คน
2.31253
ล้านบาท

300 คน
0.8322
ล้านบาท

360 คน
1.0006
ล้านบาท

กสร.
(กคน.)

9.5931 37.1744 37.1744
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กกจ.
(กบ.)

-

330 คน
0.9154
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

15,600 คน 15,600 คน
2.2423 2.2423
ล้านบาท ล้านบาท

900 คน 3,000 คน 3,000 คน
1.9001 12.5902 12.5902
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

7-37

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 1 อาเภอ
1 ภูมิปัญญา

กิจกรรมที่ 4 สร้างโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรรจุงาน
2.2.11 โครงการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ

จานวนแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
คนพิการได้รับการส่งเสริม
คุ้มครอง และพัฒนา
จานวน 400,000 คน
ภายใต้โครงสร้างการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
ของกระทรวงแรงงาน
(คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทางานที่แต่งตั้ง
โดยมติคณะรัฐมนตรี)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
11,700 คน
37.14447
ล้านบาท

2560
-

1,650
คน
5.71967
ล้านบาท

1,650
4,200
4,200
คน
คน
คน
5.5330 12.9459 12.9459
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

234 คน
25.2720
ล้านบาท

20 คน
2.1600
ล้านบาท

20 คน
2.1600
ล้านบาท

20 คน
2.1600
ล้านบาท

30.01321
ล้านบาท

5.0000
ล้านบาท

87 คน
9.3960
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

87 คน
9.3960
ล้านบาท

400,000 400,000
สป.
คน
คน
(กยผ.)
3.9648 3.9648 8.5418058.541805
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
(เสนอขอ) (เสนอขอ)

สรจ.
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.2.12 โครงการขยายโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 สารวจข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบ
อาชีพหรือทางาน

1. จานวนผู้สูงอายุที่ต้องการ
ประกอบอาชีพหรือทางาน

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
2. จานวนผู้สูงอายุได้รับการ
ประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ 3. จานวนผู้สูงอายุได้รับการ
ผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากร
พัฒนาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ถ่ายทอดภูมิปัญญา

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
ส่วนกลาง/ 49,880 คน
ส่วน
23.3134
ภูมิภาค
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

9,520
18,180
คน
คน
5.4180
8.9477
ล้านบาท ล้านบาท
39,000 คน 7,800
15,600
6.82356
คน
คน
ล้านบาท 2.33436 2.2446
ล้านบาท
ล้านบาท
5,160 คน 1,720 คน 1,720 คน
10.48524 3.08364 3.7008
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
1,720 คน
860 คน
172 รุ่น
86 รุ่น
6.0046
3.0023
ล้านบาท
ล้านบาท

18,180
คน
8.9477
ล้านบาท
15,600
คน
2.2446
ล้านบาท
1,720 คน
3.7008
ล้านบาท
860 คน
86 รุ่น
3.0023
ล้านบาท

2564

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กส.)
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.2.13 โครงการขยายโอกาส
การมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
- โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
ส่วนกลาง/
ส่วน
ภูมิภาค

งบประมาณ
รวม
(60-64)
5,160
คน
13.9376
ล้านบาท

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการ
1. จานวนผู้สูงอายุได้รับการ
ประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระ

3,440 คน
7.4016
ล้านบาท

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมิปัญญา

2) จานวนผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาเป็นวิทยากรถ่ายทอด

2.2.14 โครงการหมู่บ้าน
ช่างสร้างสรรค์งานในชุมชน
ด้วยพลังประชารัฐ

1. กลุ่มเป้าหมายในโครงการ
หมู่บ้านช่างได้รับการอบรม
ความรู้และทักษะเพิ่มเติม
ในสาขาอาชีพช่าง
และผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรตามระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้
2. มีการสร้างเครือข่ายด้วย

1,720 คน
172 รุ่น
6.5360
ล้านบาท
1,500 แห่ง
45.0000
ล้านบาท

2560
-

-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

-

-

หมู่บ้านช่าง
ปีละ 500
แห่ง
ทั่วประเทศ
15.0000
ล้านบาท

2564

2,580 2,580
คน
คน
6.9688 6.9688
ล้านบาท ล้านบาท
1,720
คน
3.7008
ล้านบาท
860 คน
86 รุ่น
3.2680
ล้านบาท
หมู่บ้านช่าง
ปีละ 500
แห่ง
ทั่วประเทศ
15.0000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กส.)

1,720
คน
3.7008
ล้านบาท
860 คน
86 รุ่น
3.2680
ล้านบาท
หมู่บ้านช่าง สป.
ปีละ 500 (สตป.)
แห่ง
ทั่วประเทศ
15.0000
ล้านบาท

กกจ.,กพร.,
กสร.,สปส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

พลังประชารัฐที่มีความ
เชื่อมโยงและต่อเนื่องกับ
ช่างชุมชน
2.2.15 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพ
สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินงาน
ตาม MOU ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเครือข่าย
ในประเด็นการส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ
สาหรับแรงงานนอกระบบ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ
ในแต่ละกลุ่มอาชีพ

5.6600
ล้านบาท
1. จานวนข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (เรื่อง)

5.2600
ล้านบาท

1
โครงการ
1.000
ล้านบาท

1
โครงการ
4.2600
ล้านบาท

1
โครงการ
-

1
โครงการ
-

1
โครงการ
-

2. มีชุดสิทธิประโยชน์ในการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพในแต่ละกลุ่ม
อาชีพ

0.4000
ล้านบาท

1 เรื่อง
0.4000
ล้านบาท

1 เรื่อง
-

1 เรื่อง
-

1 เรื่อง
-

1 เรื่อง
-

สธ.

สสส.,
สปสช.,รง.,
มท.,
สมาคม,
เทศบาล,
อบจ.

สธ.
สปสช.

สสส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.2.16 การพัฒนาเกณฑ์/
แนวทางขั้นพื้นฐานในการดูแล
สุขภาพแรงงานข้ามชาติ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
มีชุดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
สาหรับแรงงานข้ามชาติ
(basic package)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
1.0000 เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย : เป้าหมาย :
ล้านบาท
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
๑.เรื่อง
พัฒนาชุด พัฒนาชุด พัฒนาชุด พัฒนาชุด
สิทธิ
สิทธิ
สิทธิ
สิทธิ
ประโยชน์ ประโยชน์ ประโยชน์ ประโยชน์
ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม ครอบคลุม
การบริการ การบริการ การบริการ การบริการ
ทางการ
ทางการ
ทางการ ทางการ
แพทย์
แพทย์
แพทย์
แพทย์
งบ :
งบ :
งบ :
งบ :
0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2564
เป้าหมาย :
1 เรื่อง
พัฒนาชุด
สิทธิ
ประโยชน์
ครอบคลุม
การบริการ
ทางการ
แพทย์
งบ :
0.2000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สธ.

กปภ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางานโดยผ่านกลไกการมีสว่ นร่วม
(Quick Win : Safety Thailand)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.3.1 โครงการคลินิก
โรคจากการทางาน

จานวนลูกจ้างที่ได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยโรคจากการ
ทางาน

2.3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการโครงการ
ส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางาน
(Safety Thailand)

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินโครงการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
136.1500
ล้านบาท

260.4337
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า สปส.
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 (สกท.)
คน/ปี
คน/ปี
คน/ปี
คน/ปี
คน/ปี
27.2300 27.2300 27.2300 27.2300 27.2300
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
90
90
90
90
90
48.4337 50.0000 52.0000 54.0000 56.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สปส.
(สกท.)

ร.พ. ที่ทา
ความร่วมมือ
กับ สปส.
ดาเนินงาน
คลินิกโรค
จากการ
ทางาน
กสร./สสปท./
กรมควบคุม
โรค/ร.พ.นพ
รัตนราชธานี/
ร.พ.สังกัด
มหาวิทยาลัย/
ร.พ.โรคทรวง
อก/ร.พ.โรค
ผิวหนังเขต
ร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๒.๓.๓ การบริหารจัดการ
จานวนลูกจ้างที่อยู่
ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิเงินทดแทน ในความคุ้มครอง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ของกองทุนเงินทดแทน
2.3.4 โครงการตรวจสอบ
สถานประกอบการเพื่อป้องกัน
การแสวงประโยชน์จากแรงงาน
และกองทุน
2.3.5 โครงการสัมมนานายจ้าง
ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
และเจ้าหน้าที่สานักงาน
ประกันสังคม
2.3.6 กากับ ดูแลให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และสนับสนุน
ให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานมีความ
ปลอดภัยในการทางาน

จานวนสถานประกอบการ
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การตรวจสอบ
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

1. จานวนแรงงานที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการตรวจ
คุ้มครองแรงงาน
และความปลอดภัย
ในการทางาน

1

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
894.5500 9,717,600 10,009,100 10,309,400 10,618,700 11,265,400
คน
คน
คน
คน
คน
ล้านบาท
178.9100 178.9100 178.9100 178.9100 178.9100
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
3.7128
660
660
660
17,000 17,000
ล้านบาท
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
0.7327 0.8104 0.5397 0.8150 0.8150
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
13.5600 480 คน 480 คน 480 คน 480 คน 480 คน
ล้านบาท
2.7120 2.7120 2.7120 2.7120 2.7120
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
756.4324 1,494,300 1,732,000 1,678,400 1,762,300 1,850,400
ล้านบาท
คน
คน
คน
คน
คน
56,000
แห่ง

54,080
แห่ง

50,700
แห่ง

56,000
แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(สกท.)

-

สปส.
(สตส.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา

สปส.
(สจพ.)
กสร.
(กคร.
กภ.)

56,300
แห่ง

156.8333 145.7325 143.9704 151.1689 158.7273
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.3.7 โครงการความปลอดภัย 1. อัตราการประสบ
และอาชีวอนามัยของประเทศ
อันตรายจากการทางาน
ไทย (Safety Thailand)
ลดลงจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
2. จานวนแรงงานที่ได้รับ
การสร้างการรับรู้และ
จิตสานึกด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
2.3.8 โครงการพัฒนา พรบ.
1. ร่าง พรบ.โรคจาก
โรคจากการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
2.3.9 โครงการพัฒนาแนวทาง ๑.ร้อยละของโรงพยาบาล
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมของ
สามารถจัดบริการ
หน่วยบริการสาธารณสุข
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน
- ทั่วประเทศ
- พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

1
66.8149
ล้านบาท

0.9650
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5
6.4788 13.5744 13.4664
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
177,500
คน

1 เรื่อง
0.5000
ล้านบาท

ร้อยละ
50
ร้อยละ
80

1 เรื่อง
0.4650
ล้านบาท

ร้อยละ
70
ร้อยละ
90

1 เรื่อง
-

ร้อยละ
80
ร้อยละ
100

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ร้อยละ 5
15.4863
ล้านบาท
190,000
คน

ร้อยละ 5
17.8090
ล้านบาท
210,000
คน

กสร.
(กภ.)

กษ.,มท.,อก.,
สธ.,ทก.,คค.

1 เรื่อง
-

1 เรื่อง
-

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

ร้อยละ
90
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

๒.ร้อยละของโรงพยาบาล
ชุมชน สามารถจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
ได้ตามมาตรฐาน
๓. ร้อยละของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ สามารถจัดบริการ
อาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
ในชุมชนได้ตามแนวทางที่
กาหนด

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

อยู่ระหว่าง
บูรณาการ
เกณฑ์

ร้อยละ
5

ร้อยละ
1๐

ร้อยละ
15

ร้อยละ
20

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

ร้อยละ
๖๐

ร้อยละ
๗๐

ร้อยละ
๘๐

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๑๐๐

สธ.

รง.
(สป.,กสร.)

2560

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิเ์ พื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.4.1 รณรงค์ส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการ
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ
และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ
การรณรงค์ส่งเสริมให้

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
6.1894
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

650,000 464,520 620,000 620,000 620,000
คน
คน
คน
คน
คน
1.4576 1.5305 1.0671 1.0671 1.0671
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กสร.
(สรส.)
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ด้วยระบบทวิภาคี

2.4.2 โครงการส่งเสริม
สถานประกอบกิจการให้มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีใน
ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน
2.4.3 โครงการแรงงาน
สมานฉันท์สร้างสรรค์
เศรษฐกิจไทย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
สถานประกอบกิจการ
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหาร
แรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบ
ทวิภาคี
จานวนสถานประกอบ
กิจการที่สมัครเข้าร่วมการ
ประกวดสถานประกอบ
กิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน
ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนด
จานวนแรงงานที่ได้รับ
การเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

2.4.4 โครงการสร้างนักบริหาร จานวนผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
แรงงานสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม
การประเมินตามหลักสูตร
ผลิตภาพแรงงานสู่
Thailand 4.0

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

18.1017
ล้านบาท

4.9118
ล้านบาท
3.7150
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

800 แห่ง 800 แห่ง 800 แห่ง 800 แห่ง 800 แห่ง
4.1300 4.5430 3.1429 3.1429 3.1429
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สรส.)

2,500
คน
2.3309
ล้านบาท
-

2,500
คน
2.5809
ล้านบาท
400 คน
3.7150
ล้านบาท

-

-

-

กสร.
(สรส.)

-

-

-

กสร.
(สรส.)
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2.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบการจัด
สวัสดิการตามกฎหมาย
และนอกเหนือกฎหมาย
1) ส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อแรงงาน ครอบครัว
และสังคม
2) ส่งเสริมสวัสดิการ
แก่แรงงานกลุ่มพิเศษ

3) กากับให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ
2.4.6 โครงการส่งเสริม
สวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ลูกจ้าง
2. จานวนแรงงาน
กลุ่มพิเศษ (แรงงานพิการ
แรงงานสตรีวัยเจริญพันธ์
และแรงงาน ข้ามชาติ)
ได้รับการส่งเสริมความรู้
3. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่จัดให้มี
คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ
จานวนแรงงานได้รับการ
ส่งเสริมสวัสดิการสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
26.4693
ล้านบาท

19.1592
ล้านบาท
2.2301
ล้านบาท

3.5200
ล้านบาท
9.0783
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

2.8851
ล้านบาท

3.6690
ล้านบาท

6.6384
ล้านบาท

6.6384
ล้านบาท

6.6384
ล้านบาท

11,000
แห่ง
2.0000
ล้านบาท
6,150
คน
0.8851
ล้านบาท

12,000
แห่ง
2.5000
ล้านบาท
6,150
คน
0.7690
ล้านบาท

12,000
แห่ง
4.8864
ล้านบาท
3,200
คน
0.1920
ล้านบาท

12,000
แห่ง
4.8864
ล้านบาท
3,200
คน
0.1920
ล้านบาท

12,000
แห่ง
4.8864
ล้านบาท
3,200
คน
0.1920
ล้านบาท

9,450
แห่ง
ใช้ งปม.
ร่วมกับ (1)
-

6,170
แห่ง
0.4000
ล้านบาท
-

4,500
แห่ง
1.5600
ล้านบาท
7,000
คน
3.0261
ล้านบาท

4,500
แห่ง
1.5600
ล้านบาท
7,000
คน
3.0261
ล้านบาท

4,500
แห่ง
1.5600
ล้านบาท
7,000
คน
3.0261
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
(กสว.)

กสร.
(กสว.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.4.7 โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
2.4.8 ให้บริการเงินกู้กองทุน
เพื่อผู้ใช้แรงงาน

จานวนคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการพัฒนา
จานวนสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบกิจการ
ที่ได้รับเงินกู้

2.4.9 แผนงานควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม
(กลุ่มวัยทางาน)
- สนับสนุนสถานประกอบ
กิจการให้มีการดูแลสุขภาพ
ผู้ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนด

1. อัตราประสบอันตราย
จากการทางานลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10
2. จานวนของสถาน
ประกอบการที่พนักงาน
มีโอกาสรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคและภัย
สุขภาพที่สาคัญ มีการจัด
บริการอาชีวอนามัยครบวงจร
๓. ร้อยละของ
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
2.7000
ล้านบาท
720.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

800 คน
1.2000
ล้านบาท
12 แห่ง
120.
0000
ล้านบาท
8.0

500 คน
1.5000
ล้านบาท
12 แห่ง
120.
0000
ล้านบาท
7.21

2564

-

-

-

กสร.
(กสว.)

12 แห่ง
160.
0000
ล้านบาท
6.48

12 แห่ง
160.
0000
ล้านบาท
5.83

12 แห่ง
160.
0000
ล้านบาท
5.25

กสร.
(กสว.)

กษ.

สธ.
รง.
(สปส.)

บูรณาการ
ร่วมกับ รง.
(กสร.)

สธ.

บูรณาการ
ร่วมกับ รง.
(กสร.)

สธ.

บูรณาการ
ร่วมกับ รง.
(กสร.)

อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
จังหวัดละ จังหวัดละ จังหวัดละ จังหวัดละ จังหวัดละ
2 แห่ง
3 แห่ง
4 แห่ง
5 แห่ง
6 แห่ง
(รวม 152 (รวม 228 (รวม 304 (รวม 380 (รวม 456
แห่ง)
แห่ง)
แห่ง)
แห่ง)
แห่ง)
ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ร้อยละ
๕0

ร้อยละ
๖0

ร้อยละ
๗0
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

เป็นสุข มีการดาเนินงาน
ผ่านเกณฑ์สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 5. ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่กาลังแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.5.1 การส่งเสริมอาชีพ
ให้กับลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะ
หรือสูญเสียสมรรถภาพ
เนื่องจากการทางาน
และผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ที่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การทางานให้มีงานทา

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละของผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ ที่สิ้นสุดการ
ฟื้นฟูแล้วมีงานทา

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
340.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
สปส.
80
80
80
80
80
(ศฟง.
68.0000 68.0000 68.0000 68.0000 68.0000 ทุกศูนย์)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

-
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2.5.2 โครงการเตรียม
ความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
1.1 แนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมอาชีพ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนนักเรียน
(ระดับชั้นประถมศึกษา
ขึ้นไป) นักศึกษาและ
ประชาชนได้รับบริการแนะ
แนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
ส่วนกลาง/ 2,345,530 525,750 413,020 460,000 473,380 473,380
ส่วน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ภูมิภาค 200.6806 36.5382 31.5806 41.8062 45.3778 45.3778
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1) แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1,467,790 198,230 258,000 315,000 348,280 348,280
คน
คน
คน
คน
คน
คน
75.9590 13.2829 13.0332 13.6739 17.9845 17.9845
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2) แนะแนวอาชีพ
เพื่อการมีงานทา

857,500 คน 325,000 152,500 140,000 120,000 120,000
75.3361
คน
คน
คน
คน
คน
ล้านบาท 18.1947 13.4862 14.2520 14.7016 14.7016
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

3) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่
ในระบบการจ้างงาน

20,240 คน 2,520 คน 2,520 คน 5,000 คน 5,100 คน 5,100 คน
41.3190 5.0606 5.0606 10.0074 10.5952 10.5952
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1.2 พัฒนาการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย

จานวนประเภทมาตรฐาน
อาชีพอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การปรับปรุง

ส่วนกลาง 5,100 อาชีพ/
3,000
อุตสาหกรรม

2,000
1,500
อาชีพ/
อาชีพ
2,000 3.2067

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กส.)

1,000 300 อาชีพ 300 อาชีพ
อาชีพ/ 2.0965 2.0965
1,000 ล้านบาท ล้านบาท
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2.5.3 โครงการก้าวสู่งานที่ดี
คนมีคุณภาพ (Smart Jobs
Smart Workers)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. จานวนผู้สมัครงานมารับ ส่วนกลาง/
บริการจัดหางาน
ส่วน
2. พัฒนาระบบและ
ภูมภิ าค
เครื่องมือในการ
Recruitment
3. จานวนผู้ผ่านการอบรม

1) ให้บริการจัดหางานของ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคน
ไทย

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
17.2726 อุตสาหกรรม ล้านบาท อุตสาหกรรม
ล้านบาท
6.0000
3.8729
ล้านบาท
ล้านบาท
96.4524 66.7216 3.1084 12.6392 7.4952
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

900,000
คน
49.5426
ล้านบาท

2564

7.4952
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กกจ.
(กบ.)

160,000 180,000 180,000 180,000 200,000
คน
คน
คน
คน
คน
31.3966 3.1084 3.5100 5.7638 5.7638
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2) พัฒนาบุคลากรและ
เครือข่ายเป็นนักจัดหางานมือ
อาชีพ

ส่วนกลาง

300 คน
3.3914
ล้านบาท

-

-

100 คน
0.9358
ล้านบาท

100 คน
1.7314
ล้านบาท

100 คน
1.7314
ล้านบาท

3) พัฒนาระบบและกลไก
บริการจัดหางาน

ส่วนกลาง

1 ระบบ
8.1934
ล้านบาท

-

-

1 ระบบ
8.1934
ล้านบาท

-
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1 ระบบ
35.3250
ล้านบาท

4) โครงการพัฒนาระบบ
Job Demand Open
Platform เพื่อสนับสนุนการ
จัดเตรียมแรงงานและการ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความต้องการ
แรงงานในอนาคตของประเทศ
2.5.4 โครงการให้บริการจัดหา จานวนคนหางานกลุ่มพิเศษ ส่วนกลาง/ 150,716
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ นักเรียน/ ได้รับบริการส่งเสริมการมี
ส่วน
คน
นักศึกษา ผู้พ้นโทษ ผู้พิการ)
งานทา
ภูมภิ าค 157.8089
ล้านบาท
2.5.5 โครงการ 3 ม.
จานวนนักเรียนได้รับการ
ส่วนกลาง/ 21,600 คน
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ส่งเสริมการมีงานทา
ส่วน
24.8628
ภูมิภาค
ล้านบาท
2.5.6 โครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

-

1 ระบบ
35.3250
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

15,780 12,280 12,480 55,088 55,088
คน
คน
คน
คน
คน
19.0853 19.9720 18.1764 50.2876 50.2876
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
4,000
4,000
3,600
5,000
5,000
คน
คน
คน
คน
คน
2.5000 2.5000 2.1948 8.8340 8.8340
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
จานวนประชาชนได้รับ
ส่วนกลาง/ 915,400 คน 478,700 436,700
บริการส่งเสริมการมีงานทา
ส่วน 207.24689
คน
คน
ภูมิภาค
ล้านบาท 103.935 103.31189
ล้านบาท ล้านบาท

กกจ.
(กบ.)
กกจ.
(กบ.)
กกจ.
(กบ.)
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพ
บริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
2.5.7 โครงการนัดพบตลาด
งานเชิงคุณภาพ
2.5.8 โครงการปล่อยเงินกู้
กองทุนให้กับผู้รับงานไปทาที่
บ้านและบริหารจัดการ
เงินกองทุน
2.5.9 โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
87 แห่ง
0.8401
ล้านบาท

76 คน
68.4000
ล้านบาท
จานวนคนหางานได้รับ
ส่วนกลาง/ 82,300 คน
บริการส่งเสริมการมีงานทา
ส่วน
47.1261
ภูมิภาค
ล้านบาท
จานวนผู้รับงานไปทาที่บ้าน ส่วนกลาง/ 230 ราย/
ที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับ
ส่วน
กลุ่ม
งานไปทาที่บ้าน
ภูมิภาค 31.0000
ล้านบาท
จานวนเกษตรกร/
474.3794
กาลังแรงงานในพื้นที่ 76
ล้านบาท
จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับ
การ Re Skill/Retrain
สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนกาลังแรงงานได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ

2560
87 แห่ง
0.3665
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
87 แห่ง
0.1280
ล้านบาท

76 คน
76 คน
13.680 13.680
ล้านบาท ล้านบาท
12,700 คน 12,700 คน
7.8278 7.8278
ล้านบาท ล้านบาท
80 ราย
10.0000
ล้านบาท

87 แห่ง
0.1152
ล้านบาท

87 แห่ง
0.1152
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

87 แห่ง
0.1152
ล้านบาท

76 คน
76 คน
76 คน
13.680 13.680 13.680
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
6,900 คน 25,000 คน 25,000 คน
4.0271 13.7217 13.7217
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
50 ราย/ 50 ราย/ 50 ราย/
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
7.0000 7.0000 7.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
20,144 19,920 15,492 21,996 23,096
คน
คน
คน
คน
คน
90.0000 86.7450 69.8138 111.1320 116.6886
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กกจ.
(กบ.)

-

กกจ.
(กส.)

-

สป.
(กยผ.)

-
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จานวน 15,992 คน
(ตัวชี้วัด ปี 2562)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยปีละ 3,000 บาทต่อปี
2.5.10 โครงการส่งเสริมและ กลุ่มเป้าหมายที่จบหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
ฝึกอาชีพมีงานทา
และครอบครัว (แผนงานบูรณา ร้อยละ ๘๐
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัย)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
แก่สตรีและครอบครัว
ผลงาน : พัฒนาทักษะอาชีพ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพและส่งเสริมโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยง
ต่อการเข้าสู่กระบวนการ
ค้าประเวณีให้มีอาชีพและ
รายได้
เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย
สามารถประกอบอาชีพอิสระ
อาชีพเสริม รวมทั้งสามารถ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
๑,๓๔๕.๒๐๒ ๑๗๖.๔๕๕๒ ๒๑๗.๗๒๕๐ ๒๖๑.๒๗๐๐ ๓๑๓.๕๒๔๐ ๓๗๖.๒๒๘๐
๒ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
เป้าหมาย
๑๑,๘๐๐ คน

เป้าหมาย
๑๓,๔๐๐
คน

เป้าหมาย
๑๖,๑๐๐
คน

เป้าหมาย
๑๙,๓๐๐
คน

เป้าหมาย
๒๓,๑๐๐
คน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

พม.
(สค.)

-

-
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รวมกลุ่มประกอบอาชีพและมี
ช่องทางในการพัฒนาธุรกิจ
มีรายได้มั่นคงและเพียงพอ
สาหรับการดูแลตนเองและ
ครอบครัว
2.5.11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพทักษะ
ด้านอาชีพของคนพิการ
2.5.12 โครงการฝึกทักษะ
และพัฒนาอาชีพในสถาบัน
แก่คนพิการ
2.5.13 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนคนพิการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะ
อาชีพ

๑

จานวนคนพิการที่ได้รับการ
ฝึกทักษะทางอาชีพตาม
สภาพความพิการ
๑. ประชาชนที่รับการฝึก
อาชีพ เห็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ
๒. ประชาชนที่รับการฝึก
อาชีพ มีอาชีพ มีรายได้
ลดรายจ่ายร้อยละของผู้เข้า
รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
ที่สิ้นสุดการฟื้นฟูแล้ว
มีงานทา

๑
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)

๑๒๔.๑๑๙๐
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐
พม.
คน
คน
คน
คน
คน
(พก.)
11.1190 23.0000 ๒๖.๐๐๐๐ ๓๐.๐๐๐๐ ๓๔.๐๐๐๐
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
200.7219 ๘๖๕ คน ๘๖๕ คน ๘๖๕ คน ๘๖๕ คน ๘๖๕ คน
พม.
ล้านบาท 30.7219 35.0000 40.0000 45.0000 50.0000 (พก.)
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
2,344.4152 ๕๑๙,๖๐๐ ๕๑๙,๖๘๐ ๕๑๙,๖๘๐ ๕๑๙,๖๘๐ ๕๑๙,๖๘๐ ศธ.
ล้านบาท
คน
คน
คน
คน
คน
(กศน.)
473.5672 467.7120 467.7120 467.7120 467.7120
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

-

-
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.5.14 ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
2.5.15 โครงการเพิ่มศักยภาพ 1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) การฝึกอบรม
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
2.5.16 ฝึกอบรมแรงงาน
1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม การฝึกอบรม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
2.5.17 ฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
2.5.18 โครงการส่งเสริมการ
จ้างงานคนพิการในหน่วยงาน
ของรัฐ

1. จานวนแรงงานที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
2. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้
ทักษะ มีอาชีพ มีรายได้
คนพิการได้ทางาน
ในหน่วยงานของรัฐ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
6,400 คน 800 คน 800 คน 800 คน 2,000 คน
96.3200 12.0400 12.0400 12.0400 30.1000
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2,000 คน ศอ.บต.
30.1000
ล้านบาท

1,920 คน
19.6734
ล้านบาท

960 คน
9.8367
ล้านบาท

กพร.

พม.,มท.,
อปท.

95,300 คน 6,540 20,000 16,000 26,380 26,380
277.0748
คน
คน
คน
คน
คน
ล้านบาท 18.7210 54.0000 43.2000 80.5769 80.5769
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กพร.

พม.,มท.,
อปท.

41,120 คน 6,160
118.0520
คน
ล้านบาท 17.6330
ล้านบาท
25.0000
9,000
ล้านบาท
คน
10.0000
ล้านบาท

กพร.

พม.,มท.,
อปท.

พม.
(พก.)

-

-

-

-

960 คน
9.8367
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

6,800
8,160 10,000 10,000
คน
คน
คน
คน
18.3600 22.0320 30.0000 30.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
15,000
คน
15.0000
ล้านบาท

กพร.
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2.5.19 โครงการส่งเสริมการ
จ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

คนพิการได้ทางาน
ในสถานประกอบการ

งบประมาณ
รวม
(60-64)
100.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

58,000 60,000 62,000 64,000 66,000
คน
คน
คน
คน
คน
10.0000 15.0000 20.0000 25.0000 30.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
พม.
(พก.)

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 6. คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานทา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.6.1 โครงการเตรียม
ความพร้อมให้คนหางาน
เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในการไปทางานต่างประเทศ
2.6.2 โครงการสร้างเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบการ
ไปทางานต่างประเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๑. จานวนคนหางาน
ที่ผ่านการอบรม
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
จานวนคนหางานได้รับ
การคุ้มครอง

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
ส่วนภูมิภาค 14,040 คน 2,640 คน
60,000 แผ่น 30,000
10.9005
แผ่น
ล้านบาท
1.1500
ล้านบาท
35.3006 60,000
ล้านบาท
คน
4.0378
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
2,700 คน
30,000
แผ่น
1.6084
ล้านบาท
60,000
คน
4.0378
ล้านบาท

2564

2,700 คน 3,000 คน 3,000 คน
2.4673 2.8374 2.8374
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
60,500
คน
9.0750
ล้านบาท

60,500
คน
9.0750
ล้านบาท

60,500
คน
9.0750
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กรต.)

-

กกจ.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.6.3 โครงการคุ้มครอง
คนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนคนหางานได้รับ
การคุ้มครอง

2.6.4 โครงการเผยแพร่ความรู้ จานวนคนหางานได้รับ
เพื่อป้องกันการหลอกลวง
การคุ้มครอง
คนหางาน

งบประมาณ
รวม
(60-64)
9.3552
ล้านบาท
18.9020
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

8,200
8,200
8,300
8,300
8,300
คน
คน
คน
คน
คน
1.5474 1.5474 2.0868 2.0868 2.0868
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
930,600 930,600 932,000 932,000 932,000
คน
คน
คน
คน
คน
3.0736 3.0736 4.2516 4.2516 4.2516
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.

-

กกจ.

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 7. ส่งเสริมการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.7.1 โครงการประชุมชี้แจง
ให้ความรู้ เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนผู้เข้ารับการอบรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1 ครั้ง/
100 คน

1 ครั้ง/
100 คน

1 ครั้ง/
100 คน

1 ครั้ง/
100 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(คจ.)

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวติ ที่ดี
กลยุทธ์ : 8. ประสานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.8.1 โครงการส่งเสริมระบบ
การจัดการด้านยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนแรงงานที่ได้รับ
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด

2.8.2 โครงการพัฒนาเด็ก
จานวนเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้
ปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราช แรงงานได้รับการพัฒนา
วิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
2.8.3 โครงการจัดสวัสดิการ
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ครอบครัว
1) ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน
สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเกษียณอายุ
2) ส่งเสริมการจัดตั้งมุมนม
แม่ในสถานประกอบกิจการ

1. จานวนแรงงานที่ได้รับ
สวัสดิการ
2. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

1,000,000
คน
65.8429 12.6247
ล้านบาท
ล้านบาท
1,600
74.8645
คน
ล้านบาท 14.8829
ล้านบาท

4.8000
ล้านบาท
7.7462
ล้านบาท

900 คน
4.8000
ล้านบาท
80 แห่ง
1.7622
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
1,200,000
คน
14.0589
ล้านบาท
1,600
คน
14.8829
ล้านบาท

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 ปปส.
คน
คน
คน
13.0552 13.0552 13.0552
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1,600
1,600
1,600
กสร.
คน
คน
คน
(กสว.)
15.0329 15.0329 15.0329
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
กสร.
(กสว.)
-

-

กสร.
(กสว.)

-

100 แห่ง 168 แห่ง 168 แห่ง 168 แห่ง
1.1360 1.6160 1.6160 1.6160
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
เลี้ยงเด็กในสถานประกอบ
กิจการ

3. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก
ในสถานประกอบกิจการ

2.8.4 โครงการส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่แก่แรงงานสูงอายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป)

จานวนแรงงานสูงอายุได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

2.8.5 โครงการบูรณาการสร้าง
ทักษะการทางานด้านคุ้มครอง
สิทธิและความปลอดภัยในการ
ทางานแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จานวนนักเรียนนักศึกษาที่
ใกล้จบการศึกษาและกาลัง
เข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านการ
อบรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

-

5 แห่ง
0.1400
ล้านบาท

5 แห่ง
0.0750
ล้านบาท

5 แห่ง
0.0750
ล้านบาท

5 แห่ง
0.0750
ล้านบาท

-

4,300
คน
2.9670
ล้านบาท

20,000
คน
0.5180
ล้านบาท

20,000
คน
0.6740
ล้านบาท

20,000
คน
0.7751
ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

-

-

7,600
คน
3.0174
ล้านบาท

7,600
คน
3.0174
ล้านบาท

7,600
คน
3.0174
ล้านบาท

กสร.
(กภ.)

2560

0.3650
ล้านบาท

4.9341
ล้านบาท

9.0522
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์

1. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มปี ระสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นไปตามการดาเนินงานตามพันธกิจ
ด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2. บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

:

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

1. จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามพันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศทีน่ าไปสู่การปฏิบตั ิ (สป.สปร.)
2. รายได้สง่ กลับของแรงงานไทยในต่างประเทศเฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน (สป.สปร.)
3. ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนสถานะได้รับใบอนุญาตทางาน (กกจ.)

กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.1.1 โครงการความร่วมมือ จานวนครั้งของการประชุม
ทางวิชาการกระทรวงแรงงาน , คณะกรรมการติดตาม
ILO , สหภาพยุโรป
ความก้าวหน้าการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
3

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560
2

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
2

-

-

2564
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพื่อต่อต้านรูปแบบการทางาน
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

ดาเนินงานโครงการ (PSC:
Project Steering
Committee)
-จานวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อการแก้ไขรูปแบบการ
ทางานที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล

2560

4

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

4

4

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ : 2. ดาเนินการความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2.1. การดาเนินงานความ
ร่วมมือด้านแรงงานในกรอบ
ทวิภาคี
- การดาเนินงานข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรความปลอดภัย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. มีการส่งบุคลากรของ
กรมเข้ารับการฝึกอบรม
วิชาการ ณ KOSHA
2. มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก
KOSHA เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
KOSHA 1 ครั้ง/1 คน 1 ครั้ง/1 คน 1 ครั้ง/1 คน 1 ครั้ง/1 คน 1 ครั้ง/1 คน
สนับสนุนเงิน
งปม.
1 ครั้ง/1 คน 1 ครั้ง/1คน 1 ครั้ง/3 คน 1 ครั้ง/3 คน 1 ครั้ง/3 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กสร.
(กภ.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

และอาชีวอนามัย
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
(KOSHA)
3.2.2 โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลตัวชี้วัดการ
ดาเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของอาเชียน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
3. มีการประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ
1. มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดการ
ดาเนินงานความปลอดภัย
ในการทางาน
2. มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ASEANOSHNET Scorecard
3. มีการจัดทารายงาน
สรุปผลการประชุม
4. มีการติดตามการปรับปรุง
ข้อมูลประจาปี

3.2.3 โครงการเข้าร่วมประชุม 1. มีการส่งผู้แทนกรมเข้า
วิชาการระดับโลกด้านความ
ร่วมประชุม
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. กรมมีบทบาทสนับสนุน
การจัดประชุม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

3.5622
ล้านบาท

1.5000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

3 ครั้ง/
3 เรื่อง

3 ครั้ง/
3 เรื่อง

2 ครั้ง/
2 เรื่อง

2 ครั้ง/
2 เรื่อง

2 ครั้ง/
2 เรื่อง

1 ระบบ

-

-

-

1 ระบบ

1 ครั้ง/
20 คน

-

-

-

1 ครั้ง/
20 คน

1 ฉบับ

-

-

-

1 ฉบับ

1 ครั้ง
1.0522
ล้านบาท
5 คน

1 ครั้ง
-

1 ครั้ง
0.0050
ล้านบาท
-

1 ครั้ง
0.0050
ล้านบาท
5 คน

1 ครั้ง
2.5000
ล้านบาท
-

2 เรื่อง
0.7000
ล้านบาท

-

-

0.8000
ล้านบาท

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
(กภ.)

กสร.
(กภ.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2.4 โครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรภาครัฐระหว่าง
ไทย - สิงค์โปร์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. มีการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างประเทศ
ไทยและสิงคโปร์
2. มีการประสานงาน
ระหว่างทั้งสองประเทศ

3.2.5 การส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามพันธกิจในฐานะ
สมาชิกขององค์การแรงงาน
1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา
ระหว่างประเทศ (ILO)
เพือ่ จัดทารายงานฉบับแรก
ของอนุสัญญาและพิธีสาร
ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
2. โครงการสัมมนาไตรภาคี
เชิงวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
แล้ว
โครงการจัดประชุมระดับ
3.2.6 การส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ วิชาการและเจ้าหน้าที่
ระดับสูงด้านแรงงานระหว่าง
ด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี
ประเทศและสหภาพยุโรป

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
ไม่ใช้งบ
ประมาณ

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1 ครั้ง

-

-

-

-

3 ครั้ง

-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กสร.
(กภ.)

4,1000
ล้านบาท
6 ครั้ง
4.0000
ล้านบาท

2.0500
3 ครั้ง
(ก.พ. เม.ย.
ก.ค.)
2.0000
ล้านบาท

2.0500
สป.
3 ครั้ง (สปร. วท.)
(ก.พ. เม.ย.
ก.ค.)
2.0000
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.1000
ล้านบาท

100 คน
0.0500
ล้านบาท

100 คน
0.0500
ล้านบาท

60 คน
2 ครั้ง
0.3000
ล้านบาท

60 คน
สป.
2 ครั้ง (สปร. วท.)
0.3000
ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2 โครงการความร่วมมือ
ภายใต้กรอบพหุภาคี
1) การประชุมระดับรัฐมนตรี
- Asia Europe Meeting
- APEC HRD Ministerial
Meeting
- Colombo Process (CP)
- Abu Dhabi Dialogue
(ADD)
2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส (ระดับปรง.)
- SOM CP
- SOM ADD
- SOM APEC
3) การประชุมในกรอบพหุภาคี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.8 โครงการความร่วมมือ
ภายใต้กรอบอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนโครงการความ
ร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี

จานวนโครงการความร่วมมือ
ภายใต้กรอบอาเซียน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
10 เรื่อง
6.8800
ล้านบาท

11 เรื่อง
8.3500
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

3 เรื่อง
1.6000
ล้านบาท

3 เรื่อง
2.0000
ล้านบาท

4 เรื่อง
สป.
3.2800 (สปร. อน.)
ล้านบาท

8 เรื่อง
5.7500
ล้านบาท

2/
1.8000
ล้านบาท

1/
สป.
0.8000 (สปร. อน.)
ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1) การจัดประชุมระดับภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจาก
การจ้างงานนอกระบบไปสู่การ
จ้างงานในระบบเพื่อมุ่งสู่งาน
ที่มีคุณค่า
2) การจัดประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่
15 (15th SLOM)
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
แรงงานอาเซียนบวกสาม
ครั้งที่ 17 (17th SLOM+3)
3) การจัดประชุมคณะทางาน
เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงาน
อาเซียน ครั้งที่ 12
(12th SLOM-WG)
4) การจัดประชุม
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12
(12th ACMW)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

5) การจัดประชุมอาเซียนว่า
ด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12
(12th AFML)
6) การจัดประชุมระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับ Employment
Service in Asean
7) การประชุมรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียน (ALMM) และการ
ประชุมรัฐมนตรี แรงงาน
อาเซียนบวกสาม (ALMM+3)
8) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
แรงงานอาเซียน (SLOM) และ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
แรงงานอาเซียนบวกสาม
(SLOM+3) (ระดับ ปรง.)
9) การประชุมคณะกรรมการ
อาเซียนและการประชุมใน
กรอบอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.9 พัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ผ่านการอบรมมีฝีมือตาม
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความ เกณฑ์มาตรฐานการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ฝึกอบรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

2564

10,640 คน
112.0000
ล้านบาท

2,000
2,000
2,000
2,320
2,320
คน
คน
คน
คน
คน
20.0000 20.0000 20.0000 26.0000 26.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กต.

กพร.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ : 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.3.1 โครงการศูนย์ประสาน
การบริการการไปทางาน
ต่างประเทศส่วนภูมิภาค

3.3.2 โครงการส่งเสริมการ
รักษาและขยายตลาดแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ (อิสราเอล
เกาหลี ญี่ปุ่น ไตหวัน ฮ่องกงมาเก๊า แคนาดา)
3.3.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนหางานเพื่อการ
แข่งขันไปทางานสาธารณรัฐ
เกาหลี

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. จานวนคนหางาน
ที่ลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ไปทางาน
ต่างประเทศได้เดินทางไป
ทางานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
๒. คนหางานที่ไปใช้บริการ
ศูนย์ฯ มีความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
จานวนประเทศที่ส่งเสริม
และขยายตลาด

จานวนผู้ผ่านการอบรม

1

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

10
จังหวัด
3.0000
ล้านบาท

10
จังหวัด
3.0000
ล้านบาท

10
จังหวัด
3.1000
ล้านบาท

กกจ.
(กรต.)

11.9000
ล้านบาท

5 ประเทศ 5 ประเทศ 5 ประเทศ 6 ประเทศ 6 ประเทศ
1.9300 1.9300 1.8186 3.1107 3.1107
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กกจ.
(กรต.)

3,440
คน
12.1030
ล้านบาท

360
คน
0.9792
ล้านบาท

กกจ.
(กรต.)

งบประมาณ
รวม
(60-64)
10 จังหวัด
15.2000
ล้านบาท

360
คน
0.9792
ล้านบาท

10
จังหวัด
3.0000
ล้านบาท

720
คน
2.1996
ล้านบาท

10
จังหวัด
3.1000
ล้านบาท

1,000
คน
3.9725
ล้านบาท

1,000
คน
3.9725
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.3.4 โครงการพัฒนา
จานวนผู้ผ่านการอบรม
ศักยภาพแรงงานไทยตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล)
3.3.5 โครงการพัฒนาคุณภาพ จานวน 2 ประเทศ
ชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ ร้อยละ 100
3.3.6 โครงการเผยแพร่
และขยายตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

จานวน 4 ประเทศ
ร้อยละ 100

งบประมาณ
รวม
(60-64)
5,000 คน
11.5800
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

700
700
1,200
คน
คน
คน
0.2637 0.2637 3.6842
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
3.0000 2 ประเทศ 2 ประเทศ 2 ประเทศ
ล้านบาท
0.6000 0.6000 0.6000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
16 ประเทศ
4 ประเทศ 4 ประเทศ
24.0000
6.0000 6.0000
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท

1,200
คน
3.6842
ล้านบาท
2 ประเทศ
0.6000
ล้านบาท
4 ประเทศ
6.0000
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1,200
กกจ.
คน
(กรต.)
3.6842
ล้านบาท
2 ประเทศ
สป.
0.6000 (สปร. ปร.)
ล้านบาท
4 ประเทศ สป.
6.0000 (สปร. ปร.)
ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ : 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.4.1 โครงการป้องกันการค้า จานวนคนต่างด้าวและ
มนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
นายจ้างได้รับความรู้สิทธิ
หน้าที่ กฎระเบียบ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
2

งบประมาณ
รวม
(60-64)
63,600 คน
62.0142
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

2564

12,000 25,800 25,800
คน
คน
คน
10.0592 25.9775 25.9775
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(สบต.)

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานแรงงานประมง
22 จังหวัด

3.4.3 โครงการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว
1) พิจารณาคาขอและจัดทา
ทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่น
ขอใบอนุญาตทางาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
522,000 คน ๑00,๐๐๐ ๑00,๐๐๐ 100,000 111,000 111,000
239.5600
คน
คน
คน
คน
คน
ล้านบาท 37.5791 36.4763 37.8112 63.8467 63.8467
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

จานวนแรงงานต่างด้าว
3
ที่ได้รับอนุญาตทางานใน
กิจการประมงและนายจ้าง
ลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว
และประชาชนทั่วไปได้รับ
การอบรมความรู้ความเข้าใจ
และได้รับคาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการทางานของ
แรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมง หรือได้รับรู้การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ตามภารกิจของศูนย์ประสาน
แรงงานประมง (คน)
จัดทาทะเบียนแรงงาน
ส่วนกลาง/ 116.3989
ต่างด้าว
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท

2,973,600
คน
55.2333
ล้านบาท

9.2978
ล้านบาท
-

9.2978 16.6913 40.5560 40.5560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.

-

กกจ.
(สบต.)

943,600 1,015,000 1,015,000
คน
คน
คน
11.0013 22.1160 22.1160
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2) โครงการจัดทาทะเบียน
คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทางาน
3.4.4 โครงการศูนย์บริการ
จานวนแรงงานต่างด้าว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขอรับใบอนุญาตทางาน
ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.4.5 ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการบริหารแรงงาน
ต่างด้าวในสังกัดกระทรวง
แรงงาน (ให้มีฐานะเทียบเท่า
กรม)
3.4.6 โครงการศูนย์แรกรับ
เข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง

2

ผลการศึกษาการจัดตั้ง
สานักงานคณะกรรมการ
บริหารแรงงานต่างด้าว

จานวนแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียน
มา ที่เดินทางเข้ามาทางาน
ตามระบบ MOU

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
4,791,600 909,000 909,000
คน
คน
คน
61.1656 9.2978 9.2978
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
120.1353 50,000 50,000
ล้านบาท
คน
คน
10 ศูนย์ 10 ศูนย์
21.7243 22.5093
ล้านบาท ล้านบาท
1 ฉบับ

2

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

943,600 1,015,000 1,015,000
คน
คน
คน
5.6900 18.4400 18.4400
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
50,000 90,000 90,000
กกจ.
คน
คน
คน
(สบต.)
10 ศูนย์ 10 ศูนย์ 10 ศูนย์
21.5093 27.1962 27.1962
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
-

-

-

152.5804 120,000 120,000 130,000 140,000 150,000
ล้านบาท
คน
คน
คน
คน
คน
3 ศูนย์
3 ศูนย์
4 ศูนย์
5 ศูนย์
6 ศูนย์
23.7640 22.2942 35.1576 35.5070 35.8576
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กกจ.

กกจ.
(สบต.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.4.7 โครงการศูนย์ร่วมบริการ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนามที่ทางานอยู่ใน
ประเทศไทยได้รับการ
ช่วยเหลือ
3.4.8 โครงการตรวจสอบ
จานวนแรงงานต่างด้าวและ
การทางานของคนต่างด้าว
สถานประกอบการได้รับการ
และสถานประกอบการ
ตรวจสอบ

3.4.9 โครงการตรวจสอบ
สานักงานจัดหางาน/บริษัท
จัดหางานให้คนหางานทางาน
ในประเทศ และบริษัทจัดหา
งานให้คนหางานไปทางาน
ในต่างประเทศ
3.4.10 การจัดส่งเจ้าหน้าที่
แรงงานประจาในสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่ในกลุ่มประเทศ CLMV ทา
หน้าที่คัดกรอง/เตรียมความ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2

1) จานวนสานักงาน/บริษัท
จัดหางานได้รับการ
ตรวจสอบ

อัตราส่วนจานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาแบบถูกต้อง
ตามกาหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา

งบประมาณ
รวม
(60-64)
27.0913
ล้านบาท

8.7106
ล้านบาท

3.7988
ล้านบาท

2

44.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
10 แห่ง
12,000
คน
5.4059
ล้านบาท
243,000
คน
36,300
แห่ง
1.9202
ล้านบาท
300 แห่ง
0.3850
ล้านบาท

10 แห่ง
12,000
คน
5.4059
ล้านบาท
248,000
คน
37,000
แห่ง
1.9202
ล้านบาท
500 แห่ง
1.3219
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

10 แห่ง
12,000
คน
5.4368
ล้านบาท
242,000
คน
36,000
แห่ง
1.4750
ล้านบาท
300 แห่ง
0.3850
ล้านบาท

10 แห่ง
12,000
คน
5.4368
ล้านบาท
242,000
คน
36,000
แห่ง
1.4750
ล้านบาท
300 แห่ง
0.3850
ล้านบาท

10 แห่ง
12,000
คน
5.4059
ล้านบาท
248,000
คน
37,000
แห่ง
1.9202
ล้านบาท
500 แห่ง
1.3219
ล้านบาท

กกจ.
(กทค.)

-

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
5
10
15
20
8.0000 10.0000 12.0000 14.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สป.
(สปร.)

กกจ.
(กทค.)

กกจ.
(กทค.)

กกจ.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พร้อมแรงงานต่างด้าวก่อนมา
ทางาน ประสานความต้องการ
จ้างแรงงานจากนายจ้างใน
ประเทศ ประสานการออกวีซ่า
แผนบูรณาการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
3.4.11 โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์
(แผนบูรณาการ)
กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

เป้าหมาย : ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายและการดาเนินงาน
การจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
กลาง

2,3

85.0987
ล้านบาท

2,3

2.742409 1,380,200 909,000
ล้านบาท
คน
คน

3.4.12 โครงการบริหาร
1.จานวนคนต่างด้าวที่ยื่น
จัดการแรงงานต่างด้าว
ขอและได้รับใบอนุญาต
กิจกรรม การพิจารณาคาขอรับ ทางาน (คน)
และจัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

ร้อยละ
2,215
2,215
2,215
2,215
85
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
14.3200 12.8793 19.2998 19.2998 19.2998
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กปส.

กกจ.

รง.
(กกจ.,
กสร.),มท.,
พม,สธ.,
กต.กก,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,
อส.
นร.,มท.,
พม.,สธ.,
กต.,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
7-74

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2.จัดทาทะเบียนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอ (ครั้ง)
3.4.13 โครงการแก้ไขปัญหา
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย
กิจกรรม การตรวจสอบและ
ควบคุมประชากรแรงงานต่าง
ด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคมไทย
กิจกรรม การฝึกอบรมเครือข่าย
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและ
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย

2,3

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1,380,200 909,000
ครั้ง
ครั้ง
0.802909 1.9395
ล้านบาท ล้านบาท
149.1960
244,530 244,530 244,530 244,530
ล้านบาท
คน
คน
คน
คน
3.5500 36.4115 36.4115 36.4115 36.4115
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
244,530
คน
12.5000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สตช,ปปง.,
อส.
กอ.รมน.

รง.(กกจ./
กสร.),มท.,
พม.
,สธ.,กต.,
กก.
,ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,
อส.

640 คน
0.6000
ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

กิจกรรม การบริหารจัดการ
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย

10
หน่วยงาน
0.4000
ล้านบาท

กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบ
ไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

180 คน/
350 ครั้ง
2.4000
ล้านบาท

กิจกรรม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
ชาวเกาหลีเหนือ

30 คน/
10 หน่วย
0.1500
ล้านบาท

กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์

80 คน/
184
เครื่อง/
1 ชุด
20.3615
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3.4.14 โครงการขับเคลื่อน
แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของฝ่ายปกครอง

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
2,3

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
283.4888 54.2232 57.3164 57.3164 57.3164 57.3164
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กิจกรรม สารวจ ปรับปรุง
และกาหนดสถานะบุคคล
ที่ไม่มีสัญชาติไทย

การจัดทาบัตรประจาตัว
ให้แก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย (ราย)

200,000 150,000
ราย
ราย
13.7684 11.2610
ล้านบาท ล้านบาท

กิจกรรม ขับเคลื่อนแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์

จานวนอาเภอในพื้นที่เสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ได้รับการ
ป้องกันและปราบปราม
ปัญหาการค้ามนุษย์

410
อาเภอ
40.4548
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
มท.
(ปค.)

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สต,ปปง., อส.
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3.4.15 โครงการจัดทา
ทะเบียนประวัติและบัตร
ประจาตัวแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร (ทุกกิจการ)
3.4.16 โครงการจัดทา
ทะเบียนประวัติและ
บัตรประจาตัวแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรกิจการประมง
ทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า
3.4.17 โครงการต่อต้าการค้า
มนุษย์
กิจกรรม การพัฒนาและ
บริหารข้อมูลการต่อต้านการค้า
มนุษย์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

จานวนแรงงานต่างด้าวที่มา
ยื่นขอต่ออายุบัตรประจาตัว
และขออนุญาตทางาน

2

จานวนแรงงานต่างด้าวที่มา
ยื่นขอต่ออายุบัตรประจาตัว
และขออนุญาตทางาน

2

2,3
ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.2000
ล้านบาท

2560
-

1.2000
ล้านบาท

-

-

-

มท.
(ปค.)

กกจ.

0.2000
ล้านบาท

0.2000
ล้านบาท

-

-

-

-

มท.
(ปค.)

กกจ.

พม.
(สป.)

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
มท.,สธ.,
กต.,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.
,ปปง.,
อส.

1,570.9976 274.2344 324.1908 324.1908 324.1908 324.1908
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
1
ระบบ
6.0000
ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

กิจกรรม การพัฒนากลไก
เชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

จานวนนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

2,3

1 เรื่อง
2 เรื่อง
67.1008 73.2680
ล้านบาท ล้านบาท

กิจกรรม การป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์

จานวนประชากรเป้าหมาย
ที่รับรู้และตระหนักถึงภัย
ของการค้ามนุษย์

2,3

69,650
คน
100.1535
ล้านบาท

กิจกรรม คุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จานวนประชากรเป้าหมายที่
ได้รับการคุ้มครองจาก
ปัญหาการค้ามนุษย์

2,3

2,500
คน
96.4423
ล้านบาท

กิจกรรม การดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดด้านค้ามนุษย์

จานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

2,3

570 คน
4.5378
ล้านบาท

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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3.4.18 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
กิจกรรม พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแรงงานต้างด้าวและค้า
มนุษย์ (ร้อยละ 90)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. ร้อยละของแรงงาน
ต่างด้าวและผู้ติดตามที่มา
รับบริการ one stop
service มีหลักประกัน
สุขภาพ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
2,3

งบประมาณ
รวม
(60-64)
29.3465
ล้านบาท

2. ร้อยละของเหยื่อค้ามนุษย์
ได้รับบริการช่วยเหลือทาง
การแพทย์อย่างเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ
3.4.19 โครงการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์
กิจกรรม การชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจกับหน่วยงานที่ทา
รายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์

2,3
จานวนกิจกรรมการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานที่ทารายงาน
สถานการณ์ค้ามนุษย์

กิจกรรม เข้าร่วมการประชุม
กระบวนการบาหลีและการ
ประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม

จานวนกิจกรรมการเข้าร่วม
การประชุมกระบวนการ
บาหลีและการประชุม
ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่า

54.2240
ล้านบาท

2560
ร้อยละ
90

ร้อยละ
100
5.6265
ล้านบาท
6.7680
ล้านบาท
1 กิจกรรม
2.3000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

76
จังหวัด
5.9300
ล้านบาท

76
จังหวัด
5.9300
ล้านบาท

สธ.
(สป.)

รง.(กกจ./
กสร.),มท.,
พม.,นร.,
กต,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,
อส.

11.8640 11.8640 11.8640 11.8640
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
2 กิจกรรม
2.4000
ล้านบาท

กต.
(สป.)

รง.(กกจ./
กสร.),มท.,
พม., สธ.,
นร.,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,
อส.

76
จังหวัด
5.9300
ล้านบาท

76
จังหวัด
5.9300
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

7 กิจกรรม 3 กิจกรรม
1.0000 1.0740
ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กรและพิธีสารแนบท้าย
และจัดการประชุมในไทย

ด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กรและ
พิธีสารแนบท้ายและจัดการ
ประชุมในไทย

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้
กับกลุ่มเสี่ยงในการเตรียมตัว

จานวนผู้ที่เข้ารับการอบรม

5,000
คน
2.6220
ล้านบาท

กิจกรรม สอท./สกญ. เดินทาง
เยี่ยมผู้ต้องโทษไทยที่เข้าข่าย
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

จานวนครั้งที่สอท./สกญ.
เดินทางเยี่ยมผู้ต้องโทษไทย
ที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์

8 ครั้ง
0.8460
ล้านบาท

กิจกรรม การศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาหญิงไทยเดินทางไป
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ
(กรมการกงสุล)

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1 ผลงาน
4.4000
ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.20 โครงการขับเคลื่อน
กลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
(ปี2560-2561 เดิมเป็น
โครงการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน)
- กิจกรรม
1) การบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันปัญหาการใช้แรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน
2) การติดตามและประสานการ
ดาเนินงานในพื้นที่ของ
สานักงานแรงงานจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. ประเทศไทยมีกลไก
เชิงนโยบายที่สามารถใช้
ขับเคลื่อนการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละความสาเร็จของ
การนากลไกเชิงนโยบาย
ในการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

2,3

งบประมาณ
รวม
(60-64)
51.1098
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

5.1180 11.4959 11.4959 16.6548 16.6548
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(กยผ.
พย.)

ทุกหน่วย
งานใน รง.,
นร., พม.,
สธ.,กต.,
มท.,กก.,
ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช.,ปปง.,
อส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

3.4.21 โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนระบบงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี
กิจกรรม พัฒนาและขับเคลื่อน จานวนนโยบาย มาตรฐาน
กลไกการป้องกันและแก้ไข
และระบบงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้า ประเวณี

2,3

3.4.22 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก
กิจกรรม การพัฒนาเครือข่าย
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์และแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

2,3

ความสาเร็จของการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการท่องเที่ยวการค้า
มนุษย์ตามโครงการ/
กิจกรรมที่กาหนด

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
17.9762
1 เรื่อง
ล้านบาท 17.9762
ล้านบาท

5.0000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
5.0000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
พม.
(สค.)

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
มท.
,สธ.,กต.,
กก.
,ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,
สตช., ปปง.,
อส.
กก.
รง.(กกจ./
(กทท.) กสร.),นร.,
พม.,สธ.,กต.,
มท.,ยธ.,กษ.,
คค.,สม.,สตช.
, ปปง., อส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.23 โครงการป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน

กิจกรรม การให้ความคุ้มครอง
คนหางานตามกฎหมายจัดหา
งาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
2,3

1. จานวนคนต่างด้าว
ที่ได้รับการตรวจสอบ
2. จานวนสถานประกอบการ
ที่ได้รับการตรวจสอบ

จานวนคนหางานได้รับ
ความคุ้มครอง

กิจกรรม สนับสนุนการแก้ไข
1. จานวนแรงงานต่างด้าว
และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ นายจ้าง ได้รับความรู้
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน
2. จานวนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทางานใน
กิจการประมง และนายจ้าง/

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
125.8068 125.8068
ล้านบาท
ล้านบาท
242,000
คน
36,000
แห่ง
3.5647
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กทค.)

1,000,000
คน
39.3226
ล้านบาท
6,000
คน

100,000
คน
82.9195
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

ลูกจ้างที่ได้รับการอบรม
ความรู้ความเข้าใจ
และคาปรึกษาเกี่ยวกับ
การทางานของแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการประมง
3.4.24 โครงการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนเพื่อป้องกันการค้า
มนุษย์
กิจกรรม ขับเคลื่อนงานในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1.5292
ล้านบาท

1.5292
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ล้านบาท

2

10.1021
ล้านบาท

600 คน
3.9853
ล้านบาท

ประชาชน เครือข่ายภาค
ประชาชน ได้รับความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติ
พันธุ์และการค้ามนุษย์

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
ด้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่

50 คน
0.3230
ล้านบาท

กิจกรรม การจัดอบรมความรู้
สิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่
กาลังตกเป็นเหยื่อของขบวน
การค้ามนุษย์

100 คน
1.2062
ล้านบาท

1.5292
ล้านบาท

1.5292
ล้านบาท

กสม.

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
กษ.,คค.,
สต.,ปปง.,
อส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.25 โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
กิจกรรม การปราบปราม
ผู้กระทาผิดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ทางคดี

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2,3
การดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์

3.4.26 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
และดาเนินคดีการกระทา
ความผิดค้ามนุษย์

กิจกรรม ป้องกัน ปราบปราม
ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์และการกระทา
ความผิดค้ามนุษย์

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2,3

1. การตรวจพื้นที่เสี่ยง
2. จานวนผู้กระทาความผิด
การค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่
บก.ปคม.สืบสวนจับกุมได้
ไม่น้อยกว่า

งบประมาณ
รวม
(60-64)
37.4070
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

56 เรื่อง
7.0570
ล้านบาท

29 เรื่อง
7.5875
ล้านบาท

29 เรื่อง
7.5875
ล้านบาท

29 เรื่อง
7.5875
ล้านบาท

29 เรื่อง
7.5875
ล้านบาท

838.3923 154.8315 200
200
200
200
ล้านบาท
ล้านบาท เรื่อง/300 เรื่อง/300 เรื่อง/300 เรื่อง/300
คน/
คน/
คน/
คน/
1,000
1,000
1,000
1,000
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
170.8902 170.8902 170.8902 170.8902
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
500 ครั้ง 1,000 ครั้ง
100 คน 100 คน/
30.9626 33.1770
ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
ยธ.
(กสพ.)

ตร.

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต,มท.,
กก., กษ.,
คค., ,สตช.,
ปปง.,สม.,
อส.
รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
กษ.,คค.,
ปปง.,สม.,
อส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ
การปราบปรามและดาเนินคดี
การกระทาความผิดค้ามนุษย์
และความผิดที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
และดาเนินคดี (ร้อยละ 80)
กิจกรรม ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลคดีการกระทา

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1. จานวนคดีการค้ามนุษย์
และคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์
2. จานวนผู้กระทาความผิด
การค้ามนุษยืและความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ที่สืบสวนจับกุมได้ไม่น้อยกว่า
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์เพิ่มจากเดิม
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เพิ่มจากเดิม

2,3

2,3

ร้อยละ
80
2.1893
ล้านบาท

ร้อยละของคดีที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ 2560
(การนาเทคโนโลยีมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลคดีการค้ามนุษย์และ
นาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

2,3

ร้อยละ
90
5.6332
ล้านบาท

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

200 เรื่อง 200 เรื่อง
230 คน 230 คน
116.0464 133.2000
ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.27 โครงการสืบสวน
ปราบปรามเพื่อดาเนินการกับ
ทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด
มูลฐานการค้ามนุษย์ตาม
กฎหมายฟอกเงิน
กิจกรรม สืบสวน ปราบปราม
เพื่อดาเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระทาความผิดมูลฐานการค้า
มนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
2,3

งบประมาณ
รวม
(60-64)
6.5730
ล้านบาท

1. จานวนเรื่องที่มีคาสั่งให้
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิด

2. ร้อยละของจานวนเรื่อง
ที่พนักงานอัยการยื่นคาร้อง
ต่อศาลเทียบกับจานวนเรื่อง
ที่ สานักงาน ปปง. ส่ง
3.4.28 โครงการเพิ่มศักยภาพ 1. จานวนพนักงานอัยการ
พนักงานอัยการในการ
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ดาเนินคดีค้ามนุษย์
2. ร้อยละของผลการ
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินโครงการที่อยู่ใน
บุคลากร
ระดับดีขึ้นไป

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

1.0110
ล้านบาท

1.3905
ล้านบาท

1.3905
ล้านบาท

12 เรื่อง

2,3

69.9937
ล้านบาท

ร้อยละ
95
1.0110
ล้านบาท
750 คน
ร้อยละ 80
46.0137
ล้านบาท

1.3905
ล้านบาท

1.3905
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
ปปง.

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
กษ.,คค.,
สตช.,สม.,
อส.

ยธ.
(อส.)

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
กษ.,คค.,
สตช.,สม.,
ปปง.
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สืบสวน
สืบสวน
สืบสวน
สืบสวน
35/
35/
35/
35/
ยึดอายัด 12 ยึดอายัด 12 ยึดอายัด 12 ยึดอายัด 12
1.3905 1.3905 1.3905 1.3905
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

795 คน
5.9950
ล้านบาท

795 คน
5.9950
ล้านบาท

795 คน
5.9950
ล้านบาท

795 คน
5.9950
ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

3.4.29 โครงการจัดการปัญหา บูรณาการตรวจร่วม
แรงงานต่างด้าวและการค้า
เรือประมงและแรงงานใน
มนุษย์ด้านการประมง
ภาคประมง
กิจกรรม จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้าน
การประมง

2,3

3.4.30 โครงการการตรวจตรา
เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์
กิจกรรม ตรวจตราเพื่อ
สนับสนุนการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์

2,3
1. จานวนการตรวจตรา
เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
2. ความถูกต้องครบถ้วน
ของการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
88.5673 144 ครั้ง 144 ครั้ง 144 ครั้ง 144 ครั้ง 144 ครั้ง
ล้านบาท 25.2073 15.8400 15.8400 15.8400 15.8400
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

57.2400
ล้านบาท

11.4480 11.4480 11.4480 11.4480
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
100 ครั้ง 100 ครั้ง 100 ครั้ง 100 ครั้ง 100 ครั้ง
11.4480 11.4480 11.4480 11.4480
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
100
11.4480
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กษ.
(กปม.)

คค.
(จท.)

รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
คค., สตช.,
ปปง.,สม.,
อส.
รง.(กกจ./
กสร.),นร.,
พม.,สธ.,
กต.,มท.,
กก.,ยธ.,
กษ., สตช.,
ปปง.สม.,อส.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.4.31 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย
๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. จานวนแรงงานที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาและกากับดูแลให้ได้
รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
189.4767 24.6962 42.2194 40.8537 40.8537 40.8537
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2

80.7745
ล้านบาท

46,450 46,450 46,450 46,450 46,450
คน
คน
คน
คน
คน
15.1780 17.4234 16.0577 16.0577 16.0577
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

๒) กิจกรรมกากับดูแล
2. จานวนแรงงานในเรือ
แรงงานในเรือประมงทพเลให้ ประมงทะเลที่ได้รับการ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย คุ้มครองตามกฎหมาย

3

108.7022
ล้านบาท

5,550
5,550
5,550
5,550
5,550
คน
คน
คน
คน
คน
๙.๕๑๘๒ 24.7960 24.7960 24.7960 24.7960
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

๓) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ประสานงานด้านภาษาประจา
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
(ศูนย์ PIPO)

3

79.2000
ล้านบาท

64 คน
64 คน
64 คน
85 คน
85 คน
11.5200 11.5200 15.3600 20.4000 20.4000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

3.จานวนเจ้าหน้าที่ประสาน
งานด้านภาษาประจาศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
(ศูนย์ PIPO)

นร.,พม.,
สธ.,กต.,
มท.,คค.,
กก.,ยธ.
กษ., สตช.,
ปปง.สม.,
อส.,จท.,
กปม.,
ทหารเรือ,
22 จังหวัด
ติดชายฝั่ง
ทะเล
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๔) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และสนับสนุนการจัดทาแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

4. จานวนสถานประกอบ
กิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่
เกี่ยวข้องและฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งตามแนว GLP

3

5) ส่งเสริมความรู้สถาน
ประกอบกิจการด้านแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
เพื่อไปใช้บริหารกิจการ/ธุรกิจ

5. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ให้นาแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้
บริหารกิจการ/ธุรกิจ

6) ติดตามสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
ไปใช้บริหารกิจการ/ธุรกิจ

6. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านการส่งเสริม
ได้แสดงความมุ่งมั่นนาแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(GLP) เพื่อไปใช้บริหาร
กิจการ/ธุรกิจ

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.6000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

240 แห่ง
0.6000
ล้านบาท

-

-

-

-

กสร.
(สพม.)

2.1000
ล้านบาท

-

-

7,000
แห่ง
0.7000
ล้านบาท

7,000
แห่ง
0.7000
ล้านบาท

7,000
แห่ง
0.7000
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

1.2600
ล้านบาท

-

-

4,200
แห่ง
0.4200
ล้านบาท

4,200
แห่ง
0.4200
ล้านบาท

4,200
แห่ง
0.4200
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

7) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สถานประกอบกิจการตามแนว
ปฏิบัติ การใช้แรงงานที่ดี (GLP)
ให้ได้ตามมาตรฐานแรงงาน/
กฎหมายพืน้ ฐาน

7. จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับความรู้
ความเข้าใจแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP)
มาตรฐานแรงงาน/กฎหมาย
พื้นฐาน

8) ติดตามสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการพัฒนา
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(GLP) ให้มีการใช้แรงงานได้
ตามมาตรฐานแรงงานหรือนา
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(GLP) ไปใช้ ในการบริหาร
จัดการแรงงาน

8. จานวนแรงงานที่ได้รับ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
การใช้แรงงานที่ดี (GLP)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
3.1800
ล้านบาท

2560
-

-

250 แห่ง 250 แห่ง 250 แห่ง
500 คน 500 คน 500 คน
1.0600 1.0600 1.0600
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

1.1100
ล้านบาท

-

-

5,500
คน
0.3700
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

5,500
คน
0.3700
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

5,500
คน
0.3700
ล้านบาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ : 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.5.1 พัฒนาความร่วมมือด้าน
ประกันสังคมในระดับอาเซียน
(1) เจ้าภาพจัดประชุม
ASSA (ASSA Board
Meeting) ปี 2560 ครั้งที่ 34
ณ ประเทศไทย (เป็นเจ้าภาพ
และรับตาแหน่งประธาน
สมาคม ASSA)
(2) ดาเนินการบริหาร
จัดการและประสานความ
ร่วมมือด้านวิชาการในการ
ประชุม ASSA ปี 2561 ครั้งที่
35 ณ ประเทศเวียดนาม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1.ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานในการเป็น
เจ้าภาพจัดประชุม ASSA
ครั้งที่ 34
2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

1

ร้อยละความสาเร็จการรับ
ตาแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริหารสมาคม
ASSA ของเลขาธิการในการ
ประชุม ครั้งที่ 34 และการ
รับหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
สมาคม ASSA ครั้งที่ 35

1

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

5.0000
ล้านบาท

ร้อยละ
100

-

-

-

-

150 คน
5.0000
ล้านบาท
-

-

-

-

-

ร้อยละ
100
0.4930
ล้านบาท

-

-

-

-

-

-

0.4930
ล้านบาท

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สปส.
(กนผ.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา

สปส.
(กนผ.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(3) การประชุมสมาคม
ASSA (ASSA Board
Meeting) ปี 2562 ครั้งที่
36 ประเทศบรูไน ปี 2563
ครั้งที่ 37 ประเทศกัมพูชา
ปี 2564 ครั้งที่ 38
ประเทศอินโดนีเซีย
3.5.2 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรระหว่างประเทศ
สมาชิกประกันสังคม (ASSA)
"หลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ
ครบวงจร”

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ร้อยละความสาเร็จในการ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
พัฒนาความร่วมมือด้าน
ประกันสังคม
ระหว่างกลุ่มประเทศ
อาเซียน
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ผ่านการประเมิน
ความรู้หลังการฝึกอบรม
โดยทาแบบทดสอบความรู้
ความสามารถและได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางขึ้นไป

1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.4790
ล้านบาท

1.7730
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

-

-

-

-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(กนผ.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา

สปส.
(ศฟง.
ปทุมธานี)

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

0.4930
ล้านบาท

0.4930
ล้านบาท

0.4930
ล้านบาท

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
0.3546
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.3546
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.4161
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.3546
ล้านบาท

ร้อยละ
80
0.3546
ล้านบา
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

:

การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน

เป้าประสงค์

:

1. ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. แรงงานได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์:

1. ร้อยละของการขาดแคลนแรงงาน (สป.วร)
2. ร้อยละการมีงานทาของผู้สาเร็จการฝึกเตรียมเข้าทางาน (กพร.)
3. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนดตามกฎหมาย
(กสร.)
4. ร้อยละของสาขาอาชีพทีม่ ีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึน้ (สป.ค่าจ้าง)
กลยุทธ์ : 1. บรรเทาปัญหาการจ้างงานไม่ตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

4.1.1 โครงการสารวจความ
มีข้อมูลความต้องการและ
ต้องการและการขาดแคลน
การขาดแคลนแรงงาน
แรงงานของสถานประกอบการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*
1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
4 เรื่อง
21.5624
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
1 เรื่อง
5.3624
ล้านบาท

1 เรื่อง
5.4000
ล้านบาท

1 เรื่อง
5.4000
ล้านบาท

2564
1 เรื่อง
5.4000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(กศร. วร.)

กกจ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
กลยุทธ์ : 2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

4.2.1 กิจกรรมการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

งบประมาณ
รวม
(60-64)
23.0767
ล้านบาท

1. โครงการจัดทาทะเบียน
กาลังแรงงาน

10.7687
ล้านบาท

222,500 222,500 253,000
คน
คน
คน
175
แห่ง
1.6369 1.6642 1.9619
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

5.5345
ล้านบาท

220,000 220,000 250,000
คน
คน
คน 3,691 แห่ง 3,691 แห่ง
0.7820 0.8093 1.0833 1.2999 1.5600
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

4.6620
ล้านบาท

2,500 คน 2,500 คน 3,000 คน 3,000 คน 3,000 คน
0.8549 0.8549 0.7214 1.0140 1.2168
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1) ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ประสงค์จะทางาน

2) จัดทาข้อมูลกาลังแรงงาน
ที่มีทักษะพิเศษ

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
และจานวนสถานศึกษา
2. จานวนผู้ที่มีทักษะพิเศษ
ในแต่ละสาขาและพื้นที่

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กบต.)

3,000
คน
38,691
แห่ง
2.5025
ล้านบาท

-

3,000
คน
38,691
แห่ง
3.0032
ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3) โครงการสารวจข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาใหม่
2. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ 1. จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2. จานวนข้อมูลข่าวสาร
ได้รับการเผยแพร่ (ฉบับ)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.5722
ล้านบาท

2560
-

-

30 คน
0.4124
ล้านบาท

-

-

1.2028
ล้านบาท

175
แห่ง
0.1572
ล้านบาท
30 คน
0.4124
ล้านบาท

35,000
แห่ง
0.1886
ล้านบาท
-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

35,000
แห่ง
0.2264
ล้านบาท
-

175,027 177,890
ฉบับ
ฉบับ
0.7459 0.4569
ล้านบาท ล้านบาท

3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

4. ร้อยละของผู้รับบริการนา
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการขยายเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่
ตาบล หมู่บ้าน (แห่ง)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนเครือข่ายที่ช่วย
ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน

4. การสารวจพฤติกรรมการหา
งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(STEM) ใหม่
4.2.2 โครงการศึกษาวิจัย
ด้านแรงงาน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

5

จานวนงานศึกษาวิจัยด้าน
แรงงาน

งบประมาณ
รวม
(60-64)
10.2122
ล้านบาท
0.4806
ล้านบาท

5 เรื่อง
13.5150
ล้านบาท

2560
1,000
แห่ง
1.6323
ล้านบาท
-

1 เรื่อง
2.4100
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
1,000
1,000
แห่ง
แห่ง
1.0024 1.0374
ล้านบาท ล้านบาท
เป้าหมาย
จานวน
1 เรื่อง
งบประมาณ
0.4806
ล้านบาท
1 เรื่อง
1.8400
ล้านบาท

1 เรื่อง
2.2650
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1,200
แห่ง
2.9728
ล้านบาท
-

1,200
แห่ง
3.5673
ล้านบาท
-

1 เรื่อง
3.5000
ล้านบาท

1 เรื่อง
สป.
3.5000 (กศร. วร.)
ล้านบาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
กลยุทธ์ : 3. สร้างปัจจัยทีเ่ อื้อต่อการจ้างแรงงานและการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

4.3.1 การกาหนดอัตราค่าจ้าง จานวนสาขาอาชีพที่มีการ
ตามมาตรฐานฝีมือ
กาหนดอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ
4.3.2 โครงสร้างค่าจ้าง
ภาคเอกชน

4.3.3 โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

จานวนสถานประกอบ
กิจการและผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทา
โครงสร้างค่าจ้าง
1. จานวนรุ่นที่จัดอบรม
2. จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
9 กลุ่ม
15 สาขา
อาชีพ
1.3200
ล้านบาท

17.8200
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2564
3 กลุ่ม
5 สาขา
อาชีพ
0.4400
ล้านบาท
60

-

60

3 กลุ่ม
5 สาขา
อาชีพ
0.4400
ล้านบาท
60

สป.
(คจ.)

60

3 กลุ่ม
5 สาขา
อาชีพ
0.4400
ล้านบาท
60

สป.
(คจ.)

-

360 รุ่น
18,000
คน
3.6000
ล้านบาท

360 รุ่น
18,000
คน
3.6000
ล้านบาท

340 รุ่น
17,100
คน
3.4200
ล้านบาท

360 รุ่น
18,000
คน
3.6000
ล้านบาท

360 รุ่น
18,000
คน
3.6000
ล้านบาท

สปส.
(ศสน.)

สปส.
กทม.พท./
สปส.จว./
สาขา
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

:

การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร

เป้าประสงค์

:

1. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัย คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานต้นแบบ
2. บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

1. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รบั การแก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (ทุกกรม/สปส.)
2. คะแนนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในการดาเนินการ (สป.ศูนย์ตอ่ ต้านการทุจริต)
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้เสียหรือผู้รับบริการในภารกิจของกระทรวงแรงงาน (สป.กพบ.)
4. ร้อยละข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ที่ประสบความสาเร็จ (ทุกกรม/สปส.)

กลยุทธ์ : 1. เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.1.1 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนบริษัทจัดหางาน
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
300 คน
0.3516
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

100 คน
0.1172
ล้านบาท

100 คน
0.1172
ล้านบาท

2564
100 คน
0.1172
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กบค.)

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๕.๑.๒ โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

5.1.3 โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
5.1.4 การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. จานวนบุคลากรกรม
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลได้รับความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
2. ร้อยละของบุคลากรกรม
ที่เข้ารับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ไม่ประพฤติ
ผิดวินัยข้าราชการ
จานวนครั้งของการ
ดาเนินการได้สาเร็จตาม
กิจกรรม/เป้าหมาย
จานวนหน่วยรับตรวจ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
3.5712
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

1,700
คน
1.8000
ล้านบาท

400
คน
1.3848
ล้านบาท

100
คน
0.3864
ล้านบาท

-

-

กสร.
(กจ.)

ร้อยละ
92

ร้อยละ
92

ร้อยละ
92

-

-

กสร.
(กจ.)

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1,4

1.856
ล้านบาท

48 ครั้ง
0.1780
ล้านบาท

48 ครั้ง
0.1780
ล้านบาท

48 ครั้ง
0.5000
ล้านบาท

48 ครั้ง
0.5000
ล้านบาท

48 ครั้ง
0.5000
ล้านบาท

สปส.
(กบค.)

-

1,4

26.9200
ล้านบาท

50
หน่วย
5.3840
ล้านบาท

110
หน่วย
5.3840
ล้านบาท

76
หน่วย
5.3840
ล้านบาท

114
หน่วย
5.3840
ล้านบาท

120
หน่วย
5.3840
ล้านบาท

สปส.
(กตน.)

-
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5.1.5 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มทักษะและ
ศักยภาพการตรวจสอบภายใน
5.1.6 โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัย
จรรยา จริยธรรมเพื่อป้องกัน
ให้กระทาผิดวินัย จรรยา
และป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
5.1.7 โครงการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพให้บริการของ
สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมที่ สปส. กาหนด
5.1.8 โครงการตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้บริการทาง
การแพทย์ของสถานพยาบาล
ประกันสังคม (กรณีโรคที่มี
ภาระเสี่ยง)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติเป็นไปตาม
การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในแนวทาง
ภาครัฐ พ.ศ. 2555
ร้อยละของการดาเนินการ
ได้สาเร็จตามกิจกรรม/
เป้าหมาย

1,4

จานวนสถานพยาบาลฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่
ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพ
ร้อยละของข้อมูลการใช้
บริการทางการแพทย์ที่
สถานพยาบาลประกันสังคม
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รายงานเพื่อเบิกค่าบริการ
ทางการแพทย์ประเภท

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.5634
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ระดับ 3
0.5634
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กตน./
กฝ.)

-

0.7200
ล้านบาท

ร้อยละ 85
0.7200
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กตน./
กฝ.)

-

1,4

2.7320
ล้านบาท

20 แห่ง
0.5464
ล้านบาท

20 แห่ง
0.5464
ล้านบาท

20 แห่ง
0.5464
ล้านบาท

20 แห่ง
0.5464
ล้านบาท

20 แห่ง
0.5464
ล้านบาท

สปส.
(สจพ.)

-

1,4

33.6485
ล้านบาท

> 80 ของ
รายการที่
สถานพยาบาล
ส่งมาขอเบิก
6.7297
ล้านบาท

> 80 ของ
รายการที่
สถานพยาบาล
ส่งมาขอเบิก
6.7297
ล้านบาท

> 80 ของ
รายการที่
สถานพยาบาล
ส่งมาขอเบิก
6.7297
ล้านบาท

สปส.
(สจพ.)

-

> 80 ของ > 80 ของ
รายการที่
รายการที่
สถานพยาบาล สถานพยาบาล
ส่งมาขอเบิก ส่งมาขอเบิก
6.7297 6.7297
ล้านบาท ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
(กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง)
ได้รับการตรวจสอบ
ค่าบริการทางการแพทย์
5.1.9 โครงการสนับสนุนและ จัดอบรมเพื่อรวมพลังและให้
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ประชาชนในการต่อต้าน
ปราบปรามการทุจริตแก่
การทุจริต
ประชาชน อาสาสมัคร
“ดวงตาแรงงาน”
แรงงานสถานประกอบกิจการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และผู้ใช้แรงงาน
เครือข่ายแรงงานด้านการ
ตัวชี้วัด
ป้องกันและปราบปรามการ
๑. จานวนเครือข่ายแรงงาน
ทุจริตระดับพื้นที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
ในปี ๒๕๖๐ ใช่ชื่อ “โครงการ การป้องกันและปราบปราม
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การทุจริตระดับพื้นที่
แรงงานด้านการป้องกันและ
๒. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ปราบปรามการทุจริต”
จานวนร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้า
ในปี ๒๕๖๑ ใช้ชื่อ “โครงการ รับการอบรมมีจิตสาธารณะ
เสริมสร้างกลไกประชารัฐในการ ร่วมเป็นเครือข่ายแรงงาน
ป้องกันและปราบปรามการ
ต้านทุจริต
ทุจริตระดับพื้นที่”

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

20.0178
ล้านบาท

2.8648
ล้านบาท

4.1848
ล้านบาท

3.9882
ล้านบาท

สป.รง.
(ศปท.)

16.0622
ล้านบาท

๘๐๐ คน 1,500 คน
๒.8648 7.6644 2.8648
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2.6682
ล้านบาท

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

8.9800
ล้านบาท
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กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายต้นแบบการเฝ้าระวัง
การทุจริตระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จัดอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการป้องกัน
การทุจริตให้กับแกนนา
เครือข่ายแรงงานต้านทุจริต
ให้ความรู้ความชานาญในการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และ
ประสานงานระหว่างภาคี
เครือข่าย รวมทั้งสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป
(อาสาสมัครแรงงานต้นแบบ
ต้านทุจริต หรือวิทยากรตัว
คูณภาคประชาชน)
กิจกรรมที่ 3 จัดทาคู่มือและสื่อ รวบรวมข้อมูลและจัดทาคู่มือ
ประชาสัมพันธ์สาหรับ
สาหรับเครือข่ายแรงงานต้าน
ขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริต ทุจริตเพื่อใช้ในการเผยแพร่
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน แกนนา
เครือข่ายแรงงานต้านทุจริต
และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
๕๖๐ คน
2.7556
ล้านบาท

1.2000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

-

160 คน
0.9156
ล้านบาท

160 คน
0.9200
ล้านบาท

160 คน
0.9200
ล้านบาท

-

0.4000
ล้านบาท

0.4000
ล้านบาท

0.4000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.รง.
(ศปท.)

7-104

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

เผยแพร่สู่ผู้รับบริการของ
กระทรวงแรงงาน
๑. คู่มือสาหรับอาสาสมัคร
แรงงานต้นแบบ
๒. เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. สื่อประชาสัมพันธ์ (ไวนิล)
5.1.10 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของกระทรวง
แรงงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของกระทรวง
แรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนี
ตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ
(ในปี ๒๕๖๐ ใช้ชื่อ “โครงการ
ประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของกระทรวง (ปี ๒๕๖๐)”

จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency
Assessment : ITA)
- จัดประชุมคณะทางาน
จัดทาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

-

80 ชุด

80 ชุด

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

80 ชุด

154,000 154,000 154,000
ใบ
ใบ
ใบ
80 แผ่น 80 แผ่น 80 แผ่น

3.5638
ล้านบาท

0.3000
ล้านบาท

1.4638
ล้านบาท

0.9000
ล้านบาท

0.9000
ล้านบาท

1.4316
ล้านบาท

100 คน
0.3000
ล้านบาท

150 คน
0.5316
ล้านบาท

0.3000
ล้านบาท

0.3000
ล้านบาท

สป.รง.
(ศปท.)

7-105

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment :
ITA) กระทรวงแรงงาน
- พัฒนากลไกเพื่อใช้ในการ
ทางานที่ส่งผลต่อคุณธรรม
และความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 2 กระทรวงแรงงาน จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างและ
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใส พัฒนาวินัย ให้ความรู้ด้าน
สะอาด ปราศจากการทุจริต
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
(Zero Tolerance & Clean การทางานและการให้บริการ
Thailand)
ประชาชน สร้างความเข้าใจ
ระเบียบ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
แก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน
5.1.11 โครงการเสริมสร้าง
๑. จานวนบุคคลกรได้รับ
คุณธรรมนาศาสตร์พระราชา
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปลูกฝังวิธีคิด สู่ชีวิตที่ยั่งยืน
ปฏิบัติงานที่ยึดหลักการ
กิจกรรมที่ 1 น้อมนาปรัชญา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ๒. บุคลากรมีความรู้ และ
ตระหนักถึงความพอเพียง
พอประมาณ ในการดารงชีพ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ในปี ๒๕๖๑ ใช้ชื่อ “โครงการ
พัฒนาประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของกระทรวงเพื่อยกระดับดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ”)

2.1322
ล้านบาท

1,500 คน
8.3700
ล้านบาท

-

250 คน
0.9322
ล้านบาท

0.6000
ล้านบาท

0.6000
ล้านบาท

500 คน
2.7900
ล้านบาท

500 คน
2.7900
ล้านบาท

500 คน
2.7900
ล้านบาท

สป.รง.
(ศปท.)
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กิจกรรมที่ 2 ปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมปรับ
จิตสานึกความอายต่อการทา
ทุจริต และพฤติกรรมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
(ในปี ๒๕๖๐ และ ปี ๒๕๖๑
ใช้ชื่อ “โครงการเสริมสร้าง
จิตสานึกส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม วินัย
และธรรมาภิบาล สาหรับ
บุคลากรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน”)
5.1.1๒ การพัฒนาบุคลากร
ระบบงาน และเครือข่ายภาครัฐ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

บุคลากรที่ผ่านการอบรม
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้

1. สานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
ได้ยกระดับความโปร่งใสและ
สร้างความเชื่อมั่นในการ
บริหารราชการโดยมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงาน (ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1,700 คน
9.2490
ล้านบาท

2560

0.6646
ล้านบาท

เป้าหมาย :
ร้อยละ
80
งบ :
0.1954
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

200 คน
0.6000
ล้านบาท

500 คน
3.0000
ล้านบาท

500 คน
2.6490
ล้านบาท

500 คน
3.0000
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สอน.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2. บุคลากรสานักงานฯ
มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้อง
ดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใสบนพื้นฐานคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นใน
กฎระเบียบและปฏิบัติตาม
กฎหมายไม่น้อยกวว่าร้อย
ละ 90
3. มีการยกระดับ
กระบวนงานหลักให้มีความ
โปร่งใส พร้อมตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 3 กระบวนงาน

๑

เป้าหมาย :
ร้อยละ
90
งบ :
0.2346
ล้านบาท

1

เป้าหมาย :
ร้อยละ
90
งบ :
0.2346
ล้านบาท

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : 2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดระดับ
ข้อสั่งการ
ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ/
นายก
งบประมาณ 2560
2561
2562
2563
2564
กิจกรรม
รัฐมนตรี*
รวม
(60-64)
5.2.1 เร่งรัด ทบทวน
ร่างกฎหมายลาดับรอง
๓ ฉบับ
และปรับปรุงการออกกฎหมาย ที่เสนอรัฐมนตรีให้ความ
ลาดับรอง
เห็นชอบหรือเสนอผู้มี
๑) ร่างกฎกระทรวงกาหนด
อานาจลงนามบังคับใช้
ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กฎหมาย
จัดการการทางานของ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กกจ.
(กน.)

-

คนต่างด้าว พ.ศ. ....
๒) ร่างกฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของคนต่างด้าวซึ่งขอรับ
ใบอนุญาตทางาน พ.ศ. ....
๓) ร่างกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตทางาน การออกใบ
อนุญาตทางาน การต่ออายุ
ใบอนุญาตทางาน การแจ้ง
การทางานและการรับแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าว
พ.ศ. ....
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

5.2.2 ปรับปรุงและทบทวน
พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

5.2.3 ทบทวนกฎหมาย
ลาดับรอง

จานวนเรื่องที่ได้ทบทวน

5.2.4 การพัฒนาปรับปรุง
จานวนกฎหมายที่รับการ
กฎหมายให้สอดคล้องกับ
พัฒนาปรับปรุง
สถานการณ์ปัจจุบัน
1) ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2) ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน

4

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2564

-นาเสนอ
ร่างพ.ร.บ.
ส่งเสริม
การพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
(ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
เข้าสู่การ
พิจารณา
ของคณะ
รัฐมนตรี
7 ฉบับ

-พิจารณา
ร่างพ.ร.บ.
ส่งเสริม
การพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
(ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
-ยกร่าง
กฎหมาย
ลาดับรอง

กพร.

7 ฉบับ

-ประกาศ
และบังคับ
ใช้ พ.ร.บ.
ส่งเสริม
การพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
(ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
-เสนอร่าง
กฎหมาย
ลาดับรอง
7 ฉบับ

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

๖ เรื่อง

กสร.
(กน.)

กพร.
กสร.
(กภ.,กคร.,
กคน., สรส.,
กสว.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และกฎหมายลาดับรอง
3) ร่างกฎกระทรวง ระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
4) ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ....
5) ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....
6) กฎหมายลาดับรองที่ออก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทางานที่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๓
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.2.5 โครงการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย
ด้านแรงงานตามพระราช
กฤษฎีกาการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. 2558
- การแก้ไขกฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมาย
เงินทดแทน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

4

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(กม.)

- จานวนการยกร่างแก้ไข
กฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายเงินทดแทน รวมทั้ง
ระเบียบ ประกาศ

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : ๓. บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.3.1 โครงการจัดทาแผน
เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนตาแหน่งนาร่อง
ที่มีการจัดทาแผนพัฒนา
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพสาเร็จ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.2406
ล้านบาท

2560
2
ตาแหน่ง
0.2406
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

-

-

2564
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(กบค.)

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

๕.3.๒ แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (career
Path)
5.3.3 โครงการวางแผนและ
บริหารกาลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์
20 ปี (Strategic Workforce
Plannong)
5.3.4 โครงการเตรียมความ
พร้อมการสั่งสมประสบการณ์
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการ (ประสบการณ์ใน
งานทีห่ ลาก หลาย)

จานวนแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
(career Path)
จานวนแผนบริหารกาลังคน
ปี พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี

5.3.5 โครงการจัดทา
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสานักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563 – 2567)

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

๑ แผน

-

-

-

-

กสร.
(กจ.)

0.9443
ล้านบาท

1 แผน
0.9443
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กบค.)

-

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมผ่านเกณฑ์
ความรู้ 80% หลังการ
ฝึกอบรม

0.๒๔๐๐
ล้านบาท

ร้อยละ
๘๐
0.๒๔๐๐
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กบค.)

-

1. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสานักงาน
ประกันสังคม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2567)
2. รายงานการประเมินผล
และทบทวนการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การ

0.223
ล้านบาท

1,4

1 เล่ม

สปส.
(กบค.)

1 เล่ม
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

บริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานประกันสังคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25592562)
3. แผนปฏิบัติการ ประจาปี
2563
5.3.6 การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ
1) หลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารแรงงานเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับกลาง

46.8101
ล้านบาท
1.ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

2) โครงการอบรมเสริมสร้าง 2.ร้อยละของผู้เข้ารับ
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
การอบรมที่ผ่านเกณฑ์
จรรยาสาหรับข้าราชการ
การประเมิน
3) โครงการเครือข่าย
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

3.จานวนเครือข่ายที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

6.9570
ล้านบาท

7.1771
ล้านบาท
ร้อยละ
80
1.5000
ล้านบาท
-

8.7666
ล้านบาท
ร้อยละ
80
1.5000
ล้านบาท
-

-

-

0.7620
ล้านบาท
0.9852
ล้านบาท

1 เล่ม
0.223
ล้านบาท
10.2888
ล้านบาท
ร้อยละ
80
1.3190
ล้านบาท
ร้อยละ
80
0.2540
ล้านบาท
100 คน
0.3284
ล้านบาท

2564

10.2888 10.2888
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
1.3190 1.3190
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
80
80
0.2540 0.2540
ล้านบาท ล้านบาท
100 คน 100 คน
0.3284 0.3284
ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

กสร.
(กจ.)
กสร.
(กจ.)
กสร.
(กจ.)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4) โครงการเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้เพื่อสั่งสม
ความเชี่ยวชาญและทักษะใน
การปฏิบัติงาน
5) โครงการอบรมพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน หลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานตรวจความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2555
6) โครงการประชุมชี้แจง
มาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการ
ทางานแก่เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
4.จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย
5.ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการ
ประเมินผล

6.จานวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถชี้แจง แนะนา
มาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
ตรวจบังคับใช้กฎหมาย
ความปลอดภัยฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

3.2500
ล้านบาท

120 คน
0.6500
ล้านบาท

120 คน
0.6500
ล้านบาท

120 คน
0.6500
ล้านบาท

กสร.
(กภ.)

7.2810
ล้านบาท

ร้อยล 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
1.2000 2.5000 0.5810 1.5000 1.5000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กภ.)

7.3852
ล้านบาท

250 คน
0.9200
ล้านบาท

กสร.
(กภ.)

งบประมาณ
รวม
(60-64)

120 คน
0.6500
ล้านบาท

120 คน
0.6500
ล้านบาท

250 คน 2,500 คน 2,500 คน 2,500 คน
0.9500 1.8384 1.8384 1.8384
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
คุ้มครองแรงงาน
๘) โครงการอบรมให้ความรู้
พนักงานตรวจแรงงาน

7.ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการประเมินผล

9) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตรวจ
แรงงานเพื่อจัดทาแผนการ
ตรวจแรงงาน
10) โครงการหลักสูตรการ
เสริมสร้างศักยภาพพนักงาน
ตรวจแรงงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
11) โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ดาเนินการขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

9. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการประเมินผล

๘. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการประเมินผล

10. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
11. ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการ
ประเมินผล

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.8710
ล้านบาท
1.2826
ล้านบาท
1.5336
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ 80
0.4210
ล้านบาท
ร้อยละ 80
0.2226
ล้านบาท
ร้อยละ 80
0.2736
ล้านบาท

ร้อยละ 80
0.4500
ล้านบาท
ร้อยละ 80
0.2500
ล้านบาท
ร้อยละ 80
0.3000
ล้านบาท

-

-

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
0.7900 0.7900 0.7900
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

-

-

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
0.6851 0.6851 0.6851
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(กคร.)

2.3700
ล้านบาท

2.0553
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

-

-

กสร.
(กคร.)

-

-

-

กสร.
(กคร.)

-

-

-

กสร.
(กคร.)
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12) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานการข่าวเพื่อ
การปฏิบัติงานเชิงรุกรองรับการ
เข้าเป็นประชาคมอาเซียน
13) โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานประนอมข้อพิพาท
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

12. ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมสามารถปรับตัวไปสู่
การทางานเชิงรุกด้านการ
ผลิตข่าว
13. ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมสามารถนาความรู้ไป
ปรับใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท
แรงงานและข้อขัดแย้ง
14) อบรมเพื่อเสริมสร้าง
14. ร้อยละขอผู้ผ่านการ
ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์แก่ อบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ภารกิจด้านแรงงานสัมพันธ์
15) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 15. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
ด้านการเงิน การคลัง และการ ประเมิน
พัสดุ
16) โครงการพัฒนาสมรรถนะ 16. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
หัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐาน
อบรมที่ผ่านเกณฑ์การ
แรงงานไทย
ประเมิน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
4.1565
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
1.9899 2.1666
ล้านบาท ล้านบาท

-

-

-

กสร.
(สรส.)

-

-

30 คน
0.3340
ล้านบาท

30 คน
0.3340
ล้านบาท

30 คน
0.3340
ล้านบาท

กสร.
(สรส.)

-

-

110 คน 110 คน
0.5250 0.5250
ล้านบาท ล้านบาท
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
1.6645 1.6645
ล้านบาท ล้านบาท

กสร.
(สรส.)

-

110 คน
0.5250
ล้านบาท
ร้อยละ 80
1.6645
ล้านบาท

-

-

ร้อยละ
80
0.5100
ล้านบาทฃ

ร้อยละ
80
0.5100
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

1.002
ล้านบาท

1.5750
ล้านบาท
4.9935
ล้านบาท
1.5300
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ร้อยละ
80
0.5100
ล้านบาท

กสร.
(กค.)
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17) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อ
ขยายผลการนาแนวปฏิบัติการ
ใช้แรงงานทีดี (GLP) ไปใช้ใน
สถานประกอบกิจการ
5.3.7 แผนพัฒนาสมรรถนะ
นักบริหาร

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
17. จานวนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถชี้แจงแนะนา
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(GLP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) โครงการฝึกอบรมนักบริหาร จานวนข้าราชการที่เข้ารับ
แรงงานระดับสูง (นบรส.)
การอบรมในหลักสูตร
2) โครงการฝึกอบรมนักบริหาร จานวนข้าราชการที่เข้ารับ
แรงงานระดับกลาง (นบก.)
การอบรมในหลักสูตร
3) โครงการอบรมนักบริหาร
จานวนข้าราชการระดับ
กับหน่วยงานภายนอก
บริหารที่ร่วมอบรมกับ
(นบส. , นปส. , วปอ. , ปรอ. , ฯลฯ หน่วยงานภายนอก
4) โครงการเตรียมความพร้อม จานวนข้าราชการทีเ่ ข้ารับ
แรงงานจังหวัด
การอบรมเตรียมความ
พร้อมไปประจาการใน
ต่างประเทศ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

-

100 คน
0.6835
ล้านบาท

100 คน
0.6835
ล้านบาท

100 คน
0.6835
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

20.3500
ล้านบาท

1.8000
ล้านบาท

3.8000
ล้านบาท

5.2000
ล้านบาท

4.6500
ล้านบาท

4.9000
ล้านบาท

สป.
(กบค.พบ.)

50 คน
6.5000
ล้านบาท
160 คน
7.8000
ล้านบาท
35 คน
4.5000
ล้านบาท
60 คน
1.0000
ล้านบาท

10 คน
1.3000
ล้านบาท
-

10 คน
1.3000
ล้านบาท
40 คน
1.8000
ล้านบาท
6 คน
0.7000
ล้านบาท
10 คน/
0.1500
ล้านบาท

10 คน
1.3000
ล้านบาท
40 คน
2.0000
ล้านบาท
7 คน/
0.9000
ล้านบาท
12 คน/
0.2000
ล้านบาท

10 คน
1.3000
ล้านบาท
40 คน
2.0000
ล้านบาท
8 คน/
1.1000
ล้านบาท
14 คน/
0.2500
ล้านบาท

10 คน
1.3000
ล้านบาท
40 คน
2.0000
ล้านบาท
9 คน/
1.3000
ล้านบาท
16 คน/
0.3000
ล้านบาท

2.0505
ล้านบาท

5 คน
0.5000
ล้านบาท
8 คน
0.1000
ล้านบาท
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

5.3.8 แผนพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ ความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
1) โครงการฝึกอบรมข้าราชการ จานวนข้าราชการใหม่
ใหม่กระทรวงแรงงาน
ทีเ่ ข้ารับการอบรมใน
หลักสูตร
2) โครงการจัดทาและพัฒ
จานวนหลักสูตรที่พัฒนา
บุคลากรตามสายงาน
ภายใต้ Training
(Training roadmap)
Roadmap
3) โครงการพัฒนาทักษะ
จานวนคนที่ได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะภาษาอังกฤษ
4) โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร

ร้อยละความสาเร็จการ
ดาเนินกิจกรรมตามแบบ
การจัดการความรู้

5) โครงการเสริมสร้างด้าน
จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร การอบรมตามโครงการ
สป.รง.
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
18.9900
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

3.2500
ล้านบาท

2.8200
ล้านบาท

4.1800
ล้านบาท

3.6400
ล้านบาท

5.1000
ล้านบาท

1.7500
ล้านบาท

15 คน
0.2500
ล้านบาท

17 คน
0.3000
ล้านบาท

19 คน
0.3500
ล้านบาท

21 คน
0.4000
ล้านบาท

23 คน
0.4500
ล้านบาท

3 หลักสูตร
1.2000
ล้านบาท
100 คน
1.2000
ล้านบาท
ร้อยละ
40
0.3000
ล้านบาท
35 คน
0.2000
ล้านบาท

3 หลักสูตร
1.3000
ล้านบาท
-

3 หลักสูตร
1.4000
ล้านบาท
200 คน
1.6000
ล้านบาท
ร้อยละ
90
0.4000
ล้านบาท
45 คน
0.2300
ล้านบาท

3 หลักสูตร 3 หลักสูตร
1.5000 1.6000
ล้านบาท ล้านบาท
300 คน
2.0000
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
95
100
0.4500 0.5000
ล้านบาท ล้านบาท
50 คน
55 คน
0.2400 0.2500
ล้านบาท ล้านบาท

7.0000
ล้านบาท
4.8000
ล้านบาท
2.0000
ล้านบาท
1.1400
ล้านบาท

ร้อยละ
85
0.3500
ล้านบาท
40 คน
0.2200
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(กบค.พบ.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6) โครงการพัฒนาปรับปรุง
จานวนระบบที่พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
ปรับปรุง
บุคลากร
7) โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี จานวนผู้มีศักยภาพสูง
ศักยภาพสูง
ที่ได้รบั การพัฒนา
จานวนสายงานที่มีการจัด
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career
Path) สาเร็จ
(ปีละ 1 สายงาน)
5.3.10 โครงการวางแผน
จานวนแผนบริหารกาลังคน
บริหารกาลังคนเพื่อรองรับ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ โครงสร้างอายุข้าราชการ
ข้าราชการของสานักงาน
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงาน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.3000
ล้านบาท
1.0000
ล้านบาท

5.3.9 โครงการจัดทาแผน
เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

-

-

1 ระบบ
0.5000
ล้านบาท
2 คน
3 คน
0.1000 0.1500
ล้านบาท ล้านบาท
1 สายงาน 1 สายงาน
(งบ
(งบ
ดาเนินงาน) ดาเนินงาน)

0.2814
ล้านบาท

1 แผน
งบประมาณ
0.2814
ล้านบาท

4 คน
0.2000
ล้านบาท

1 ระบบ
0.8000
ล้านบาท
5 คน
0.2500
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

6 คน
0.3000
ล้านบาท

ทุกกรม
ในสังกัด
สป.
(กบค.
อบ.)
สป.
(กบค.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

5.3.11 โครงการจัดทาแผน
กาลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนราชการ

จานวนแผนกาลังคน
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนราชการ

5.3.12 โครงการฝึกอบรม
ทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต e-Learning
หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับ
สานักงานประกันสังคม
5.3.13 การจ้างดูแลพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
e-Learning ของสานักงาน
ประกันสังคม

จานวนบุคลากรที่ใช้ระบบ
e-learning หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ

0.9000
ล้านบาท

200 คน
0.3000
ล้านบาท

200 คน
0.3000
ล้านบาท

200 คน
0.3000
ล้านบาท

-

-

สปส.
(กฝ.)

สปส.
ทั่ว
ประเทศ

จานวนสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(e-Learning) ที่ได้รับ
การผลิต/พัฒนา
จานวนไม่น้อยกว่า 3 วิชา
จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมภาษาต่างประเทศ

7.2000
ล้านบาท

-

3 วิชา
1.8000
ล้านบาท

3 วิชา
1.8000
ล้านบาท

3 วิชา
1.8000
ล้านบาท

3 วิชา
1.8000
ล้านบาท

สปส.
(กฝ.)

สปส.
ทั่ว
ประเทศ

สปส.
(กฝ.)

สปส.
ทั่ว
ประเทศ

5.3.14 โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1 แผน
(สบค.วอ.
จะขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ต่อไป)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

25.8800
ล้านบาท

สป.
(กบค.)

1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน
5.1760 5.1760 5.1760 5.1760 5.1760
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

5.3.15 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการสื่อสารใน
งานประกันสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3.16 โครงการ English
Program : Get Ready For
SSO Conversation

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

5.3.17 The Leadership
Dynamic Program

จานวนผู้เข้าร่วมอบรม

5.3.18 นักบริหาร
ประกันสังคม ระดับต้น

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5.3.19 นักบริหารประกัน
สังคมระดับกลาง

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
0.5688
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ร้อยละ
60
0.5688
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กนผ./
กฝ.)

-

2.5000
ล้านบาท

ร้อยละ
90
2.5000
ล้านบาท

-

-

-

-

สปส.
(กฝ.)

-

11.0500
ล้านบาท

50 คน
1.2500
ล้านบาท
100 คน
2.3600
ล้านบาท

70 คน
2.4500
ล้านบาท
100 คน
2.3600
ล้านบาท

70 คน
2.4500
ล้านบาท
100 คน
2.3600
ล้านบาท

70 คน
2.4500
ล้านบาท
100 คน
2.3600
ล้านบาท

70 คน
2.4500
ล้านบาท
100 คน
2.3600
ล้านบาท

สปส.
(กฝ.)

-

สปส.
(กฝ.)

-

100 คน

50 คน

50 คน

50 คน

50 คน

สปส.
(กฝ.)

-

8.0200
ล้านบาท

4.2500
ล้านบาท

4.2500
ล้านบาท

4.2500
ล้านบาท

4.2500
ล้านบาท

11.8000
ล้านบาท

25.0200
ล้านบาท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : 4. พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.4.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
5.4.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน
5.4.3 โครงการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านแรงงานของประชาชน
ระดับจังหวัด
5.4.4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านแรงงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนศูนย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงานในจังหวัด
ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
1.8605
ล้านบาท

2560

7 จังหวัด
0.4075
ล้านบาท

7 จังหวัด
0.4375
ล้านบาท

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
85
85
85
0.3604 0.8364 0.9194
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
77
77
77
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
2.7720 2.7720 2.7720
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ร้อยละ
85
1.0104
ล้านบาท
77
จังหวัด
2.7720
ล้านบาท

ร้อยละ
85
1.1114
ล้านบาท
77
จังหวัด
2.7720
ล้านบาท

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

553.154680
ล้านบาท
552.926680 ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท
40
41
42
43
44
90.5680 99.6248 109.587280 120.5460 132.6006
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สป.
(สภ.)

-

4.2380
ล้านบาท

จานวนจังหวัดที่ได้
ดาเนินการสนับสนุนแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้าน
แรงงาน
เป้าหมายการให้บริการ
ระดับกระทรวง
ร้อยละของประชาชนวัย
แรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ
หรือรายได้เพิ่มขึ้น

13.8600
ล้านบาท

7 จังหวัด
0.3375
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

7 จังหวัด
0.3705
ล้านบาท

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

7 จังหวัด
0.3075
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายการให้บริการ
ระดับ สป.
จานวนประชาชนวัยแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับบริการด้าน
แรงงานจากบัณฑิตแรงงาน
ผลผลิต/โครงการเชิง
คุณภาพ
ร้อยละของบัณฑิตแรงงาน
ที่ผ่านการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ที่กาหนด
5.4.5 โครงการเพิ่มสมรรถนะ จานวนครั้งของการ
การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ ดาเนินการตามโครงการ
สายด่วน 1506
5.4.6 โครงการพัฒนา
จานวนครั้งของการ
เพิ่มความสามารถการให้บริการ ดาเนินการตามโครงการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวง
แรงงาน
5.4.7 โครงการปรับปรุง
จานวนครั้งของการ
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการตามโครงการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

0.2280
ล้านบาท

0.0380
ล้านบาท

0.0418
ล้านบาท

0.0456
ล้านบาท

0.0494
ล้านบาท

0.0532
ล้านบาท

80

85

90

95

95

1 ครั้ง
0.0919
ล้านบาท
-

1 ครั้ง
0.1009
ล้านบาท
1 ครั้ง
0.1851
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.1109
ล้านบาท
1 ครั้ง
0.2031
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.1219
ล้านบาท
1 ครั้ง
0.2231
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.1339
ล้านบาท
1 ครั้ง
0.2451
ล้านบาท

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

-

1 ครั้ง
0.0768
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.0838
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.0918
ล้านบาท

1 ครั้ง
0.1008
ล้านบาท

สป.
(ศบช.)

ทุกกรม

0.5595
ล้านบาท
0.8564
ล้านบาท
0.3532
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

E – Smart Box, Smart Card
Reader
5.4.8 โครงการกระทรวง
แรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุข
ภาวะ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1) โครงการออกกาลังกาย
ยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อ
ต้านออฟฟิศซินโดรมเพื่อ
สุขภาพของบุคลากรใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
- บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรค
2) โครงการสถานรับเลี้ยง
เด็ก (บุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน)
- บุคลากรในสังกัดกระทรวง
แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสมดุลระหว่างชีวิต
การทางาน และชีวิตส่วนตัว

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

2,000
คน
0.1100
ล้านบาท

2,000
คน
0.1100
ล้านบาท

0.2512
ล้านบาท
0.0156
ล้านบาท

0.0156
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สป.
(กบค.)

กจ. ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
แรงงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : 5. เสริมสร้างการสื่อสารภายในและภาพลักษณ์ขององค์กร
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

225 คน

225 คน

5.5.1 โครงการสารวจคุณภาพ กระทรวงแรงงานมีข้อมูล
ชีวิตการทางานของบุคลากร
สุขภาวะของบุคลากร
กระทรวงแรงงาน
-หน่วยงานมีช้อมูลผลการ
วิเคราะห์สุขภาวะของ
บุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(กบค.)

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน ICT ให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.6.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
2. ผลการประเมินการ
ฝึกอบรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
4.5930
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

370 คน
ร้อยละ
80
1.9100
ล้านบาท

180 คน
ร้อยละ
80
0.6730
ล้านบาท

180 คน
สปส.
ร้อยละ (กฝ./สบท)
80
0.6700
ล้านบาท

180 คน
ร้อยละ
80
0.6700
ล้านบาท

180 คน
ร้อยละ
80
0.6700
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
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-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.6.2 โครงการยกระดับความรู้
และทักษะบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรองรับการทางานใน
รูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
5.6.3 โครงการพัฒนา
บุคลากรเสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้
และทักษะ

งบประมาณ
รวม
(60-64)
7.2000
ล้านบาท

2560

ร้อยละ
80
1.0000
ล้านบาท
2.182460 210 คน
ล้านบาท 0.32976
ล้านบาท

จานวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้าน ICT รวมจานวน
1,350 คน

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

ร้อยละ
80
1.2000
ล้านบาท
240 คน
0.3768
ล้านบาท

ร้อยละ
80
2.0000
ล้านบาท
330 คน
0.5810
ล้านบาท

ร้อยละ
80
1.5000
ล้านบาท
270 คน
0.4239
ล้านบาท

ร้อยละ
80
1.5000
ล้านบาท
300 คน
0.4710
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
กสร.
(สพม.)
สป.
(ศทส.)

สป.
(กบค.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
กลยุทธ์ : 7. ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างมีประประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.7.1 โครงการทบทวนจัดทา
แผนในระดับต่างๆ
- ทบทวนและปรับปรุง
แผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์
ระดับกระทรวง (ระยะครึ่งแผน)
- แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย หน่วยรอง
หลัก
สป.

ทุกกรม

สป.

ทุกกรม

ทุกกรม
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5.7.2 โครงการขับเคลื่อนแผน
ระดับต่างๆ สู่การปฏิบัติ
- กิจกรรมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ด้านแรงงาน (แผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564)) สู่การปฏิบัติ
- กิจกรรมขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ระดับ
กรมสู่การปฏิบัติ
-กิจกรรมถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติของสป.รง.ฯลฯ
5.7.3 โครงการติดตามประเมิน
แผนแม่บทด้านแรงงาน
๒ ระยะ (ระยะครึ่งแผน,
ระยะครบแผน)
5.7.4 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงาน
แรงงานจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย หน่วยรอง
หลัก
สป.
ทุกกรม

ทุกกรม
สป.
สป.
(สตป.วป.)

ทุกกรม

สป.
(สตป.สภ.)
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5.7.5 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. .... ของ 76 จังหวัด
5.7.6 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัด 76 จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย หน่วยรอง
หลัก
สป.
หน่วยงาน
(สตป.สภ. ในสังกัด รง.
และ วป.)
ในพืน้ ที่
76 จังหวัด
สป.
หน่วยงาน
(สตป.สภ. ในสังกัด รง.
และ วป.)
ในพืน้ ที่
76 จังหวัด
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แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ทบทวนปี พ.ศ. 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

:

การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศทีท่ ันสมัย

เป้าประสงค์

:

พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการ
เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

:

1. ระดับความสาเร็จในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน
2. ระดับความสาเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- service) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย
(ยุทธฯบูรณาการ+Quick win)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6.1.1 โครงการปรับปรุงระบบ จานวนกระบวนงานการ
การให้บริการ e-service
ให้บริการที่สามารถยกระดับ
การให้บริการเป็น e-service

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
40.0000
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
-

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

10
10
10
กสร.
กระบวนงาน กระบวนงาน กระบวนงาน (สพม.)
10.0000 15.0000 15.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
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6.1.2 โครงการพัฒนาบริหาร
งานภายในและจัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.3 การเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลจากหน่วยงาน
อื่น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงาน
6.1.4 โครงการขยาย
ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job
Center) ประจาปี ๒๕๖๐
6.1.5 โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อให้บริการ
ส่งเสริมการมีงานทา

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่ออุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
จานวนชุดข้อมูลของ
หน่วยงานอื่น/หน่วยงาน
ภายนอก ที่มีการเชื่อมโยง
และนามาใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
กรม
จานวนหน่วยบริการของ
กรมการจัดหางานได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
30.0000
ล้านบาท

2560

3.0000
ล้านบาท

-

20.7893
ล้านบาท

เป้าหมาย
1 ระบบ
20.7893
ล้านบาท
เป้าหมาย
1 ระบบ
15.0000
ล้านบาท

34.0000
ล้านบาท

-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

ร้อยละ
80
5.0000
ล้านบาท
-

ร้อยละ
80
5.0000
ล้านบาท
1 ชุด
ข้อมูล
1.0000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
10.0000
ล้านบาท
1 ชุด
ข้อมูล
1.0000
ล้านบาท

ร้อยละ
80
10.0000
ล้านบาท
1 ชุด
ข้อมูล
1.0000
ล้านบาท

กสร.
(สพม.)

-

-

-

-

กกจ.
(ศทส.,
กบ.)

-

-

19.0000
ล้านบาท

-

-

กกจ.

-

กสร.
(สพม.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6.1.6 โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการจัดส่งแรงงานไทย
ไปทางานต่างประเทศโดยรัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-service)
6.1.7 โครงการปรับปรุงระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการกรมการจัดหา
งาน (DOC)
6.1.8 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กรมการจัดหางาน
6.1.9 โครงการจัดหาเครื่อง
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เครือ่ งพิมพ์อุปกรณ์
ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ
คอมพิวเตอร์ ทดแทนเครื่อง
ที่เสื่อมสภาพ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ
รวม
(60-64)
25.0000
ล้านบาท

2560
-

25.0000
ล้านบาท

-

-

-

กกจ.

-

0.5000
ล้านบาท

-

0.5000
ล้านบาท

-

-

-

กกจ.

-

0.4000
ล้านบาท

-

0.4000
ล้านบาท

-

-

-

กกจ.

-

26.2942
ล้านบาท

-

-

เครื่องคอมฯ
200 เครื่อง
เครื่องพิมพ์
100 เครื่อง
11.2644
ล้านบาท

เครื่องคอมฯ
506 เครื่อง
เครื่องพิมพ์
250 เครื่อง
15.0298
ล้านบาท

-

กกจ.
(ศทส.)

-
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6.1.10 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ ระยะที่ 3 (TOEA
: Thailand Overseas
Employment
Administration)

6.1.11 โครงการพัฒนา
Mobile Application บริการ
ประชาชน กระทรวงแรงงาน
6.1.12 โครงการพัฒนาการ
จัดการฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบระยะที่ 2
6.1.13 โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. มีระบบฐานข้อมูล
การบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ
2. ลดระยะเวลาการให้
บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30
3. มีระบบรายงาน
ที่สามารถใช้ตรวจสอบความ
โปร่งใสในการบริการได้
จานวน service ใน Mobile
application รวมจานวน
5 ระบบ
มีฐานข้อมูลแรงงานนอก
ระบบที่ได้รับการปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพ
จานวน ๑ ระบบ
ระบบการให้บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการ
ร่วมกระทรวงแรงงาน
จานวน 1 ระบบ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
30.9901
ล้านบาท

2560
-

1 ระบบ
13.8462
ล้านบาท

-

1 ระบบ
17.1439
ล้านบาท

-

ศทส.

11.5200
ล้านบาท

1 ระบบ
2.0200
ล้านบาท
-

-

-

-

-

สป.
(ศทส.)

2 ระบบ
4.7500
ล้านบาท

-

-

-

สป.
สป. (ศทส.),
(ศทส.) กษ., มท.(พช.),
สธ.,พม.

2 ระบบ
4.7500
ล้านบาท
1 ระบบ
8.6300
ล้านบาท

-

1 ระบบ
5.6300
ล้านบาท

3.0000
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สป.
(สตป.)

กรต.

สป.
(ศทส.)
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6.1.14 โครงการปรับปรุง
ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ
6.1.15 การบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ (บารุงรักษา)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
มีฐานข้อมูล Demand
Supply

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติสามารถเข้าถึงและ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.1.16 บารุงรักษาระบบ
ระบบสารสนเทศภายใน
สารสนเทศของ สป. (๖ ระบบ) สามารถเข้าถึงและใช้งาน
(ปี 2563 ใช้ชื่อ “โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย
ของสานักงานปลัด
- ระบบงานสารบรรณ
(๑๒ ระบบ)”)
- ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ระบบตรวจราชการ
- ระบบแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
- ระบบใบแจ้งเงินเดือน
- ระบบห้องสมุด

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
๑ ระบบ
๔.๗๐๘0
ล้านบาท
๑ ระบบ
69.1650
ล้านบาท
7.1585
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

๑ ระบบ
๔.๗๐๘0
ล้านบาท

สป.
(ศทส.)

๑๕.๔๔๓0 ๒๙.๓๐๔0 11.6280 12.7900
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
0.8640
ล้านบาท

๐.๙๘๔0
ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

๑.๐๘๒0
ล้านบาท

12 ระบบ 12 ระบบ
2.9850 1.2835
ล้านบาท ล้านบาท

สป.
(ศทส.)
สป.
(ศทส.)
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6.1.17 บารุงรักษา
ระบบเว็บไซต์กระทรวง
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการ แรงงาน (ส่วนกลาง 1 แห่ง),
ประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสาร เว็บไซต์สานักงานแรงงาน
จังหวัด (76 จังหวัด) และ
เว็บไซต์สานักงานแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ
(13 แห่ง) รวม 89 แห่ง
สามารถเข้าถึงและใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.18 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานระดับ
ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด จังหวัดและฐานข้อมูลย่อย
ภายใน รวมจานวน
1 ระบบ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
7.3590
ล้านบาท

8.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

1.3310 1.3310 1.4190 1.5610 1.7170
สป.
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ศทส.)
(งบ
(งบ
(งบ
(งบ
(งบ
ดาเนินงาน) ดาเนินงาน) ดาเนินงาน) ดาเนินงาน) ดาเนินงาน)

-

1 ระบบ
8.0000
ล้านบาท

-

-

-

สป.
(กศร.,
สรจ.,
ศทส.)

-

สป. (กยผ.,
สตป.),
พณ.,BOI ,
อก.,มท.
(อปท.,พช.),
สสช., กค.,
(คลัง
จังหวัด),
เครือข่าย
ด้านแรงงาน
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ฐานข้อมูลแรงงานเด็กและ
ผู้สูงอายุและฐานข้อมูลย่อย
ภายใน รวมจานวน
1 ระบบ
6.1.20 พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเว็บไซต์หลักและ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
ระบบเว็บไซต์ย่อยกระทรวง
การสื่อสาร
แรงงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเว้บไซต์ภาครัฐ
6.1.21 การใช้ระบบ Prompt อาสาสมัครแรงงานรับเงิน
Pay จ่ายค่าตอบแทนสาหรับ
ผ่านระบบ prompt pay
อาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จานวน 7,255 คน
6.1.22 โครงการจัดทา
ร้อยละความสาเร็จของการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศองค์กร
ดาเนินงานตามแผน
ผู้ใช้น้าชลประทาน
6.1.23 การพัฒนาศูนย์
- มีระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อย
อุตสาหกรรมอ้อยและ
และน้าตาลทราย
น้าตาลทรายที่เป็นเอกภาพ
ของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทราย และรองรับ
การทางานรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

6.1.19 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลแรงงานเด็กและ
ผู้สูงอายุ

๑

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

งบประมาณ
รวม
(60-64)
6.9000
ล้านบาท

2560
-

1 ระบบ
6.9000
ล้านบาท

-

-

-

สป.
(กศร.)

ศป.
(ศทส.)

4.5000
ล้านบาท

-

4.5000
ล้านบาท

-

-

-

สป.
(ศทส.)

-

-

7,255
คน

-

-

-

สป.
(สตป., กค.)

3.0000
ล้านบาท

3.0000
ล้านบาท

-

-

-

-

กษ.
(กชป.)

6.0000
ล้านบาท

เป้าหมาย :
1 ระบบ
งบ :
6.0000
ล้านบาท

-

-

-

-

สอน.
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

- มีระบบศูนย์ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอ้อยและ
น้าตาลทรายที่มีมาตรฐาน
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
1 ระบบ
6.1.24 การจัดทา
มีระบบ (Application)
แอปพลิเคชั่นสาหรับการ
ให้บริการประชาชนผ่าน
ให้บริการประชาชนผ่าน Smart Smart Devices เพื่อลด
Devices
ภาระในการนาส่งข้อมูล
ให้กับประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
6.1.25 โครงการพัฒนาระบบ จานวนสาขา
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6.1.26 การปรับปรุงระบบการ ร้อยละความสาเร็จในการ
ให้บริการออกบัตรรับรองสิทธิฯ ดาเนินงาน
ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๑

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

5.5640
ล้านบาท

-

เป้าหมาย :
1 ระบบ
งบ :
5.5640
ล้านบาท

-

150 สาขา
113.8188
ล้านบาท

-

-

-

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

-

-

2564

-

75 สาขา 75 สาขา
56.9094 56.9094
ล้านบาท ล้านบาท
-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สอน.

กพร.

สปส.
(สบท./
สจพ.)
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6.1.27 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลการใช้บริการทาง
การแพทย์ของผู้ประกันตน
6.1.28 การจัดทา
Application งานประกันสังคม
สาหรับการให้บริการประชาชน
6.1.29 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จ่ายสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ
e-claim

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

-

-

-

มี Application เพื่อสร้าง
การรับรู้และให้บริการงาน
ประกันสังคม
มีระบบการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ผ่านระบบ eclaim

1 ระบบ

-

-

-

-

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

-

-

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สปส.
(สบท./
สจพ.)
สปส.
(สบท./
ศสน.)
สปส.
(สบท.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ : 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6.2.1 เช่าใช้บริการสื่อสารและ สามารถให้บริการเครือข่าย
โทรคมนาคม
ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ 2560
2564
รวม
(60-64)
140.8518 26.5258 26.5260 26.5260 29.1780 32.0960
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(ศทส.)
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6.2.2 โครงการจ้างเหมาบารุง
รักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่าย และบารุง
รักษาอุปกรณ์ความมั่นคง
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
6.2.3 โครงการจัดหาระบบ
จัดเก็บ Log ทดแทน
6.2.4 โครงการจัดหาระบบ
ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย
ความเร็วสูง
6.2.5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้
หน่วยงานภายในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
สามารถให้บริการซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ความมั่นคงที่ใช้งาน
ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถจัดหาระบบจัดเก็บ
log ทดแทนระบบเก่าที่
เสื่อมประสิทธิภาพ
จานวน 1 ระบบ
เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กรผ่านระบบ
เครือข่ายความเร็วสูง
จานวน 1 ระบบ รวมจานวน
282อุปกรณ์
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
76.7470
ล้านบาท

7.2760
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

12.0000 12.0000 16.7320 17.5680 18.4470
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สป.
(ศทส.)

1 ระบบ
7.2760
ล้านบาท

สป.
(ศทส.)

114.9463
ล้านบาท

205
อุปกรณ์
10.5523 27.4780 ๔๔.๖๔๔0 32.2720
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

44.6100
ล้านบาท

7.5540
ล้านบาท

1.5920
ล้านบาท

-

1.7740 12.6680 21.0220
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สป.
(ศทส.)

สป.
(ศทส.)
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6.2.6 จัดทาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการดาเนินคดีด้าน
แรงงาน ของทุกหน่วยงานใน
สังกัด เข้ากับฐานข้อมูลของ สตช.
อัยการ ศาล ตั้งแต่ต้นทางไป
จนถึงปลายทาง
6.2.7 โครงการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
6.2.8 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ Cloud,
Big data, Social Network
และ Mobile (ระยะที่ 1)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ฐานข้อมูลการดาเนินคดี
ด้านแรงงานและฐานข้อมูล
ย่อยภายใน รวมจานวน
1 ระบบ
สามารถจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
ของเก่าที่เสื่อมประสิทธิภาพ
และมีพื้นที่ให้บริการระบบ
เพิ่มเติม
มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ Cloud,
Big Data, Social Network
และ Mobile ให้ผู้รับบริการ
สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก และใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

๑

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

งบประมาณ
รวม
(60-64)
200.0000
ล้านบาท

2560
-

1 ระบบ
4.4545
ล้านบาท
(พัฒนา
ระบบ)

-

-

-

สป.
(กยผ.)

20.5010
ล้านบาท

-

20.5010
ล้านบาท

-

-

-

สป.
(ศทส.)

6.0000
ล้านบาท

เป้าหมาย :
สานักงานฯ
มีโครงสร้าง
พื้นฐาน
สารสนเทศ
ที่ทันสมัย
สามารถใช้งาน
ได้ตามความ
ต้องการ
บุคลากรของ
สานักงานฯ
และผู้ใช้บริการ

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สป.
(ศทส.)

สอน.
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6.2.9 การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้าน ICT
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพรองรับการ
ขยายการทางานต่อไปใน
อนาคต ทาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสามารถติดตาม
ตรวจสอบ การทางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ของ
สานักงานฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

๑

งบประมาณ
รวม
(60-64)

10.0000
ล้านบาท

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563
สามารถใช้
งานระบบ
สารสนเทศ
และข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และใช้งาน
ได้หลาย
ช่องทาง
งบ :
6.0000
ล้านบาท
เป้าหมาย :
สานักงานฯ มี
การปรับปรุง
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
ขยายการ
ทางานต่อไป
ในอนาคตและ
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สอน.
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

สามารถ
ติดตาม
ตรวจสอบ
การทางาน
ของระบบ
คอมพิวเตอร์
ของสานักงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
งบ :
10.0000
ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ : 3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ข้อกฎหมาย รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.3.1 โครงการจ้างพัฒนา
โปรแกรมการตรวจสอบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
-

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

-

-

-

สปส.
(สบท./
สจพ.)

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6.3.2 การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องแนบ
สาเนาบัตรประชาชน
6.3.3 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

6.3.4 การจัดทาฐานข้อมูล
ของแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ (เช่น จาแนกราย
พื้นที่ จาแนกรายอาชีพ)
6.3.5 การเชื่อมโยงข้อมูลการ
เจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ
(กรณีผู้ประกอบอาชีพมีการย้าย
งาน/เปลี่ยนงาน)

ฐานข้อมูลของแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ
(หมายเหตุ : ตอบกลยุทธ์
4 ยุทธฯ 6 ด้วย)
ฐานข้อมูลของแรงงานที่
เชื่อมโยงกับการเจ็บป่วย

ร้อยละของจานวนสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ที่ชาระเงินสมทบผ่านระบบ
ธนาคารและหน่วยบริการ

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

1

งบประมาณ
รวม
(60-64)
-

2560

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

-

-

สถาน
ประกอบการ
ร้อยละ 77
59.0792
ล้านบาท
ผู้ประกันตน
ม.39
ร้อยละ
88
85.2706
ล้านบาท

สถาน
ประกอบการ
ร้อยละ 79
60.2284
ล้านบาท
ผู้ประกันตน
ม.39
ร้อยละ
89
86.1195
ล้านบาท

สถาน
ประกอบการ
ร้อยละ 81
61.3776
ล้านบาท
ผู้ประกันตน
ม.39
ร้อยละ
90
86.9683
ล้านบาท

สถานประกอบการ สถาน
304.1420 ประกอบการ
ล้านบาท ร้อยละ 75
57.9300
ล้านบาท
ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน
(ม.39)
ม.39
430.5900 ร้อยละ
ล้านบาท
87
84.4215
ล้านบาท

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง

-

สปส.
(สบท./
สจพ.)
สถาน
สปส.
ประกอบการ (กบง.)
ร้อยละ 83
62.5268
ล้านบาท
ผู้ประกันตน
ม.39
ร้อยละ
91
87.8171
ล้านบาท
รง.
(สป.)
รง.
(สป.)

-

สธ. คร.

ภาคีเครือข่าย
และ สธ.
กรมควบคุม
โรค
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.3.6 การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบออกใบอนุญาตส่งออก
น้าตาลทราย เพื่อรองรับการ
ให้บริการผ่าน National
Single Window (NSW) ทั้ง
ระบบ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

ระบบยื่นขอรับใบอนุญาต
ส่งออกน้าตาลทรายไปนอก
ราชอาณาจักรผ่าน NSW
โดยตรง 1 ระบบ

๑

งบประมาณ 2560
รวม
(60-64)
5.0000 เป้าหมาย :
ล้านบาท
1 ระบบ
งบ :
5.0000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
หน่วย
หลัก
รอง
สอน.

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ : 4. ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน (บูรณาการ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.4.1 โครงการพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล
แรงงานไทยไปทางาน
ต่างประเทศด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)
40.0000
ล้านบาท

2560
-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย หน่วยรอง
หลัก
กกจ.

-
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.4.2 โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน
6.4.3 โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านแรงงานพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ข้อสั่งการ
นายก
รัฐมนตรี*

งบประมาณ
รวม
(60-64)

2560

ระบบศูนย์บริการประชาชน
กระทรวงแรงงาน
จานวน 1 ระบบ
ข้อมูลครัวเรือน ผู้ว่างงาน
ผู้ไปทางานต่างประเทศ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และแรงงานนอกระบบ
นาไปใช้ป้องกันแก้ไขปัญหา
แรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

52.0000
ล้านบาท

-

ค่าเป้าหมาย และ งบประมาณ
2561
2562
2563

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย หน่วยรอง
หลัก
สป.
(สตป.
และ
ศทส.)

ทุกกรม

10.0000 12.0000 15.0000 15.0000 สป.
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (สตป.)

สป.
(ศทส.)

หมายเหตุ * ประเด็นข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ในการจัดทาแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี มี 5 ประเด็น ดังนี้
1) การพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 2) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3) แรงงานภาคประมง
4) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน 5) การกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อกับความต้องการแรงงาน
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(ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)

บทที่ 8
การบริหารจัดการแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
สูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560– 2564) ฉบับนี้ พัฒนาจากแผนแมบทดาน
แรงงาน (พ.ศ.2560– 2564) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560- 2579) ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.25602579) ตลอดจนเปาหมายของนายกรัฐมนตรี หรือ PM Targets ซึ่งไดดําเนินการโดยผานกระบวนการทบทวน
ขอมูลทั้งปฐมภูมิ ไดแกการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การจัดการประชุม/สัมมนา/เสวนาเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นและการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากการทบทวนเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยผูบริหารจากทุกกรมใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูแทนหนวยงานกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และผูปฏิบัติจากกรมใน
สังกัด และมีการรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการประชุม/สัมมนา/เสวนา โดยไดรวบรวม
และประมวลผล นํามาสูการปรับปรุงรางแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
แมวากระบวนการจัดทําแผนแมบทฯ ตามที่กลาวโดยสรุปขางตนจะมีความสําคัญ แตการบริหารจัดการ
แผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติมีความสําคัญกวา เพราะเปนกระบวนการที่จะผลักดันการทํางานใหสามารถบรรลุ
ผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว การดําเนินงานจะเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลักดันให
เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด คานิยม เปาหมาย รวมถึงวีการทํางาน ดังนั้น การนําแผนไปสูการปฏิบัติ จะตอง
สร า งความเข า ใจ เพื่อให บุคลากรทุ กระดับเกิดการยอมรับ และมีสว นรว ม พรอมที่จ ะนําแนวทางแผนงาน
โครงการนั้น ไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิธีการปฏิบัติงานของตน
ดังนั้น แผนแมบทฯจะสําเร็จในระดับใดขึ้นอยูกับการขับเคลื่อนแผนแมบทโดยความสําเร็จของแผน
แมบทฯ ประกอบดวย ดังนี้
1.แผนแม บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560– 2564) เปนแผนที่เกิดจาก
ความรวมมือจากทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ โดยทุกฝายได
ร ว มกั น คิ ด ร ว มกั น เสนอแนะแนวทาง ทั้งนี้ใ นประเด็น ของการแปลงแผนฯ ไปสูก ารปฏิบั ตินั้น การจะให
หนวยงานตาง ๆ นํากรอบแนวทางของแผนแมบทดานแรงงานไปจัดทําแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมรองรับ
ได แผนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อแจงใหทุกหนวยที่เกี่ยวของและมีสวนรวมไดนําไปใชเปน
แนวทางปฏิบัติงาน
2.การจะใหแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560– 2564) มีการนําไปใช
อยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ ตองสรางความเขาใจดวยการสื่อสารและถายทอดแผนแมบทดานแรงงานฯ
สูกรม กอง และระดับพื้นที่คือจังหวัด โดยการจัดประชุม ชี้แจง สรางความเขาใจและมอบหมายใหหนวยงาน
ระดับตาง ๆ มีการจัดทําแผนงานรองรับ เชน แผนยุทธศาสตรกรม แผนยุทธศาสตรแรงงานจังหวัดรวมถึงตองมี
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องไมเฉพาะภายในองคกร แตตองใหภายนอกองคกรซึ่งเปนกลุมเปาหมายของ
กระทรวงแรงงาน ได แก นายจ า ง ลู กจ า ง กระทรวงที่เกี่ย วของ องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒ นาเอกชน
๘-๑

(ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ประชาชนวัยแรงงานไดทราบอยางตอเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการตาง ๆ
ที่ กระทรวงแรงงานจั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อ ร ว มผลักดั น แนวทางหรื อมาตรการภายใตแ ผนแมบ ทฯ โดยบรรจุไ วใ น
แผนปฏิบัติงาน
3.ผูบริหารของกระทรวงแรงงานในฐานะเปนผูจัดทําแผนแมบทฯ ตองใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลโดยใชการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในการ
ติดตามความสําเร็จของแผน รวมทั้งบริหารจัดการใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนขององคกร
จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงกําหนดแนวการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทพัฒนาแรงงาน
ไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) สูการปฏิบัติ ดังนี้
1. แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) เปนแผนยุทธศาสตรที่มีการบูร
ณาการกับภาคีที่เ กี่ยวของ ดังนั้ น เพื่อให แผนมี การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ไดอย างเป นรูป ธรรม กระทรวง
แรงงานในฐานะเจาภาพหลัก จึงนําแผนดังกล าวที่ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทํ าแผนแมบ ท
พั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) ซึ่ ง มี ผู แ ทนที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารจากหน ว ยงาน
ในสังกั ดกระทรวงแรงงาน และภาคีที่เ กี่ยวข องเปน กรรมการเพื่อใหทุกหนวยงานที่มีสวนรว มในโครงการ
ภายใตแผนดังกลาวนําไปเปนแนวปฏิบัติ
2. เมื่อแผนแมบทฯ ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตองดําเนินการสรางการยอมรับใหใชแผน
แมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) เปนกรอบทิศทางหลักในการดําเนินการของ
หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและที่เปนภาคีเครือขาย
ดวยการจัดทําสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆ เพื่อชี้แจงแผนแมบทดาน
แรงงานฯ โดยสังเขปควบคูกับการถายทอดสรางความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย รายละเอียดของแผน
แมบทฯ เขาใจในสถานการณและภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนเห็นความสําคัญของแผนเพื่อสงเสริมใหเกิด
แนวรวมในการปฏิบัติ และสามารถนําไปปรับใชอยางจริงจังตามความเหมาะสม
3. ในสวนกระทรวงแรงงาน ดําเนินการแปลงแผนแมบทสูการปฏิบัติใน 2 ระดับ โดยปลัดกระทรวง
แรงงาน ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด เปนผูมอบหมาย ดังนี้
3.1 ระดับกรม ใหทุกกรม/สํานักงานประกันสังคม นําแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 – 2564) ไปเปนกรอบในการจัดทําแผนกลยุทธ 5 ป ของแตละกรม ใหเชื่อมโยงกับแผนแมบทฯ
และ คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
3.2 ระดับพื้นที่ ใหสํานักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งเปนหนวยงานกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัด
จัดทําแผนยุทธศาสตรแรงงานจังหวัดเชิงบูรณาการและตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตามกรอบ
แผนแมบทดานแรงงานฯ ซึ่งแผนดังกลาวเปนแผนระดับพื้นที่ที่มีโครงการทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
บรรจุอยู พรอมทั้งภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่รวมในโครงการ ซึ่งแผนจังหวัดนี้จะเปนกลไกระดับจังหวัดที่จะเชื่อมโยง
การขับเคลื่อนแผนแมบทดานแรงงานฯ
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(ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
4. ในสวนภาคีนอกภาครัฐ จะเรงสรางความรู ความเขาใจ รวมทั้งประสานและผลักดันการมีสวนรวม
เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทฯ โดยสรางความรวมมือในการแปลงแผนสูการปฏิบัติกับองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อาทิ องคกรนายจาง องคกรลูกจาง กลุมเครือขายตาง ๆ ดานแรงงาน องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ เปนตน
5. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินผล ในรูปแบบตาง ๆ
ตั้งแตการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแผนแมบททั้งรายป ระยะครึ่งแผน และเมื่อครบกําหนด
แผนหรือ 5 ป รวมทั้งการใชระบบการตรวจราชการเปนเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อน สูการปฏิบัติ ทั้งนี้
ยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) ไดมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเพื่อเปนเกณฑในการตรวจสอบประเมินการทํางานและความสําเร็จของแผนฯ และ
นํ า ไปสู การปรั บปรุ งกระบวนการทํ างานเพื่ อดําเนิ นการให แผนบรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค ตอไป ซึ่ งรายละเอี ยด
การติดตามประเมินผล จะไดกลาวอยางละเอียดในหัวขอตอไป
6. มีประชุมเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินการและทบทวนแผนแมบทฯ โดยกําหนดใหมีการ
ทบทวนปรับปรุงแผนฯ ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนฯ
การติ ด ตามประเมิ น ผลเป น กลไกหนึ่ ง ภายใต ว งจรหรื อ กระบวนการจั ด ทํ า แผน/นโยบาย
เพราะการประเมินผลทําใหทราบวายุทธศาสตรหรือแผนแมบทฯ ประสบความสําเร็จตามเปาประสงคหรือไม
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลทํ า ให ท ราบว า การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม
จําเปนตองมีการปรับปรุงแผนหรือตองมีการพัฒนาและกําหนดแผนหรือยุทธศาสตรใหมหรือไม ตามหลักการ
PDCA คือ มีการกําหนดยุทธศาสตร (Plan) คือ แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560–
2564) แลวนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) ผานกระบวนการถายทอดแปลงแผนแมบทเปนแผนงาน/โครงการ
จากนั้นควรตองมีการตรวจติดตามวาผลการดําเนินงานเปนไปตามตัวชี้วัดหรือไม (Check) และหากพบวา
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง จําเปนตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร (Action) ดังวงจรที่ปรากฏในแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิ 1 แสดงวงจรการขับเคลื่อนแผนแมบทดานแรงงานฯ สูการปฏิบัติ

Plan

Do

Action

Check

กระบวนการติดตามประเมิน ผล จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญ สําหรับ การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
ซึ่งแผนแมบทฯ ฉบับนี้ กําหนดกลไกการติดตามประเมินผล ดังนี้
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(ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. การเตรียมหนวยงานใหเกิดความพรอม
1.1 ผูบริหารตองเขาใจและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ
1.2 สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและประเด็นยุทธศาสตรให
เจ า หน า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งได ท ราบ มี ส ว นร ว มและให ก ารสนั บ สนุ น อย า งกว า งขวาง โดยจั ด เวที
สรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตรใหกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาคทุกภาคสวน ใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน ที่จะสนับสนุนดําเนินงานตามแผนแมบท
พัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส งเสริ มใหห นว ยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ย วของรว มกันจัดทําแผน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560– 2564) และดําเนินการ
ตามแผน มีการกํากับติดตาม รวมทั้งสามารถประเมินผลงานของหนวยงานตามแผน ฯ ที่กําหนดไว พรอมทั้งใหมี
การเชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตรสูการประเมินผล
1.4 ผลักดันใหมีการสรางหรืออกแบบระบบการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับเปาประสงคและ
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการภายใตแผนแมบทฯ

2. การพัฒนากลไกสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภาครัฐ ภาคเอกชน/ผูประกอบการ ภาคประชาชนที่เกี่ยวของกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร
2.2 สํ าหรับ กระทรวงแรงงาน สนับ สนุน ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ ตาง ๆ ใหมีความ
เชื่อมโยงสอดคลองกันและมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูสํานัก/กอง/กลุมงาน/พื้นที่ และระดับบุคคล
รวมทั้งมีระบบจูงใจใหทุกคนประเมินการทํางานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ โดยการแปลงเปาประสงค ตัวชี้วัด จากระดับ
องคกรสูระดับหนวยงาน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองคกร
2.3 กํ าหนดขั้ นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจน มีการจั ดลําดั บ
ความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
การดําเนินงาน
2.4 กําหนดวิธีประสานความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานภายใน และแบงขอบเขตภาระงาน
โดยระบุผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจนเพื่อปองกันความซ้ําซอน การกาวกาย และการเกี่ยงงาน
ระหวางกัน และหาจุดเชื่อมโยงระหวางงานของแตละหนวยงานเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี และเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานของทุกหนวยงาน โดยการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ หรือคณะทํางานที่มี
องคประกอบจากผูบริหารภายในสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงรวม
อยูดวย หรือกรณีที่จะตองไดรับความรวมมือในการทํางานจากหนวยงานแรงงานระหวางประเทศ จะดําเนินการ
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(ราง) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประสานความรวมมือโดยการจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน (MOU) หนังสือราชการ การประชุม
รวมกัน เพื่อใหมีการดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
2.5 แปลงแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสูแผนปฏิบัติการ
โดยนํ า กลยุ ทธ และแนวทางการดํ า เนิ น งานมาแปลงเปน แผนงาน/โครงการที่ป ฏิ บัติ ได อยา งเปน รู ป ธรรม
มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยในกระบวนการวางแผนไดมีการหารือกับ
หนวยงานเจาภาพหลักในการกําหนดคาเปาหมายและแผนงาน/โครงการรองรับในเบื้องตนไวแลว
2.6 มอบหมายหนวยงานติดตามประเมินผลของกระทรวงแรงงาน (สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) ทําหนาที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดจากการดําเนินแผนปฏิบัติงาน/
โครงการ วาสามารถตอบสนองตอประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และบรรลุตัวชี้วัด รวมทั้งสามารถติดตาม
และประเมินผลแผนงาน/โครงการไดอยางเปนรูปธรรมดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

3. การพัฒนากลไก กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
3.1 สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานและทุกกรมมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก
3.2 นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อใหบรรลุตาม
เปาประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สรางมาตรการเรงรัด หากมีโครงการที่ดําเนินการชากวาที่กําหนด และตรวจสอบคุณภาพและการ
ดําเนินงานอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ
3.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกําหนดตัวชี้วัด
แกบุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช
ประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม
3.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
และเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลใหมีความแมนยําและเปนปจจุบัน ตรงกับความตองการและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงสูการตัดสินใจของผูบริหาร
3.6 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามประเด็นยุทธศาสตรเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส
พรอมทั้งใหแตละหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนําสูการ
ตัดสินใจของผูบริหารทุก ๆ เดือน (ในการประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
3.7 ประชาสัมพันธเผยแพรผลงานใหบุคลากร/ผูสนใจทราบอยางตอเนื่อง
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4. การพัฒนากลไกในการประเมิน
การติดตามประเมิ น ผล เพื่อให มีการปรับ ปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และเพื่อใหทราบ
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน มีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 กํ า หนดแผนการติ ดตาม กํากับ และประเมิน ผลแผนแมบ ทพั ฒ นาแรงงานไทยในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560–2564) โดยมีการสรางตัวชี้วัดผลสําเร็จที่มีความชัดเจน
4.2 การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของโครงการ
ตาง ๆ ที่สอดคลองตามตัวชี้วัดผลสําเร็จที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป และจัดทํารายงานสรุปเสนอ
ตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมทั้งสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหผูรับผิดชอบในแตละระดับดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
ที่เหมาะสม
4.3 การประเมินผล
1) กําหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบดวย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑการ
ประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล แหลงขอมูล พรอมทั้งระยะเวลาการ
ประเมินผล ซึ่งตองชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอความรวมมือในการ
จัดเก็บขอมูลสําคัญที่ตองการใชในการประเมิน รวมทั้งขอมูลปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2) จัดเก็บขอมูลและนํามาประมวลผล วิเคราะห เปรียบเทียบวา ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ
ประจําปประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาหรือไม มากนอยเพียงใด ปจจัยใดที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว และผลผลิต/กิจกรรม/โครงการประจําปตอบสนองหรือสอดคลองกับแผนแมบทดาน
แรงงานหรือไมเพียงใด การวิเคราะหอาจเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเปาประสงคที่กําหนดไวได
3) สรุปผลการประเมิน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และนําเสนอผลการ
ประเมินใหที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบ

5. หนวยงานรับผิดชอบในการประเมินผล
กลุมงานวิเคราะหและประเมินผล สํานักตรวจและประเมินผลซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน รวมทั้งผูประเมินจากภายนอกจะเปนกลไกสําคัญในการติดตามประเมินผลแผนแมบทฯ ตอไป
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๑. กระทรวงแรงงาน
- กรมจัดหางาน
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- สํานักงานประกันสังคม
- สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน(องคการมหาชน)
๒. กระทรวงการคลัง
๓. กระทรวงการตางประเทศ
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- กรมกิจการผูสูงอายุ
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- กรมสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมประมง
- กรมสงเสริมการเกษตร
- กรมปศุสัตว
- กรมชลประทาน
๖. กระทรวงมหาดไทย
- กรมการปกครอง
๗. กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. กระทรวงสาธารณสุข
- กรมควบคุมโรค
๙. กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อักษรยอ
รง.
กกจ.
กพร.
กสร.
สป.
สปส.
สสปท.
กค.
กต.
พม.
สค.
ผส.
ดย.
พก.
กษ.
กปม.
กสก.
กปศ.
กชป.
มท.
ปค.
ศธ.
สป
สกศ
สพฐ
สกอ
สอศ
กศน.
สธ.
กร.
อก.
กสอ.
สศอ.
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