กระทรวงแรงงาน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คํานํา
แรงงานเปนทุ นมนุ ษยซึ่ ง ถื อ เปน ปจ จัยการผลิตที่ สําคัญ และมีคุณค าต อ การพั ฒ นาประเทศในทุก ระดั บ
ทั้งระดับสวนยอย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ คือ แรงงานในภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ
และระดับมหภาค (Macro) ของประเทศ ถาแรงงานในภาคการผลิตตางๆ ของประเทศมีความรูความสามารถ มีทักษะ
และศักยภาพสูงจะสงผลใหผลิตภาพการผลิต (Productivity) สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลสืบเนื่องตอไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศในที่สุด
การพัฒนาทัพยากรมนุษยของประเทศนับวามีความสําคัญยิ่ง เปนกลยุทธที่มีผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืนของ
ประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2540 เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยความตอนหนึ่งวา
“การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคลมีความรูไวใชประกอบการ และมีความดีไว
เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางในทางที่ถูกที่ควร และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค”
ดังนั้น การสรางกลไกใหทรัพยากรมนุษยทุกระดับในประเทศไดรับการพัฒนา ทั้งในดานองคความรู ทัศนคติ
คุณธรรม คานิ ยมและวัฒ นธรรมในการทํ างาน ให เ ป นผู ที่ ท รงความรู มี ทั ก ษะ มี คุณภาพ มี คุณธรรม เหมาะสม
สอดคล องกั บ ทิศทางของการพัฒ นาประเทศยอ มจะเปนการสรางมูล คาเพิ่ม (Value Added) ใหป ระเทศชาติมี
สมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลจึงไดมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู “Thailand
4.0” มุงใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวย
การสรางความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐ มีความมุงมั่นจะนําพาประชาชนสู
การปฏิรูป ประเทศในรูป แบบใหม เพื่อ ใหส ามารถรับ มือ กับ โอกาสความเสี่ยงและภัยคุก คามที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และมีเปาหมายปรับเปลี่ยนใหประเทศไทยกาวสูประเทศในโลกที่หนึ่ง ซึ่งประเทศไทยจะตองเผชิญกับ
การปรับเปลี่ยนทั้งโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ
ทํางาน/การประกอบอาชีพของประชาชนและภาคีผูมีสวนไดสวนเสีย
กระทรวงแรงงานซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง เนื่องจากมีภารกิจที่ตองดูแลชีวิตความเปนอยูของผูใชแรงงาน ทั้งในและนอกระบบใหมีงานทํา มีความรู
ความสามารถ มีโอกาสไดทํางาน มีรายไดในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน การฝกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน ตลอดจนการดูแลคุมครองผูใชแรงงาน นายจาง สถานประกอบการใหไดรับความเปนธรรม และเขาถึงสิทธิ
ประโยชนจากระบบการประกันสังคม นอกจากนั้น ๒๐ ปตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงเวลาสําคัญที่ประเทศไทยยังจะตอง
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนผาน
และขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด าน เพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางกระแสการ
แขงขันในโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางตอเนื่องและสมบูรณจะสามารถตอบสนองใหประเทศชาติมีความ
“มั่งคั่ง” ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ป พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๔) แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงเปนการดําเนินการที่รองรับวาระ ๒๐๓๐ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy Philosophy : SEP) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙) อันจะเปนแนวทางในการขับเคลื่อ นการดําเนินงานการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนรูปธรรม
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
ระยะ 2 ป ในการทํางานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการวางรากฐานของประเทศชาติ มีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
เปนเข็มทิศในการทํางาน ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศซึ่งเปนภารกิจหลักของกระทรวง
แรงงานจะตองสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
สถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศและในโลกดานทรัพยากรมนุษยเปนความทาทายอยางมากของ
ประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน ทั้งเรื่องการเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุ
ระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในป ๒๕๗๘ การเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ปญหาผลิตภาพแรงงานไทยที่ยังต่ําอันเนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงานซึ่งเปนขอจํากัดในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งความทาทายจากภายนอกประเทศ อาทิ วาระ ๒๐๓๐
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) ที่ประเทศสมาชิกตองดําเนินการใหบรรลุการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 (Industry ๔.๐) ที่ประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาจะตองไดรับผลกระทบ
รวมทั้ง Trends โลกในทศวรรษหนา (๕ Mega Trends : การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic
Shifts) การเปลี่ยนขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) การเติบโตของสังคมเมือง
(Accelerating Urbanization) การลดลงของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ (Resource
Scarcity and Climate Change) และความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Breakthroughs)
และประชากรโลกในสองทศวรรษขางหนา (Next Generation)
สถานการณตลาดแรงงานในอาเซียนก็เ ปนอีกหนึ่ง ความทาทาย ประเทศสิงคโปร จัดเป น
ลําดับ 2 ของการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันระดับโลก 140 ประเทศ ปจจุบันเผชิญกับปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและเขาสูสังคมสูงอายุเชนกัน ซึ่งสิงคโปรไดเนนการวิจัยและพัฒนาคนรวมกับเทคโนโลยี
ใหเปน Smart Nation ประเทศเมียนมา ปจจุบันประสบปญหาความขัดแยงของชนกลุมนอย ซึ่งรัฐบาลเมียนมา
มีนโยบายในการยุติปญหาดังกลาว โดยเนนสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมใหมีการสงออก
แรงงานมากขึ้น เพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศเวียดนาม เปนประเทศที่ตองจับตามอง มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากใหความสําคัญในการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย สําหรับประเทศไทย มีสถานภาพเปนทั้งผูสงออกและผูนําเขาแรงงาน ถูกจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันอยูในลําดับที่ 32 ปจจุบันประสบปญหาโครงสรางประชากรและการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากเขา
สูสังคมผูสูง อายุ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวอันเปนผลจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา ดังนั้ น
จึงตองเรงพัฒนาประเทศไปสู Smart Nation และ Brain Power
กระทรวงแรงงานไดตระหนั กเปนอยางมากถึง สถานการณภายนอกและภายในประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
มุงที่จะใหประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนา เปน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP)” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เปนแผนระยะ 5 ป แรกของการพัฒนา
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ประเทศ ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ทั้ง 2 ฉบับ กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ
20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ เ ชื่อ มโยงกับยุท ธศาสตรชาติดังกลาว โดยกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ป
ขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน” แบงการดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ชวง ๆ ละ
5 ป ดังนี้
ชวงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดาน
แรงงานที่เปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงาน
ตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับ
การคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชท รัพยากรมนุษยในการพัฒนา
ประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหา
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) เติม
ทักษะใหม (re-skill) และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการ
ทํางานที่ราบรื่น (smooth transition) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ
ถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปน
แรงงานในยุคThailand ๔.๐ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติ คน : แรงงานไทยมี ผ ลิ ตภาพสูง มี ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย (multi-skill) มี ทั ก ษะใหม
(re-skilled) มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพ
แห ง ชาติ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ ค รบทุ ก สาขาอาชี พ ตามอุ ต สาหกรรม
แหงอนาคต (New Engines of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล
ชวงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษย
ของประเทศที่เปนประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบตางๆ
ดานแรงงานใหมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัล การสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอ
แรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตําแหนงงาน สภาพแวดลอมการทํางาน คาตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้ง
การพั ฒ นาแรงงานใหมีความพรอ มในการทํ างานภายใต สั ง คมพหุ วัฒ นธรรม และการจ างงานข ามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่ส ามารถทํางานในยุคที่
ภาคเศรษฐกิจใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจางานที่หลากหลายรูปแบบ เปนระบบ
ที่ยืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท
ชวงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยที่มี
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนใน
การดํ ารงชีวิต เพื่อ ใหบ รรลุวาระการพัฒ นาที่ ยั่ง ยื นในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอที่ 8
“สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ (Full Employment)
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณคา ถวนหนา(Decent Work)” และเพื่อใหกําลัง

ข

แรงงานมีทักษะดาน STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน
เมื่อดําเนินการดังนี้แลวผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมี
งานที่มีคุณคาถวนหนา (Decent Work)
ชวงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา
โดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรู
ความสามารถ และใชสติปญญาในการทํางานที่มูลคาสูง (High Value) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap :
MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนนการ
พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain
Power) เทานั้น กระทรวงแรงงานยังมุงสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางาน เพื่อใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล ไดแก การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work)
การไดรับการคุ มครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจางที่เปนธรรม การมีสภาพแวดลอมและสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภั ย การมีแรงงานสัมพันธ ที่ดี การไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมีศักยภาพได
มาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวง
แรงงานเล็ งเห็นว าจุ ดเริ่ มต นของความสํ าเร็จอยูที่การวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงที่ ๑. Productive
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากสามารถสรางรากฐานไดมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสําเร็จใน
ระยะตอไปจะเปนสิง่ ที่สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดบูรณาการ
กับอีก 15 หนวยงาน จั ดทํ ายุ ทธศาสตรร ะยะ ๕ ปแรกภายใต“แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔” ขับเคลื่อนดวย ๖ ยุทธศาสตร ๓๖ กลยุทธ ๒๖๐ โครงการ/กิจกรรม ไดแก
๑) ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มุงเนน ๓ ประการคือ (๑) สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานสากล (๒) เนนการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และ
(๓) สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ใหกับแรงงานและสถานประกอบการ
๒) ยุทธศาสตรการคุมครองและเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มุง เนน ๒ ประการ คือ (๑) เสริม สรางความมั่น คงในการมีงานทํา มีรายได ไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทํางาน มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่ดี ไดรับสวัสดิการ
แรงงานที่เหมาะสม และ (๒) เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแรงงาน
๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ มุง เนน ๕ ประการ คือ
(๑) เรงดําเนินมาตรการที่เปนการสงเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศใหครอบคลุมมากที่สุด (๒) เรงสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศดานแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเขตการคาเสรี (๓) จัดการใหแรงงานไทยที่มีความ
ประสงคจะไปทํางานตางประเทศไดไปทํางานอยางถูกตองเหมาะสม ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ไดรับ
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การคุมครองตามสิทธิประโยชนตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทํางาน (๔) ปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวเพื่อใหเกิดประโยชนแกแรงงานไทยและภาคเศรษฐกิจของประเทศจากการจาง
แรงงานตางดาว และ (๕) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย แรงงานบังคับและการคามนุษยดาน
แรงงาน เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการคาและการสงออก
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนากลไกการสร างความสมดุ ลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความ
ยั่งยืนในภาคแรงงาน มุงเนน 3 ประการ คือ (๑) มุงบรรเทาความไมสอดคลองของการจางงานระหวางอุปสงค
และอุปทาน ขณะเดียวกันตลอดชวงระยะเวลา 5 ป ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองดําเนินกลยุทธการพยากรณ
สภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด (๒) สรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวง
วั ย ศึ ก ษาที่ จ ะเข า สู ต ลาดแรงงานในอนาคตให ส นใจศึ ก ษาในสาขาที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน และ (๓) สรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนใหภาคแรงงานของประเทศ
๕) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการ
มีสว นร วมในองค ก ร มุ ง เน นไปที่ (๑) การบริ หารจัด การที่ เ ป นเลิศ ในทุ ก ด า นภายใต ท รั พ ยากรที่ มีอ ยู
(๒) ปรับปรุง แกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ เอื้ออํานวยตอการบริหารงาน (๓) สร างกลไกความ
รวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกรและระดับพื้นที่ และ (๔) เสริมสรางภาพลักษณ
องคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรูเชิงรุกที่สามารถวัดผลได
๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ มุงเนนที่จะใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจดานแรงงานสูประชากรวัยทํางานทุกคนอยาง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เปนธรรม และเทาเทียม อันจะนําไปสูความเปนองคกรดิจิทัลตามนโยบายของ
รัฐบาล
กระทรวงแรงงานตระหนักดีวาปญหาและอุปสรรคดานการบริหารจัดการแรงงานมีอยูมากมาย
หลายมิติ ทั้งมิติระหวางประเทศ มิติในประเทศ และมิติพื้นที่ ดังนั้น เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคที่ยังคงมีอยูให
หมดสิ้นไป และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุก
สวนราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกําหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อ
ความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป” โดยใหความสําคัญกับการ
ปฏิรูปมิติภายในองคกร 3 วาระ เป นลําดับแรก เพราะถือวาเปนการสรางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งตอง
ดําเนินการควบคู กับการปฏิรู ปมิ ติภายนอกองคกร 5 วาระ แตละวาระปฏิรูปสามารถบงชี้ผลสัมฤทธิ์ที่ มีตอ
ประชาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
มิติภายในองคกร 3 วาระ ไดแก
1. การปรับบทบาทของกระทรวงแรงงาน การวางเป าหมายให ก ระทรวงแรงงานเปน
องคกรชี้นําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายนี้ คือ
การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในทั้ง ๓ มิติ คือ มิติโ ครงสรางอํานาจหนาที่ที่ตองทันสมัย พรอมการปฏิบัติ
ภารกิจ ใหมๆ และทาทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ตอ งกาวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆที่ตองเปนกลไกสนับสนุนการทํางานแนวใหมมีความยืดหยุนสูง มีความคลองตัว วาระการ
ปฏิรูป บทบาทกระทรวง จึ ง ถื อ ว าเป นตนน้ําของวาระปฏิรูป แรงงานทั้ง ๘ วาระ มาตรการปรับ บทบาท
กระทรวงแรงงานตองดําเนินการใหครบวงจร คื อ ปรับ โครงสรางอํานาจหน าที่ (HRO) ปรับการบริห าร

ง

ทรัพยากรบุคคล (HRM) ปรับการพัฒนาบุคลากร (HRD) และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ โดยจะตอง
ลดบทบาทกระทรวงแรงงานจากเดิมที่เนนการเปนหนวย operator ไปเพิ่มบทบาทกระทรวงแรงงานใหเปน
หนวย facilitator /regulator /policy advisor เชน การตั้ง “สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน” และสุดทาย
คือการเปลี่ยนชื่อกระทรวง (Rebranding) เปน “กระทรวงทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจ ที่มุ งสูก ารเป น policy advisor ด านการชี้นําการผลิตและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษยของประเทศสู
ไทยแลนด 4.0 และเปนผูกํากับมาตรฐานดานแรงงาน
2. Zero corruption ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานไปสูการเปนองคกรธรรมาภิบาล มีคุณธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถตอบสนองตอวิสัยทัศนประเทศ“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”และเปาประสงค คือ “ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50”โดยเสริมสรางกลไกการ
ปองกันการทุ จริ ตให เข มแข็ง และมีป ระสิท ธิภาพปลูกจิตสํานึก การตอตานการทุจ ริตประพฤติมิชอบใหแก
บุคลากรกระทรวงแรงงาน สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให กระจายทุกกลุม ทุกพื้นที่ เพื่อใหบ รรลุผลสัมฤทธิ์ คือ คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) ของกระทรวงแรงงาน ไมนอยกวา 85 คะแนน
3. Information Technology มุงหมายใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรดิจิทัลเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
เพื่อสรางความโปรงใส ลดโอกาสการทุจริตคอรรัปชั่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ ระบบจัดการฐานขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูลพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค กร (Back Office Platform) และพัฒนาระบบการใหบ ริการ
ประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส (Font Office Platform)
มิติภายนอกองคกร 5 วาระ ไดแก
4) Safety Thailand กระทรวงแรงงานมีจุดมุงหมายที่จะดําเนินงานเชิงรุกดวยมาตรการ
สรางจิตสํานึก (Safety Mind) มาตรการความความปลอดภัย ของชีวิต (Safety of Life) มาตรการสรางเครือขาย
(Safety Network) เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safe Work Safe Health Safe Life :
Safety Thailand)” โดยบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะมีตอประชาชน คือ อัตราการประสบ
อันตราย (เสียชีวิต) ไมเกิน ๕ ตอ ๑๐๐,๐๐๐ ราย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรางการรับรู จิตสํานึก
และใหการดูแลแรงงานทุกกลุม 2 ลานคน
5) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย ปญหา
นี้มีผลกระทบตอความเชื่อมันของประเทศไทย และยังสงผลไปถึงภาคเศรษฐกิจอีกดวย กระทรวงแรงงานจึง
ตองเรง รัดขจัดปญ หาใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนการสรางระบบปองกันและแกไขปญหาแบบครบวงจร
เปาหมายหลัก คือ ปญหาแรงงานบังคับและปญหาการคามนุษยตองหมดไปจากประเทศไทยโดยการแกไข
กฎหมายแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบังคับใชกฎหมายและขับเคลื่อน
การปฏิบัติอยางจริงจังปฏิบัติตามพันธกรณีและอนุสัญญาระหวางประเทศ ใหการคุมครองและดูแลผูที่ประสบ
ปญ หาเพื่อ ผลสั ม ฤทธิ์ ที่จ ะมี ตอ ประชาชน คือ จํ านวนแรงงานตางด าวเขาสู ร ะบบที่ถูก ต อ งตามกฎหมาย

จ

ไมนอยกวา 1,380,200 คนจํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย แรงงานตางดาว) ไดรับการ
ปองกันและคุมครองจากขบวนการคามนุษยไมนอยกวา 1,473,200 คน
6.การเพิ่ มผลิตภาพแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 รัฐบาลไดป ระกาศทิศทางของ
ประเทศไทยไว อย างชัดแจ งว าจะพั ฒนาประเทศใหเ ปน “Thailand 4.0” ซึ่ง การกาวไปสูจุดมุงหมายนั้น
“ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยที่สาํ คัญ จะตองเปนทรัพยากรมนุษยที่มีผลิตภาพสูง (Productive Manpower)
โดยจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนทั้งรายอุตสาหกรรมเปาหมาย และรายพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เชน ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เปนตน มีการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหสอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
จัดระบบการรองรับมาตรฐานฝมือ/กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF) 8 ระดับ รวมทั้งตองมีการจัดทําแผน
เติมทักษะใหม (re-skill) ใหลูกจางกลุมตางๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะมีตอประชาชน คือ อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยปละรอยละ 2.5 (ตามเปาหมาย
ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12) และระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labor Productivity
Levels ไมนอยกวาระดับ 30
7. มิ ติ ใหม ข องการส งเสริ ม การมี งานทํ า การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย ของประเทศไปสู
Thailand 4.0 ยอมมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่ “การมีงานทําถวนหนา” เพราะจะเปนปจจัยใหเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกําลังซือ้ ภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เปนที่
ทราบกั นดีวาประเทศไทยปญ หาการขาดแคลนแรงงานทั้ ง ในเชิ งปริ ม าณและเชิง คุ ณภาพ (ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอีกดวย สิ่งเหลานี้ทําใหกระทรวงแรงงานตองมาปรับบทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทําใหม
สรางมิติใหมโดยสงเสริมใหเกิดการมีทํางานทั้งในและตางประเทศในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุมอายุและกลุม
แรงงานเฉพาะ (แรงงานทั่วไป แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจําการ ฯลฯ)
และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสูตลาดแรงงานเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิง
คุณภาพอีกดวย เพื่อผลสัมฤทธิ์จะมีตอประชาชนคือ จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสําคัญไมเกิน
27,536 คน และแรงงานทุกกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60
8. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบเปนกลุ มเป าหมาย
สําคัญอีกกลุมหนึ่งทีเ่ ปนคนสวนใหญของประเทศไทย มีจํานวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝมือในระดับลาง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงใหความสําคัญกับกลุมแรงงาน
นอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวากลุมแรงงานในระบบ โดยมุงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอยางครบ
วงจร ทั้งการสงเสริม การคุมครอง และการพัฒนา และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม
ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุ สงเสริมการ
ประกอบอาชี พ /การรวมกลุม การฝ ก ทัก ษะอาชีพ ใหม (re-skill) ที่ส ามารถเพิ่ม รายไดใหเ พียงพอแกก าร
ยังชีพและการออม และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับแรงงานนอกระบบ คือ มีแรงงานนอกระบบที่อยูในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกําลังแรงงาน ไมนอยกวารอยละ 4 และแรงงานนอกระบบที่ผานการฝกอาชีพ
มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป
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แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
โดยเทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริยมิใหมีผูใดลวงละเมิด เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย นอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรม และดําเนินชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy
Philosophy : SEP) กระทรวงแรงงานจึง ไดกําหนดโครงการ/กิจ กรรมภายใตแผนงานเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ โครงการ
นอกจากนี้ในชวงที่ ๒ – ๔ ของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป กระทรวงแรงงานยังได
กําหนดแผนงานตามภารกิจหลัก ซึ่งเปนแผนงานที่จะตองทําตอเนื่องตลอดชวงของยุทธศาสตรชาติเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน ๒๒ โครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว โครงการปองกัน
และแกไขปญหากาค ามนุ ษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็ กในรูปแบบที่เ ลวร าย โครงการพัฒนาและ
ยกระดับฝมือแรงงานสู Thailand 4.0 โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Worker)
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โครงการ
การคุมครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ โครงการขยายโอกาสการมีงานทําใหผูสูงอายุ โครงการสงเสริม
ใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคม และมีสิทธิไดรับหลักประกันและความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม เปนตน
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูง
มิใชการเริ่มตนเมื่อ “คน” เปนประชากรวัยทํางาน (อายุ 15 ป ขึ้นไป) หรือเริ่มตนเมื่อเขาสูตลาดแรงงานแลวจึง
พัฒนาตามภารกิจของกระทรวงแรงงานเทานั้น ควรตองเริ่มสรางตั้งแตอยูในครรภมารดา ใหมารดามีสุขภาพ
กายและจิ ตที่ สมบูร ณ พร อมที่จ ะให กําเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง มีส มองเฉียบคม เมื่อบุตรเกิดมาในวัย
0 – 5 ป ก็ตองเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อใหมีความพรอมในการเรียนรูในโลกการศึกษา ในวัย 5 – 20 ป
เปนวัยที่ระบบการศึกษาตองสามารถดึงศักยภาพที่ฝงอยูในตัวตนออกมาสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน และในวัย 21 – 60 ป เปนวัยแหงการทํางานที่จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ
ซึ่งเปนชวงวัยที่กระทรวงแรงงานตองเปนเจาภาพหลัก และเมื่อถึงวัย 61 ปเปนตนไป เปนชวงเวลาที่รัฐจะตอง
ดูแลใหคนเหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัย จะเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปน “ทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณคาสูง” สวนราชการที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานความ
มั่นคงของมนุษย และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองบูรณาการการดําเนินงานอยางประสานสอดคลอง
เปนทิศทางเดียวกันตั้งแตในครรภมารดาจนสิ้นอายุขัย ประเทศชาติจึงจะบรรลุเปาหมาย “การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”
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บทที่ ๑
การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ
การกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) อยางเหมาะสม ตองคํานึงถึงปจ จัยที่มีสวนเกี่ยวของอยางรอบดาน มีการวิเคราะหสถานการณ/
สภาวะการเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย เนื่องจากปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับประเด็น
ทาทายที่มีบริบทแตกตางไปจากอดีต ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ภูมิรัฐศาสตร สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงความ
ผันผวนจากกระแส/ความเสี่ยงจากตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศชาติและการทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ไดแก
๑.๑ สถานการณและแนวโนมภายในประเทศ
สถานการณดานตลาดแรงงานภายในประเทศไทยที่เปน ปจจัยเสี่ยงและความทาทายตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยเพื่อกาวใหพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวมี 2 ประเด็นสําคัญที่ตองวิเคราะหและประเมิน ไดแก
๑.๑.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ สําหรับประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
มาตั้งแต ป 2548 ปจจุบันประชากรรวมของประเทศไทย จํานวน 65.1 ลานคนเปนผูสูงอายุ 10.42 ลานคน
คิดเปน รอยละ 15.6 และในอนาคตคาดวาในป 2564 ประเทศไทยจะเปน สังคมผู สูงอายุ อยางสมบูรณ
(Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุรอยละ 20 ของประชากรรวม และตอไปในป 2578 จะมีประชากรสูงอายุ
รอยละ 30 ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ความรวดเร็วในการเพิ่มของสูงอายุของประเทศในอาเซียนแลว ประเทศไทยถูกจัดอยูในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของผูสูงอายุอยางรวดเร็วเปนอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร โดยมีประเทศบรูไนเปนอันดับ 3 และ
ประเทศเวียดนามเปนอันดับ 4
ลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุ
๑) จํานวนผูสูงอายุ จากผลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ผูมีอายุ
60 ปขึ้นไป) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีผูสูงอายุจํานวน 10.42 ลานคน หรือรอยละ 15.6 ของประชากร
ทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีจํานวน 10.01 ลานคน หรือรอยละ 14.9 ในป 2557 จําแนกผูสูงอายุ
ตามเพศ เปนเพศชาย 2.23 ลานคน (รอยละ 59.0) และเปนเพศหญิง 1.55 ลานคน(รอยละ 41.0) จํานวนผูสูงอายุ
จําแนกตามชวงวัย โดยแบงชวงอายุออกเปน 3 ชวง ไดแก วัยตน (อายุ 60-69 ป) วัยกลาง (อายุ 70-79 ป)
และวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) พบวา มีผูสูงอายุอยูในวัยตนมากที่สุด คือรอยละ 56.5
๒) การกระจายตัวของผูสูงอายุ ในป 2557 ผูสูงอายุสวนใหญอยูอาศัยนอกเขตเทศบาล (รอยละ
59.1) อยู ในเขตเทศบาล (ร อยละ 40.9) โดยอยู ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือมากที่สุด (รอยละ 31.9)
รองลงมาคื อภาคกลาง (ร อยละ 25.6) ภาคเหนื อ (ร อยละ 21.1) และภาคใต (ร อยละ 12.0) ตามลํ าดั บ
โดยกรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุนอยที่สุด (รอยละ 9.4) จังหวัดที่มีจํานวนผูสูงอายุมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก
1) นครราชสีมา 2) ขอนแกน 3) เชียงใหม 4) อุบลราชธานี และ 5) นครศรีธรรมราช
3) อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุ (อัตราสวนของผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป/ตอผูที่อยูในวัยทํางาน
(อายุ 15-59 ป)100 คน ภาระของประชากรวัยทํางาน 100 คน ที่ตองเลี้ยงดูผูสูงอายุ) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ป 2537 รอยละ 18.1 เพิ่มขึ้นในป 2557 เปนรอยละ 22.3
๑

ภาวะการทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย จากสรุปผลการสํารวจการทํางานของผูสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จากจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 10.42 ลานคนมีผูที่ยังคง
ทํางานอยู 3.78 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 36.3 ของผูสูงอายุทั้งหมด โดยแยกเปน เพศชาย 2.23 ลานคน
(รอยละ 59.0) และเพศหญิง 1.55 ลานคน (รอยละ 41.0)
อาชีพของผูสูงอายุที่ทํางาน ประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง
(รอยละ 54.9) พนักงานบริการและพนักงานในรานคา (รอยละ 19.8) ปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ
และธุรกิจการคา (รอยละ 9.6) อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย (รอยละ 7.7) ผูปฏิบัติการโรงงานและ
เครื่องจักร (รอยละ 3.0) ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ (รอยละ 2.7) ผูประกอบ
วิชาชีพดานตางๆ (รอยละ 1.1) ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ (รอยละ 1.0) เสมียน (รอยละ 0.2)
อุตสาหกรรมของผูสูงอายุที่ทํางาน สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง 2.18 ลานคน
(รอยละ 57.6) สาขาการขายสง และการขายปลีก การซอมแซม ยานยนตและรถจักรยานยนต 5.88 แสนคน
(รอยละ 15.6) สาขากิจกรรมที่พักแรม และการบริการดานอาหาร 2.06 แสนคน (รอยละ 5.5) สาขาการกอสราง
1.26 แสนคน (รอยละ 3.3)
สถานภาพการทํางานของผูสูงอายุที่ทํางาน ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง (รอยละ 63.1)
ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง (รอยละ 18.2) ลูกจางเอกชน (รอยละ 12.8) นายจาง (รอยละ 3.8)
ลูกจางรัฐบาล (รอยละ 1.9) และการรวมกลุม (รอยละ 0.2)
คาจางหรือเงินเดือนของผูสูงอายุที่ทํางาน จากจํานวนผูสูงอายุที่ทํางานเปนลูกจางจํานวน
5.52 แสนคน พบวา มีคาจางเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 10,460 บาท ผูสูงอายุที่ทํางานในภาคการคาและ
บริการไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือน 13,196 บาท ภาคการผลิต 10,091 บาท ภาคเกษตรกรรม 4,597 บาท
ภาคสวนที่ผูสูงอายุทํางานแรงงานในระบบ ผูทํางานที่ไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทํางานจํานวน 4.30 แสนคน (รอยละ 11.0) เพศชาย 2.80 แสนคน (รอยละ 65.1)
เพศหญิง 1.50 แสนคน (รอยละ 34.9) แรงงานนอกระบบ ผูทํางานที่ไมได รับความคุมครองหรือไมมีหลัก
ประทางสังคมจากการทํางานจํานวน 3.48 ลานคน (รอยละ 89.0) เพศชาย 2.00 ลานคน (รอยละ 57.5)
เพศหญิง 1.48 ลานคน (รอยละ 42.5)
ปญหาที่เกิดจากการทํางานของผูสูงอายุ จากจํานวนผูสูงอายุ 7.80 แสนคน พบวามีปญหา
เรื่องคาตอบแทน (รอยละ 53.7) ปญหาเรื่องการทํางานหนัก (รอยละ 23.0) และปญหาเรื่องงานที่ทําไมได
รับการจางงานอยางตอเนื่อง (รอยละ 13.7)
จากสถานการณผูสูงอายุดังกลาวขางตนประกอบกับการที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดต่ํา
จะเห็นไดวาสงผลใหสัดสวนของประชากรวัยแรงงานขยายตัวนอย ทําใหประเทศไทยตกอยูในภาวะขาดแคลนแรงงาน
ในขณะเดี ย วกั น ผลิ ต ภาพแรงงานไทยยั ง ต่ํ า เนื่ อ งจากป ญ หาคุ ณ ภาพแรงงาน ความล า ช า ในการพั ฒ นา
เทคโนโลยี และปญ หาการบริ ห ารจัดการ จึงเปน ขอจํากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในดานตาง ๆ อีกทั้ง ยังมี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล โดยที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต
ตลอดจนโครงสรางการผลิตจําเปนตองเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น

๒

ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมุงสรางใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี การเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหเพียงพอเพื่อทดแทนกับการลดลงของกําลังแรงงาน จึงเปนความทา
ทายเพื่อรักษาศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ภาวการณ ออมของคนในประเทศ จากการที่ป ระเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะมี
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลการสํารวจพบวาผูสูงอายุรอยละ ๓๑ ไมมีการเก็บออม และรอยละ 42
มีรายไดไมเพียงพอแกการดํารงชีพ จากสาเหตุพฤติกรรมของประชาชนที่ยังไมเห็นความสําคัญของการออม
ทําใหเปนภาระการเงินการคลังของประเทศในการดูแลผูสูงอายุ จึงจําเปนตองสงเสริมการออมภาคประชาชน
ทั้งเชิงบังคับและระบบสมัครใจ
๑.๑.๒ ความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน และการคาดประมาณแนวโนมความตองการ
แรงงานในภาคการผลิตของประเทศในป 2560 - 2563
กระทรวงแรงงานไดดําเนิน การสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการตอเนื่องเปนประจําทุกปในชวงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม โดยสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการ
ใน 29 ประเภทกิจการ จํานวนกวา 40,000 ตัวอยางทั่วประเทศ (สถานประกอบการที่มีรายชื่ออยูในระบบ
ประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเวนสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ผลสํารวจที่สําคัญในชวง 3 ป
(ป 2557 – 2559) สรุปไดดังนี้
ผลการสํารวจในป ๒๕๕๗
1) ความต อ งการแรงงาน พบว า สถานประกอบการมี ค วามต อ งการแรงงานรวมทั้ ง สิ้ น
200,628 อัตรา ประเภทกิจการที่มีความตองการแรงงานมากที่สุดไดแกกิจการขายสง ขายปลีกซอมยานยนต
และจักรยานยนต มีความตองการแรงงาน จํานวน 45,979 อัตรา (รอยละ 22.92 ของความตองการแรงงานทั้งหมด)
รองลงมาไดแก กิจการกอสราง จํานวน 16,821 อัตรา (รอยละ 8.38) และกิจการที่พักแรมและบริการ
ดานอาหาร จํานวน 14,655 อัตรา (รอยละ 7.30)
ระดับการศึกษาที่สถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากที่สุด คือระดับต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด จํานวน 46,223 อัตรา (รอยละ 23.04) รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี
จํานวน 45,180 อัตรา (รอยละ 22.52) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 33,591 อัตรา (รอยละ 16.74)
ตามลําดับ สวนระดับการศึกษาที่มีความตองการแรงงานนอยที่สุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน
199 อัตรา (รอยละ 0.10)
ระดับทักษะฝมือของแรงงานที่สถานประกอบการมีความตองการมากที่สุด คือแรงงานมีฝมือ
มากที่สุด จํานวน 91,129 อัตรา (รอยละ 45.42 ) รองลงมาไดแก ระดับกึ่งฝมือ จํานวน 57,055 อัตรา
(รอยละ 28.44 ) และระดับไรฝมือ จํานวน 50,089 อัตรา (รอยละ 24.97) ตามลําดับ
2) การขาดแคลนแรงงาน พบว า สถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนทั้งสิ้ น
101,923 อัตรา ประเภทกิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการขายสง ขายปลีกซอมยานยนตและ
จักรยานยนต จํานวน 24,040 อัตรา (รอยละ 23.59) รองลงมาไดแก กิจการกอสราง จํานวน 10,141 อัตรา
(รอยละ 9.95) และกิจการอาหารและอาหารสัตว จํานวน 6,338 อัตรา (รอยละ 6.22) ตามลําดับ
ระดับการศึกษาที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มากที่สุด จํานวน 29,760 อัตรา รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 22,640 อัตรา และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 15,041 อัตรา ตามลําดับ

๓

ระดับทักษะฝมือแรงงานที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือแรงงานมีฝมือ จํานวน 43,744 อัตรา
รองลงมาได แ ก แรงงานไร ฝ มื อ จํ า นวน 30,057 อั ต รา และแรงงานกึ่ ง ฝ มื อ จํ า นวน 26,731 อั ต รา
ตามลําดับ
ตําแหนงงานที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ตําแหนงเจาหนาที่เสมียน พนักงานทั่วไป
พนักงานธุรการ จํานวน 6,131 อัตรา รองลงมาไดแก ตําแหนงชางไฟฟาทั่วไป จํานวน 6,070 อัตรา และ
ตําแหนงแรงงานในดานการผลิตอื่นๆ แรงงานทั่วไป จํานวน 5,297 อัตรา ตามลําดับ
3) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ จากการสํารวจระดับความรูดานตางๆของแรงงาน
ที่ผูประกอบการคาดหวัง ป 2557 ในกลุมแรงงานไรฝมือ กลุมแรงงานกึ่งฝมือ กลุมแรงงานมีฝมือ และกลุมผูเชี่ยวชาญ
โดยแบงความรูเปน 5 ดาน ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ
ซึ่งคะแนนการประเมินมีตั้งแต 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ผลการสํารวจสรุปไดวา
3.1) ระดั บ ความรู ด า นต า งๆ พบว า กลุ ม แรงงานไร ฝ มื อ มี ค วามรู ด านกฎหมายและ
กฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคกร ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพที่ต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ โดยมีชวงหางของความรู
มากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) ซึ่งชวงหางที่มากกวาหรือเทากับ 1 คะแนนนั้น แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ความรูของแรงงานที่ต่ํากวาผูประกอบการคาดหวังอยางนอย 1 ระดับ ในกลุมแรงงานกึ่งฝมือ พบวา ความรูของแรงงาน
ที่ต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ (GAP ≥ 1.00) ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ กลุมแรงงานฝมือ พบวา ความรูของแรงงาน
ที่ต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ (GAP ≥ 1.00) ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ
สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญนั้น มีความรูในดานตางๆใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ
3.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ มีชวงหางระหวางทักษะที่มีอยูจริง
ในปจจุบันกับระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) ไดแก ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ ทักษะการใชคอมพิวเตอร และทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณกลุมแรงงานกึ่งฝมือ
พบว า ทั กษะที่ มี ป ญ หา ได แก ทั กษะการใช ภาษาต างประเทศ ทั กษะการใชคอมพิ วเตอร กลุม แรงงานมีฝ มื อ
มีปญหาเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาตางประเทศ สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญนั้น มีความทักษะในดานตางๆ ใกลเคียง
กับความคาดหวังของผูประกอบการ
3.3) ระดับคุณลักษณะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือมีคุณลักษณะของแรงงานในทุกดาน
ต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการอยูมาก (GAP ≥ 1.00) กลุมแรงงานกึ่งฝมือ พบวา มีชวงหาง (GAP)
ระหวางระดับคุณลักษณะที่เปนอยูจริงในปจจุบันกับระดับคุณลักษณะที่ผูประกอบการคาดหวังมากที่สุด โดยคุณลักษณะ
ที่มีชวงหางมากที่สุดไดแก คุณลักษณะดานความซื่อสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่นเพียรการตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู การมีจิตสาธารณะ
ผลการสํารวจในป ๒๕๕8

1) ความต องการแรงงาน พบว าสถานประกอบการมีความตองการแรงงานรวมทั้งสิ้ น
273,390คน ประเภทกิจการที่มีความตองการแรงงานมากที่สุดไดแกกิจการขายสง ขายปลีกซอมยานยนต
และจักรยานยนต มีความตองการแรงงานจํานวน 97,412 คน (รอยละ 35.63 ของความตองการแรงงาน
ทั้งหมด) รองลงมาได แก กิจการอาหารและอาหารสัตว จํา นวน 24,874คน (รอยละ 9.10) และกิจการ
กอสราง จํานวน 23,866คน (รอยละ 8.73)ตามลําดับ

๔

ระดับการศึกษาที่สถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ ระดับต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด จํานวน 127,138 คน (รอยละ 46.51) รองลงมาไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน
42,928 คน (รอยละ 15.70) และระดับ ปวช.จํานวน 39,051 คน (รอยละ 14.28) ตามลําดับ สวนระดับ
การศึกษาที่มีความตองการแรงงานนอยที่สุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 271 คน (รอยละ 0.10)
ระดับทักษะฝมือของแรงงานที่สถานประกอบการมีความตองการมากที่สุด คือระดับไรฝมือ
จํานวน 120,358 คน (รอยละ 44.02) รองลงมา ไดแก ระดับฝมือ 91,498 คน (รอยละ 33.47) และระดับกึ่งฝมือ
56,678 คน (รอยละ 20.73) ตามลําดับ
ตําแหนงงานที่สถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากที่สุด คือ ตําแหนงแรงงานในดาน
การผลิ ตอื่ นๆ แรงงานทั่ ว ไป จํ า นวน 71,570 รองลงมาไดแ ก ตํา แหนง เจาหนาที่ เสมีย น พนั กงานทั่ว ไป
พนักงานธุรการ 15,389 คน และตําแหนงพนักงานบัญชี 11,259 คน ตามลําดับ
2) การขาดแคลนแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนทั้งสิ้น
174,975 คน ประเภทกิ จ การที่ มีก ารขาดแคลนแรงงานมากที่สุ ด คือ กิจ การขายส ง ขายปลี ก จํ านวน
36,792 คน (รอยละ 21.03) รองลงมาไดแก กิจการอาหารและอาหารสัตว21,127 คน (รอยละ 12.07)
และกิจการกอสราง 16,143 คน (รอยละ 9.23)ตามลําดับ
ระดับการศึกษาที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 59,458คน (รอยละ 33.98) รองลงมาไดแก ระดับ ปวช. 32,727 คน (รอยละ18.70) ระดับ
ปริญญาตรี 31,293 คน (รอยละ 17.88) ตามลําดับ
ระดับทักษะฝมือแรงงานที่มีการขาดแคลนมากที่สุด คือ แรงงานมีฝมือ จํานวน 72,387 คน
(รอยละ 41.37) รองลงมาไดแก แรงงานไรฝมือ 56,843 คน (รอยละ 32.49) และแรงงานกึ่งฝมือ 43,264 คน
(รอยละ 24.73) ตามลําดับ
ตําแหนงงานที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ตําแหนงแรงงานในดานการผลิตทั่วไป
จํ านวน 21,430 คน รองลงมาไดแก ตํ าแหนงพนักงานบัญชี 10,691 คน และตํ า แหน งเจาหนา ที่เสมีย น
พนักงานธุรการ 9,108 คน ตามลําดับ
3) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ
3.1) ระดับความรูดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ และผูเชี่ยวชาญ แรงงานทั้ง 2 กลุม
มีความรูใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ โดยมีชวงหางของคะแนน หรือ GAP นอยกวา 1 คะแนน
สวนกลุมแรงงานมีชวงหางของความรูในปจจุบันกับความรูที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00)
คือกลุมแรงงานกึ่งฝมือ โดยมีชวงหางของความรูในดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหมและความรูดานธุรกิจมากกวา 1 คะแนน(GAP ≥ 1.00) และกลุมแรงงานฝมือมีชวงหาง
ของความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00)
3.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานมีฝมือ มีชวงหางของ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศในปจจุบันกับระดับทักษะที่ผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00)
สวนทักษะดานอื่นๆ แรงงานมีทักษะใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ ซึ่งมีชวงหางระหวางทักษะ
ในปจจุบันกับความคาดหวังของผูประกอบการ นอยกวา 1 คะแนน
3.3) ระดั บคุ ณลักษณะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ มีคุณลักษณะของแรงงาน
ดานการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรูและการมีจิตสาธารณะ ต่ํากวา
ความคาดหวังของผูประกอบการ กลุมแรงงานกึ่งฝมือ มีคุณลักษณะของแรงงาน ดานการตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย
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และความใฝเรี ยนรูต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ และแรงงานกลุมฝมือและผูเชี่ยวชาญ มีคุณลักษะ
ในดานตางๆ ใกลเคียงความคาดหวังของผูประกอบการ
สําหรับการสํารวจในป ๒๕๕9 มีความแตกตางจากปที่ผานมา โดยเปนการรวมมือกันระหวาง
กระทรวงแรงงานกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ปรับปรุงแบบสํารวจและวิธีการการสํารวจ โดยดําเนินการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการที่มีลูกจางไมเกิน
200 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางและสงแบบสํารวจทางไปรษณียไปยังกลุมเปาหมาย จํานวน 166,860 แหง
สําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจาง ๒๐๑ คนขึ้นไป ใหสํารวจทุกแหงทั่วประเทศดวยวิธีการสัมภาษณเปาหมาย
จํานวน ๗,๑9๐ แหง ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้
1) ความต อ งการแรงงาน พบว า สถานประกอบการมี ค วามต อ งการแรงงานรวมทั้ ง สิ้ น
368,248 คน โดยเปนความตองการแรงงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวามากที่สุด (รอยละ
22.46) รองลงมาไดแก ระดับ ม.3 (รอยละ 22.00) และ ม.6 (รอยละ 17.23) ตามลําดับ
2) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ
2.1) ระดับความรูดานตางๆ พบวาผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาความรูเฉพาะ
ในสาขาวิชาชีพมากที่สุด (รอยละ 36.44) รองลงมาไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร (รอยละ 20.79)
ความรูดานธุรกิจ (รอยละ 16.26) ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม (รอยละ 13.36) และ
ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ (รอยละ 13.07) ตามลําดับ
2.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวา ผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ดานชางอุตสาหกรรมมากที่สุด (รอยละ 24.97) รองลงมาไดแก ทักษะดานคอมพิวเตอร (รอยละ 22.01)
และทักษะดานภาษาศาสตร (รอยละ 18.63) ตามลําดับ โดยทักษะของแรงงานที่ตองการพัฒนานอยที่สุด
คือ ทักษะดานศิลปกรรม (รอยละ 2.95)
2.3) ระดับคุณลักษณะดานตางๆ พบวาผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาคุณลักษณะ
ของแรงงานดานความรับผิดชอบมากที่สุด (รอยละ 40.78) รองลงมาไดแก ความขยันและอดทน (รอยละ
34.74) ความมีวินัย (รอยละ 31.36) และการทํางานเปนทีม (รอยละ 30.66) ตามลําดับ
การคาดประมาณแนวโนมความตองการแรงงานป พ.ศ. 2559 – 2563 พบวา ความตองการ
แรงงานโดยรวมหรือการจางงานรวมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 0.20 ตอป โดยภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 0.28 ตอป รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ
0.27 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มรอยละ 0.17 ตอป ตามลําดับประเภทกิจการที่มี
อัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานคนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือกิจการการทําเหมืองแรและเหมืองหิน
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.30 ตอป รองลงมาไดแก กิจการยานยนตและชิ้นสวน มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1.06 ตอป และกิจการการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.90 ตอป ตามลําดับ
ระดับการศึกษาที่มีอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวาโดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 0.33 ตอป รองลงมาไดแก ระดับ ปวช.
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.23 ตอป และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.08 ตอป ตามลําดับ
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อาชี พที่ มีอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุ ดคือ คื อ อาชี พ
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.74 ตอป
รองลงมาไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.60 ตอป และอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.44 ตอป
ตามลําดับ
การคาดประมาณความตองการแรงงานสวนเพิ่มรวม ในชวงป 2559 - 2563 พบวา ประเทศไทย
มี ความต องการแรงส ว นเพิ่ มเฉลี่ ย 297,432 คนตอป โดยเปน ความตอ งการแรงงานสว นเพิ่มเพื่อขยาย
ตํา แหน งงาน 192,181 คนต อ ป และเป น ความต อ งการแรงงานส ว นเพิ่ ม เพื่ อ ทดแทนแรงงานที่ อ อกไป
(ตําแหนงงานเกา) 105,251 คนตอป
ภาคบริการมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มรวมมากที่สุดจํานวนเฉลี่ย 121,611 คนตอป
โดยเปนความตองการแรงงานสวนเพิ่มเพื่อขยายตําแหนงงาน 77,219 คนตอปและเปนความตองการแรงงาน
สวนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานที่ออกไป (ตําแหนงงานเกา) 44,392 คนตอป
ภาคเกษตรกรรมมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มรวมเฉลี่ย 93,117 ตอป โดยเปนความตองการ
แรงงานสวนเพิ่มเพื่อขยายตําแหนงงาน 74,219 คนตอป และเปนความตองการแรงงานสวนเพิ่มเพื่อทดแทน
แรงงานที่ออกไป (ตําแหนงงานเกา) 18,898 คนตอป
ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการแรงงานสวนเพิ่มรวมเฉลี่ย 82,703 คนตอป เปนความตองการ
แรงงานสวนเพิ่มเพื่อขยายตําแหนงงาน 40,744 คนตอป และเปนความตองการแรงงานสวนเพิ่มเพื่อทดแทน
แรงงานที่ออกไป (ตําแหนงงานเกา) 41,960 คนตอป
อาชีพที่มีความตองการแรงงานสวนเพิ่มมากที่สุด คือ อาชีพผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร
และการประมง จํานวน 78,136 คนตอป รองลงมาไดแก อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด
57,008 คนตอป และอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ 40,056 คนตอป
ตามลําดับ
ระดับการศึกษาที่มีความตองการแรงงานสวนเพิ่มมากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มากที่สุดเฉลี่ย 134,197 คนตอป รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนเฉลี่ย 53,756 ตอป
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนเฉลี่ย 37,926 คนตอป
นอกจากนี้ ในการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ ความความรู ทั ก ษะ
คุณลักษณะของแรงงานที่ตองการ พบวา สถานประกอบการตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะในสาขาวิชาชีพมากที่สุด
(รอยละ 34.18) รองลงมาไดแก ความรูดานธุรกิจ (รอยละ 11.52) และความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร
(รอยละ 9.76) ตามลําดับ โดยความรูที่ตองการนอยที่สุด คือ ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ
ดานทักษะ พบวา สถานประกอบการตองการแรงงานที่มีทักษะดานชางอุตสาหกรรมมากที่สุด (รอยละ 24.07)
รองลงมาไดแก ทักษะดานพาณิชยกรรม (รอยละ 14.56) และทักษะดานคอมพิวเตอร (รอยละ 13.33)
ตามลําดับ โดยทักษะของแรงงานที่ตองการนอยที่สุด คือ ทักษะดานเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว (รอยละ 1.91)
และดานคุณลั กษณะ พบวาสถานประกอบการตองการแรงงานที่มีคุณลักษณะดานความรับผิดชอบมากที่สุด
(รอยละ 35.67) รองลงมาไดแก ดานความขยันและอดทน (รอยละ 34.38) และดานความซื่อสัตย (รอยละ 30.94)
โดยคุณลักษะของแรงงานที่สถานประกอบการตองการนอยที่สุด คือ ดานความประหยัด (รอยละ 10.48)
แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูประกอบการในป 2559 เกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานของสถาน
๗

ประกอบการ พบวา สถานประกอบการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานดวยการเพิ่มคาจางเพื่อจูงใจมากที่สุด
รองลงมาไดแก การปรับสวัสดิการคาตอบแทน เพื่อลดการเขาออกงาน การรับสมัครงานผานกรมการจัดหางาน
หรือชองทางอื่นๆ และการจางทํางานลวงเวลา ตามลําดับ โดยผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
ในดานการจัดหา ฝกอบรม และพัฒนาฝมือแรงงานมากที่สุด รองลงมาไดแก ตองการใหชวยลดภาษีเงินไดธุรกิจ
เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และแกไข ผอนปรน ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ
จากผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา การเพิ่มคาจาง เพิ่มสวัสดิการและเพิ่มโอที ชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการได
ความตองการชวยเหลือจากภาครัฐ สถานประกอบการตองการใหชวยเหลือเรื่องการจัดหา
ฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ลดภาษีธุรกิจ และเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานสําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจาง 1-50 คน ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ โดยการลดภาษี เปนอันดับแรก
สวนสถานประกอบการที่มีลูกจางมากกวา 50 คน ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ โดยการจัดหา ฝกอบรมและ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนอันดับแรก จากผลการสํารวจชี้ใหเห็นวาสถานประกอบการขนาดเล็กตองการลดตนทุน
การผลิตและตองการเงินทุน เพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันไดสวนสถานประกอบการขนาดใหญ ตองการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๑.๒ สถานการณและแนวโนมภายนอกประเทศ
1.๒.๑ วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลง
ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยประเด็น สําคัญของวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ คือการจัดทําเปาหมายการพัฒ นาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายหลักที่ตองการบรรลุและ
ดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) ไดแก ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความอดอยาก
๓) การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี ๔) การศึกษาที่มีคุณภาพ ๕) ความเทาเทียมทางเพศ ๖) สุขาภิบาลและ
น้ําสะอาด ๗) การมีพลังงานสะอาดใชอยางเพียงพอ ๘) งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานใหพรอม ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ํา ๑๑) สรางใหเกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
๑๒) การบริโภคและผลิตอยางมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ ๑๔) ดูแลทรัพยากรทางน้ํา
๑๕) ชีวิตบนพื้นดิน ๑๖) การสรางความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เขมแข็ง และ ๑๗) ภาคีความรวมมือ
เพื่อผลักดันใหถึงเปาหมาย
วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย (ดังที่กลาวแลวขางตน) ๑๖๙ เปาประสงค และ ๒๔๑ ตัวชี้วัด ซึ่งมีสวนสําคัญ
ในการกํ าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทําใหประเทศตองมีการกําหนดเปาหมายและแนวทาง
การพั ฒ นาเพื่ อรั ก ษาฟ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรธรรมชาติ ค วบคู กั บ แนวทางการพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ มี การใช
ประโยชน ทรั พยากรอย า งยั่ งยื น ลดผลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้น ตอสิ่ งแวดลอ มใหนอ ยที่สุด ซึ่ งจะเป น โอกาส
ที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศใหเกิดการบรูณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและพรอมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอยางยั่งยืน
กระทรวงแรงงานไดรับมอบหมายใหเปนเปนเจาภาพหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ แ ละกระทรวงการคลัง ในวาระการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น ค.ศ. ๒๐๓๐

๘

เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจางงานเต็มที่ (Full
Employment) มีผลิตภาพ (Productivity) และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน (Decent Work) ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 เปาประสงค
กระทรวงแรงงานมีสวนเกี่ยวของ 6 เปาประสงค ไดแก
เป า ประสงค ที่ 8.2 บรรลุ ก ารมี ผ ลิ ต ภาพทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ผ า นการทํ า ให
หลากหลายการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุงเนนในภาคสวนที่มีมูลคาเพิ่มสูงและใชแรงงาน
เขมขน
เปาประสงคที่ 8.3 สงเสริมนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ
การสรางงานที่สมควร ความเปนผู ประกอบการ ความสรางสรรคและนวัตกรรม และสงเสริมการเกิดและ
การเติบโตของวิสาหกิจรายยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผานทางการเขาถึงบริการทางการเงิน
เปาประสงคที่ 8.5 บรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมีภาวะทุพพลภาพ และใหมีการจายที่เทาเทียมสําหรับงานที่มีคุณคา
เทาเทียมกัน
เปาประสงคที่ 8.6 ลดสั ดสว นเยาวชน ที่ไมมีงานทํา ที่ไมมีการศึกษา และที่ไมไดรับ การ
ฝกอบรม ภายในป 2563
เปาประสงคที่ 8.7 ดําเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับยุติ
ความเปนทาสสมัยใหมและการคามนุษย และยับยั้งและกําจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่สุด
ซึ่งรวมถึงการเกณฑและการใชทหารเด็ก และยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบในป 2568
เปาประสงคที่ 8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย
และมั่นคงสําหรับผูทํางานทุกคน รวมถึงผูทํางานตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูที่ทํางานเสี่ยงอันตราย
1.๒.๒ การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 4 (Industry 4.0)สู Thailand 4.0
จากการวิ เ คราะห ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ใ นร า ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) พบวา โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สัดสวนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจาก
รอยละ ๙.๙ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๙.๑ ในป๒๕๕๘ และสัดสวนภาคบริการปรับตัวลดลงจากรอยละ ๖๔.๗
ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๖๐.๙ ในป ๒๕๕๘ ในขณะที่สัดสวนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๕.๔ ในป ๒๕๓๓
เปนรอยละ ๓๐.๐ ในป ๒๕๕๘ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและ
ทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ําไปสูสาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง
โดยสัดสวนกําลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากรอยละ ๖๔.๐ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๓๑.๘ ในป
๒๕๕๘ ในขณะที่สัดสวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๐.๓ และรอยละ ๒๕.๗
เปนรอยละ ๑๖.๙ และรอยละ ๕๑.๓ ในป ๒๕๕๘ ตามลําดับการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตดังกลาวเมื่อรวมกับ
การส งเสริมการสะสมป จ จั ย ทุ นและการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่องทําใหผ ลิตภาพของปจ จัย
การผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้นในระดับที่นาพอใจ
ภายใตบริบทการพัฒนาไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ประเทศไทยตองเรงผลักดันใหเกิดการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมจึงไดมีการทํางาน
เพื่อมุงสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 (Industry 4.0) เชนเดียวกัน โดยอาศัยความแข็งแกรงพื้นฐานของประเทศ
ไดแก ความหลากหลายทางชี วภาพและทางวัฒนธรรม นํามาผสานกับ เทคโนโลยีสมัย ใหม รวมกับการใช
ความคิดสรางสรรค เพื่อทําใหเกิดเปนนวัตกรรมใหมที่มีเอกลักษณในแบบฉบับของประเทศไทย Industry 4.0
๙

เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในสหภาพยุโรปเนื่องมาจากในระยะ 20 ปที่ผานมา
ภาคอุตสาหกรรมในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับประเทศคูแขง
เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน เปนตน ทําใหไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ ไดทันคูแขง
และเกรงจะสูญเสียสถานะ Export Champion ในตลาดโลก เยอรมนีจึงเปนประเทศแรกของสหภาพยุโรป
ที่ป ระกาศตั วเข า สู “การปฏิ วั ติอุตสาหกรรมคลื่น ลูกที่ 4 (Industry 4.0)” ในป 2554 และไดจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม “High-Tech Strategy 2020 Action Plan” เพื่อใหเยอรมนีมีศักยภาพ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศระยะยาว และไดกําหนดกลไก
เชิงยุทธศาสตรสูความสําเร็จไว 3 ประการ คือ (1) ผลักดันใหประกาศเปนนโยบายของสหภาพยุโรปดวย
(2) สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน โดยเฉพาะการสรางความเขาใจกับสหภาพแรงงานวาจะไมเกิดปญหา
การวางงาน และ (3) กอตั้งสถาบันและเครือขายวิจัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ วาระ Industry 4.0 ของสหภาพยุโรป
มุงเนนเกี่ยวกับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใหบริการ การมี Single Digital Market กฎหมาย
คุมครองความปลอดภัยขอมูล การลงทุนในโครงขาย Internet และการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมที่เนน R&D
และนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการองคความรู ซึ่งบริษัทเอกชนในสหภาพยุโรปที่ประสบความสําเร็จในการใช
Industry 4.0 เชน บริษัท Siemens, บริษัท Bosch, บริษัท Kuka, บริษัท Osram และบริษัท Schindler
Switzerland เปนตน
ในการประชุม APEC 2016 ซึ่งประเทศเปรูเปนเจาภาพ ในหัวขอ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ไดมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการเพื่อรองรับ
ผลกระทบจาก Industry 4.0 ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก
1) การเสริมสรางการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเติบโตอยางมีคุณภาพ
2) การสงเสริมตลาดอาหารในภูมิภาค
3) การไปสูความทันสมัยของ MSMEs (Micro-Small-Medium Enterprise)
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในประเด็นที่ 4 มีความเห็นสําคัญที่เกี่ยวของ คือ กระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
ที่จะนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 4 ประกอบดวย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และ Industry 4.0 ซึ่งจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกตองปรับตัว
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เชน การใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตทุกมิติ การใชหุนยนต
และปญญาประดิษฐ การใช Cloud Technology และ Big Data เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมไดกระทบเฉพาะ
รูปแบบการผลิตเทานั้น แตจะเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานและการจางงานไปจากเดิมอยางมาก ดังนั้น ตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคIndustry 4.0 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีดังนี้
1) กลุมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสูตลาดแรงงาน ควรวางพื้นฐานใหมีทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ไดแก การอาน การเขียน คณิตศาสตร การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การรวมมือ ความคิดสรางสรรค
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กลุมทรัพยากรมนุษยที่เขาสูตลาดแรงงานแลว ควรเพิ่มทักษะหลัก (Core Skill Set) 3 กลุม
ทักษะ ไดแก กลุมทักษะความสามารถ (ความสามารถทางปญญา และความสามารถทางกายภาพ) กลุมทักษะ
พื้นฐาน (ทักษะดานเนื้อหาสาระ และทักษะดานกระบวนการ) และกลุมทักษะขามสายงาน (ทักษะดานสังคม ทักษะเชิง
ระบบ ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากร ทักษะเชิงเทคนิค และทักษะการแกไขปญหาที่ซับซอน)

๑๐

ผลกระทบจาก Industry 4.0ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
1) ดานเทคโนโลยี Automation Technology จะเขามามีบทบาทในกระบวนการผลิตแทนมนุษย
ซึ่งประเทศไทยมีการใชในบางสวนและไมเต็มรูปแบบ รวมทั้งไมสามารถผลิตเทคโนโลยีนี้ใชไดเอง นอกจากนี้
ความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีและการลงทุนเปลี่ยนเทคโนโลยีของผูประกอบการไทยก็ไมเทากัน ซึ่งจะทํา
ใหธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่เหนือชั้นกวากาวขึ้นเปนผูนําตลาดแทนได
2) ดานการลงทุนและขีดความสามารถในการแขงขัน ถาประเทศไทยไมสามารถกาวตามทัน
จะทําใหความสามารถในการแข งขั นของไทยลดลงทั้ งด านการผลิตและการค า เพราะโรงงานที่ก าวตามทั น
จะกลายเปนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) มีกระบวนการผลิตสั้นลง ผลิตไดมากขึ้น ตอบสนองผูบริโภคไดตรง
และรวดเร็วกวาตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว นักลงทุนที่เคยมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย
เพราะตนทุนคาแรงถูกกวาก็อาจยายฐานการผลิตกลับประเทศตน เพราะไมจําเปนตองพึ่งพาแรงงานราคาถูกอีกตอไป
ทําใหการลงทุนจากตางประเทศชะลอตัว
3) ดานแรงงาน ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ แรงงานในอนาคตมีจํานวนลดลง
แรงงานในปจจุบันกาวสูการดําเนินธุรกิจสวนตัว ประกอบกับความไมสอดคลองของการศึกษากับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาที่จําเปนตอ Industry 4.0 เชน สาขาวิทยาศาสตร
สาขาเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาคณิตศาสตร เปนตน ทักษะที่จําเปนและตลาดตองการในโลกอนาคต
คือทักษะที่จะเปลี่ยน labour เปน Intelligence Worker แรงงานแบบ Highly Skilled จะถูกตองการมากขึ้น
อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทย ยังคงมีจุดแข็งดานความหลากฐานของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกรง
ในระดับโลก โดยป ๒๕๕๗ ซึ่งมีสวนแบงในมูลคาการสงออกสินคาและบริการในตลาดโลกรอยละ ๑.๒ นั้น
มู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า เกษตรของประเทศไทยสู ง เป น อั น ดั บ ที่ ๘ ของโลก และมู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า
อุตสาหกรรมและบริการทองเที่ยวสูงเปนอันดับที่ ๑๓ และอันดับที่ ๕ ของโลกตามลําดับ โดยในดานสินคาเกษตร
ไทยสงออกขาวสูงเปนลําดับที่ ๒ ของโลก และยางพาราเปนลําดับที่ ๑ ของโลก ในดานสินคาอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตที่มีขนาดใหญเปนอันดับ ๑ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันดับที่ ๔
ของเอเชีย และอันดับที่ ๘ ของโลก รวมทั้งเปนฐานการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ
โดยมีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับที่ ๑๑ ของโลก
อีกทั้ง อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
โดยในป ๒๕๕๘ World Economic Forum (WEF) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
เปนอันดับที่ ๓๒ จาก ๑๔๐ ประเทศ ในขณะที่ผลการสํารวจประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกไดจัดใหไทยอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
สําหรับผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดย International Institute for
Management Development (IMD) มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น จากอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๕๘ มาเปนอันดับที่ ๒๘
ในป ๒๕๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ โดยในดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD จัดใหไทยอยูในอันดับที่ ๑๓ ความเขมแข็ง
ของปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยดังกลาวทําใหประเทศไทยมีโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาเพื่อยกระดับฐานะ
ของประเทศให สูงขึ้ นและมี รายได เ พีย งพอตอการพัฒนาคนอยางเต็มศักยภาพ แตอยางไรก็ตาม ในดา น
โครงสรางพื้นฐานไทยอยูในอันดับที่ ๔๙ โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการศึกษาอยูในอันดับลดลง
เนื่ อ งจากโครงสร า งพื้ น ฐานด า นขนส งและโลจิ ส ติ ก ส ยัง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและการเชื่ อมโยงที่ เ ป น ระบบ
ทํา ให ต นทุ น ยั งสูงเมื่ อเที ย บกั บต า งประเทศ และโครงสรางพื้น ฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อสาร
เพื่ อ รองรั บ การเป น เศรษฐกิ จ ฐานดิ จิ ทั ล ยั ง ไม ก ระจายอย า งเพี ย งพอและทั่ ว ถึ ง ส ว นโครงสร า งพื้ น ฐาน
๑๑

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยูในระดับต่ํา มีปญหาขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
1.๒.๓ สถานการณตลาดแรงงานในอาเซียน
อาเซียนไดรวมตัวเปนประชาคมอยางเปนทางการในป ๒๕๕๘ และแบงการดําเนินงาน
ออกเปน ๓ เสาหลัก ไดแก ๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
๒) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community : ASCC) และ ๓) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community : APSC) โดยที่ผานมาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดมีการกําหนดเปาหมายและพันธกรณีใน ๔ เรื่อง ไดแก ๑) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว
โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น
๒) การเปนภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันสูง ผานการกําหนดนโยบายการแขงขันใหมีความยุติธรรม
เสริมสรางการคุมครองผูบริโภค สงเสริมความรวมมือทางดานสิทธิทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กําหนดมาตรการดานภาษี และกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ๓)การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางเสมอภาค โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน โครงการริเริ่ม
เพื่อการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และ ๔) การเขารวมเปนสวนสําคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน ผลของการดําเนินงานที่สําคัญในชวงที่ผานมา
ไดแก การลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ในสินคาจํานวน ๘,๒๘๗ รายการ การลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ ๕
ในสินคาในบัญชีออนไหว (กาแฟ มันฝรั่ง มะพราวแหงและไมตัดดอก) การเปดเสรีการคาบริการรวมทั้งสิ้น ๑๒ สาขาใหญ
ประกอบดวย ๑๒๘ สาขายอย การยกเลิกอุปสรรคในการใหบริการทุกรูปแบบและเปดใหนักลงทุนอาเซียน
ถือหุนไดอยางนอยรอยละ ๗๐ ในสาขาบริการเรงรัด ไดแก สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร สาขาสุขภาพ
สาขาทองเที่ยว สาขาขนสงทางอากาศและสาขาโลจิสติกส เปนตน รวมทั้งอาเซียนไดประสานกําหนดมาตรฐาน
สินคาและจัดทําความตกลงการยอมรับรวม เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา เพื่อลดอุปสรรคทางการคา
ที่ มิ ใ ช ภ าษี ร ะหว า งกั น โดยได เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การปรั บ ประสานมาตรฐานสิ น ค า ๒๐ กลุ ม ซึ่ ง สิ น ค า ส ว นใหญ
เปนเครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศตูเย็น วิทยุ และโทรทัศน เปนตน โดยปจจุบันอาเซียนเรงจัดทําความตกลง
วาดวยการยอมรับรวมรายสาขาสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การรับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง สินคายา และอาหาร
สํ า หรั บ เรื่ องการส ง เสริ ม การเคลื่ อ นยา ยแรงงานเสรี มีก ารจั ด ทํ าข อ ตกลงยอมรั บ รว มกั น
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ ซึ่งปจจุบันไดมีการลงนามรวมกันแลวใน ๘ สาขาวิชาชีพ
ได แ ก สถาป ต ยกรรม วิ ศ วกรรม แพทย ทัน ตแพทย พยาบาล บั ญ ชี การสํ ารวจ และด า นการท อ งเที่ ย ว
โดยอาเซี ย นได กํา หนดหลั กการยอมรั บ ในคุณสมบัติเพื่ออํานวยความสะดวกในขั้น ตอนการขอใบอนุญาต
แตไมถึงขั้นตอนการยอมรับในใบอนุญาตประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน โดยเนนใหนักวิชาชีพตางดาวจะตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศที่ตนตองการเขาไปทํางาน สําหรับความกาวหนาในการดําเนินงานสาขา
วิศวกรรมมีความกาวหนามากที่สุด เนื่องจากลักษณะของวิชาชีพมีความเปนมาตรฐานสากลและไดมีการเตรียมการ
ที่ จ ะส ง เสริ ม สาขาวิ ศ วกรรมที่ ไ ม ค วบคุ ม เพิ่ ม อี ก ๑๗ สาขา (จากเดิ ม ๗ สาขา) รวมเป น ๒๔ สาขา
แตปจ จุบันยั งไมมีวิศวกรที่ไดรับ การขึ้นทะเบียนกับอาเซียนยื่นความจํานงเพื่อสมัครเขาทํางานในประเทศ
อาเซียนเลย ขณะที่สาขาสถาปตยกรรมมีการกําหนดคุณสมบัติคอนขางสูง อาทิ การกําหนดประสบการณ
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ที่ตองมีอยางนอย ๑๐ ป และภายใน ๑๐ ป จะตองมีการสรางงานขนาดใหญ และตองมีการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหบรรลุผลไดยาก ประกอบกับศักยภาพของสถาปนิกที่แตกตางกันในแตละประเทศ
และวิ ชาชีพนี้ ประเทศไทยได กํา หนดให เป นอาชีพสงวน ทําใหกระบวนการแกไขกฎหมายตองใชเวลานาน
ในป ๒๕๕๘ จึงมีสถาปนิกเพียง ๖ คน ที่สามารถทํางานในอาเซียนได (อางอิงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สถิติ
ณ วันที่ ๑๗กันยายน ๒๕๕๘) ขณะที่สาขาสุขภาพ (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) มีความคืบหนาไมมาก
ในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไมมีการยอมรับหลักสูตรระหวางอาเซียนดวยกัน และมีประเด็นในเรื่องจริยธรรม
ในการประกอบอาชีพเขามาเกี่ยวของ ประกอบกับปญหาการกําหนดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตที่กําหนดใหเปน
ภาษาทองถิ่นเพื่อประโยชนของการสื่อสารกับผูปวย และความหลากหลายของคําจํากัดความที่ตองไดรับการ
ยอมรับทั้งประเทศตนทางและประเทศปลายทาง สําหรับสาขาวิชาชีพดานบัญชี ยังคงประสบปญหาการกําหนด
คุณสมบัติในเรื่องมาตรฐานการศึกษาบัญชี และหลักเกณฑการเก็บจํานวนชั่วโมงการใหบริการดานบัญชีภายใต
CPC 826 ของแตละประเทศที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งการผานกระบวนการกฎหมายในการออกกฎระเบียบ
เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมและการขึ้นทะเบียน สวนการดําเนินงานในสาขาวิชาชีพดานทองเที่ยว นับเปน
วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนยายไดมากที่สุด เนื่องจากไมมีกฎหมายภายในประเทศควบคุม แตก็ยังคงประสบปญหา
ในการดําเนินการในเรื่องความไมชัดเจนในขั้นตอนการไดรับใบประกาศนียบัตรบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวอาเซียน
การปรับเทียบวุฒิการศึกษาใน ๓๒ ตําแหนง และแนวทางการออกใบอนุญาตการทํางาน
การเปดเสรีการลงทุนในอาเซียน ปจจุบันความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนยังไมสามารถ
บังคับใชไดเนื่องจากประเทศสมาชิกยังใหสัตยาบันไมครบ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สปป.ลาว และเมียนมา ทั้งนี้
เนื่องจากความตกลงนี้ไดขยายความครอบคลุมขั้นตอนการลงทุน ตั้งแตการสงเสริมการคุมครองการลงทุน และ
อํา นวยความสะดวกแก ผู เข า มาลงทุ น ทั้ งการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย
เพื่อสรางระบอบการลงทุนที่เสรีและเปดกวางในอาเซียน ขณะที่ความตกลงเดิมเนนเพียงการเปนแหลงดึงดูด
การลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน สงเสริมบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปรงใสเทานั้น สําหรับ
การเปดเสรีสาขาหลักทรัพย ซึ่งเปนสาขาที่มีความเสรีมากที่สุด โดยไทยอนุญาตใหสมาชิกอาเซียนสามารถถือหุน
ในบริษัทหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไดถึงรอยละ ๑๐๐ ซึ่งครอบคลุมบริการในสวน
ของสั ญญาซื้ อ ขายล ว งหน า การยื มและให ยืมหลักทรั พยการจัดการเงิน รว มลงทุน การจัดการกองทุน รวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจที่ปรึกษาในการลงทุนสาขา
หลักทรัพยดวย อยางไรก็ตาม ไทยยังไมผูกพันในสวนที่เปนบริการขามพรมแดน และการออกใบอนุญาตใหม
ขณะที่สาขาธนาคารพาณิชย ประเทศไทยไดผูกพันใหสมาชิกอาเซียนเขามาถือหุนในธนาคารพาณิชยของไทยได
ตามกฎหมายไทย คื อ โดยปกติ ไม เกิ น ร อยละ ๒๕ รวมทั้งไทยไดย กเลิกขอจํากัดจํานวนบุคลากรตางชาติ
จากสมาชิกอาเซียนเขามาปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยสถาบันการเงินดังกลาวตองเสนอ
แผนการวาจางบุคลากรตางชาติใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาอนุญาต อยางไรก็ตาม ขอยกเลิกนี้ไมผูกพัน
ในสวนที่เปนบริการขามพรมแดน ยกเวนบริการใหคําปรึกษาทางการเงินและการโอนขอมูล และไมผูกพัน
การออกใบอนุญาตใหม ทั้งนี้ การดําเนินการภายหลังจากป ๒๕๕๘ นอกจากการเปดเสรีเพื่อใหเกิดการรวมตัว
ในสาขาการเงินของอาเซียนแลว ยังไดเพิ่มเปาหมายเรื่องเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) และ
ความครอบคลุมทางการเงิน (Financial Inclusion) เขามาดวย และเพิ่มความสําคัญกับการเรงรัดการรวมกลุม
ในสาขาประกันภัยใหมากขึ้น
ภายหลังการเป น ประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ สมาชิกอาเซีย นไดมีการจัดทําแผนงาน
ขอตกลงรวมภายหลังป ๒๐๑๕ หรือที่เรียกวาปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยอาเซียน ๒๐๒๕ (The Kuala Lumpur
Declaration for ASEAN 2025) เพื่อกําหนดวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังป ค.ศ.๒๐๑๕ ซึ่งไดกําหนด
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ทิศทางในอนาคตของอาเซียนใหมีเอกภาพทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบตอสังคม
ทําเพื่อประชาชนและ มีป ระชาชนเปนศูน ยกลาง และยึดมั่นในกฎกติกาอยางแทจ ริง สิ่งที่อาเซียนตองเรง
ดําเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ไดแก การผลักดันมาตรการที่เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวก
ทางการคา เชน มาตรการดานการขนสงและศุลกากร ระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน
การจัดทําระบบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองของอาเซียนคลังขอมูลการคาอาเซียน การจัดทําความตกลง
ยอมรับรวมกันในสินคากลุมตาง ๆ และใหมีการจัดทําวาระดานความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภายหลังป
ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเปนการดําเนินงานตอจากแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงของอาเซียน (MPAC) ที่ไดกําหนด
สาขาความรวมมือ ๕ ดานใหม ไดแก (๑) โครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืน (๒) นวัตกรรมทางดานดิจิทัล (๓) โลจิสติกส
ที่ไรพรมแดน (๔) กฎระเบียบที่เปนเลิศ (๕) การเคลื่อนยายคน และไดนํา ๕๕ โครงการที่ยังคางจากแผนเดิม
มาบรรจุในวาระฉบับใหมดวย
อยางไรก็ดี มูลคาการคาของไทยในอาเซียนมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่ลดลง เห็นไดจาก
อัตราการเติบโตของมูลคาการคาของไทยไปยังอาเซียนเริ่มชะลอตัวตั้งแตป ๒๕๕๓ จากอัตราการเติบโตรอยละ ๓๐.๕๙
ลดลงเหลือรอยละ ๖.๘๒ ในป ๒๕๕๘ จะเห็นไดวาการแขงขันภายในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เนื่ องจากสมาชิ กส ว นใหญ มีการผลิ ตสิ น ค าและบริการที่คล ายคลึง กัน ทํา ใหเกิด การแยงชิงส ว นแบ งตลาด
ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้งปจจัยการผลิตในเรื่องทุนและแรงงาน โดยการเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงาน
ทําใหเกิดการแยงอาชีพในบางสาขาได อาทิ พยาบาล ขณะที่หลายสาขาวิชาชีพยังไมสามารถเคลื่อนยายแรงงานได
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากปญหาในเรื่องกฎระเบียบและการรับรองมาตรฐานคุณสมบัติระหวางกัน ทั้งนี้ ในระยะตอไป
ประเทศไทยจํ า เป น ต อ งเร ง แก ไ ขกฎระเบี ย บต า งๆ ที่ ยั ง เป น อุ ป สรรคต อ การเป ด เสรี ใ นด า นต า งๆ อาทิ
การเคลื่อนยายแรงงานเสรี การเปดเสรีภาคการเงิน การเคลื่อนยายทุน เปนตน โดยจะตองดําเนินการที่เปน
ขอตกลงรวมของสองฝาย และตองเตรียมความพรอมรับการเปดเสรีภาคบริการ การเงินที่เพิ่มมากขึ้น และ
ในขณะเดียวกันภาคการผลิตจําเปนตองมีการจัดทําการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมีเอกลักษณและคุณภาพที่ดี
เพื่อเพิ่มมูลคา สรางความแตกตางจากสินคาที่ผลิตในอาเซียน และใหตรงตามความตองการของตลาดถึงจะทําให
เกิดรายไดใหแกประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในสวนของการดําเนินงานตามพันธกรณีประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนและประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน แม จะการดํ าเนินงานที่ บรรลุ ผลเกื อบสมบูรณ แต ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงจําเปนจะตองรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดน การ
เสริมสรางความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการทูต
เชิงปองกัน และการเสริมสรางศักยภาพทางการทหารรวมกัน สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
จํ าเป น ต องดํ า เนิ น การเรื่ อ งมาตรการระหว างประเทศ การจัด การแรงงานย ายถิ่น และการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบาน
การเป ดเสรี มากขึ้น ของประชาคมอาเซีย นภายหลั งป ๒๕๕๘ ทั้งในภาคสินคาและบริการ
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเปนโอกาสที่สําคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงานอยางเสรี
การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซึ่งทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให เ ป น ศู น ย ก ลางทางด า นการค า การลงทุ น การเงิ น การบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมในขณะที่การแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินคาและ
บริการสินคาเกษตรไทยจะแขงขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินคาของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม การเคลื่อนยายเสรีแรงงานทักษะที่เปนทั้งโอกาสและอุปสรรคและการที่หลายประเทศมีเปาหมาย
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การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คลายคลึงกันไมวาจะเปน อินโดนี เซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
ทําใหการพัฒนาของแตละประเทศตองคํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตร
การคาสินคาและบริการของตนเองซึ่งไทยตองผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น
นอกจากนี้ รูปแบบการคาระหวางประเทศมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากขึ้น
และมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งจะเปน
ทั้งโอกาสที่เปดกวางขึ้นสําหรับการคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของ
กลุ มประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึ งต องกํา หนดยุทธศาสตรการแขงขัน และความรวมมือระหวางประเทศ
ที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องฐานตลาดการคาการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และในเรื่องสาขาการผลิต
การบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้ จะตองใชประโยชนจาก (๑) ภูมิศาสตรที่ตั้งของประเทศ
และการดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมายาวนาน และจากการดําเนินนโยบายสงเสริมให
เปนเทศไทยเปนฐานที่ตั้งบริษัทแมและศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค (๒) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสขนาดใหญตามที่กําหนดในแผนการลงทุน และ (๓) ความเปนเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ
อาทิ ยานยนต อิเล็กทรอนิกส อาหาร และบริการทองเที่ยว อยางไรก็ดี ทามกลางการแขงขัน ที่รุนแรงขึ้ น
โดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น มีแนวโนมวาประเทศตางๆ จะนํามาตรการที่ไมใช
ภาษีมาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันการคาโดยทางออมมากขึ้น อาทิ มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชน มาตรฐาน
ความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เปนตน
1.๒.๔ โลกในทศวรรษหนา (๕ Mega Trends) **อางอิงจากบทความของจอหน แนสบิตต (John
Naisbitt) นักอนาคตศาสตรและนักวิเคราะหชื่อดังชาวสหรัฐ
๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Shifts) หลังสิ้นสุดยุค Baby Boom
ในชวงป 1965-1970 ประกอบกับวิทยาการทางการแพทยสมัยใหมที่พัฒนาขึ้นมาสงผลใหประชากรมีอายุ
ยืนยาวขึ้นกวาเดิม ประกอบกับโครงสรางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวจากครอบครัวที่มีขนาดใหญเปลี่ยนไปสูครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น รวมถึงการแตงงาน
มีครอบครัวและมีบุตรมีแนวโนมลดลงจึงทําใหสัดสวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะเดียวกันสัดสวน
ประชากรวัยแรงงานก็ลดลงตามไปดวย สงผลตอเนื่องใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสรางระบบเศรษฐกิจทั้งการผลิต
และการบริโภค ทั้งนี้ คาดวาในป 2050 สัดสวนประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ป จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 21
ของประชากรโลก สูงกวาปจจุบันที่มีสัดสวนราวรอยละ 10 ของประชากรโลก ธุรกิจที่คาดวาจะไดรับประโยชน
ไดแก บริการ ดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาล อาหารเพื่อสุขภาพ/อาหารสําหรับผูสูงอายุ ธุรกิจออกแบบที่อยู อาศัย
สําหรับผูสูงอายุเครื่องจักร/หุนยนตที่ใชในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงาน
๒) การเปลี่ยนขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) จากเดิมที่เศรษฐกิจโลก
ขับเคลื่อนโดยกลุมประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะกลุม G7 (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา) แตขั้วอํานาจของเศรษฐกิจโลกกําลังจะเปลี่ยนผานไปสูประเทศตลาดเกิดใหม
อาทิ กลุมประเทศ E7 (จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย แม็กซิโก และตุรกี) ซึ่งเศรษฐกิจกําลังเติบโต
อยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมประเทศดังกลาวยังมีทรัพยากรสมบูรณ และมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไดอีกมาก
ทั้งการคา การลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบกับจํานวนประชากรมหาศาลและมีระดับ
รายไดที่สู งขึ้นตอเนื่อง สงผลใหเ กิดความต องการสิน คา และบริการใหมๆ เพิ่มขึ้น ดวย ในป 2009 GDP
ของกลุมประเทศ E7 มี ขนาดราวสองในสามของ GDP ของกลุมประเทศ G7 แตคาดวาในป 2050 GDP
ของกลุมประเทศ E7 จะเพิ่มขึ้นอยางมากจนมีขนาดใหญเปนสองเทาของ GDP ของกลุม G7 ทําใหโครงสราง
๑๕

เศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมเปลี่ยนไปจากเดิมที่เปนฐาน การผลิตและแหลงแรงงานราคาถูก
กาวไปสูการเปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก ธุรกิจที่คาดวาจะไดรับประโยชน ไดแก ธุรกิจสงออกที่ปรับสินคา
ใหสอดคลองกั บรสนิยม การบริโภคของกลุ มประเทศตลาดเกิ ดใหมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุม E7 ซึ่งแตละประเทศ
มีรสนิยมและ วัฒนธรรมการบริโภคที่แตกตางกัน รวมถึงธุรกิจที่เติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ อาทิ
สินคาฟุมเฟอย บริการสุขภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
๓) การเติบโตของสังคมเมือง (Accelerating Urbanization) ปจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลกอาศัยอยูในเมือง แตหากยอนหลังไปในป 1950 จะพบวา มีเพียงรอยละ 30 ของประชากรโลก
ที่อาศัยอยูในเมือง เนื่องดวยพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหวิถีชีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบายมากขึ้น
อาทิ ระบบคมนาคมขนส ง ระบบสาธารณู ป โภค อาหาร เสื้อผา และที่อยูอาศัย ประชากรที่เคยอาศัย อยู
ในชนบทก็ เ ริ่ ม ย า ยเข า มาอาศั ย ในเมื อ งมากขึ้ น เพื่ อ แสวงหารายได แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต า งๆ
ขณะเดียวกันนโยบายของหลายประเทศที่มุงกระจาย รายไดและการพัฒนาไปสูชนบทมากขึ้น ชวยยกระดับ
และพัฒนาสังคมชนบทไปสูการเปนสังคมเมือง ทําใหคาดวาในป 2050 สัดสวนประชากรที่อาศัยอยูในเมือง
จะสูงถึงรอยละ 72 โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ (Sub-Saharan Africa) และเอเชีย ที่สังคมเมือง
เริ่มมีแนวโนมพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว ขอสังเกต : แตละประเทศมีนิยามของ “สังคมเมือง” ที่แตกตางกัน
ออกไป (สามารถดูเพิ่มเติมไดจากรายงาน World Urbanization Prospects 2011 Revision, UN)
แตภาพรวมจะพิจารณาจากจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจ ที่คาดวาจะไดประโยชน : ธุรกิจกอสราง / วัสดุกอสราง พลังงาน โทรคมนาคม/
อินเทอรเน็ต อาหารสําเร็จรูป เสื้อผา/เครื่องประดับ รถยนต
๔) การลดลงของทรั พยากรและการเปลี่ย นแปลงทางสภาวะอากาศ (ResourceScarcity
and Climate Change) การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกสงผลใหการบริโภคทรัพยากรตางๆ เพิ่มขึ้น
ตามไปดวยโดยเฉพาะการใชพลังงานทั้งจากถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ รวมถึงการบริโภคน้ําและอาหาร
ที่นับวันทรัพยากรดังกลาวมีแตลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม อาทิ มลภาวะที่เกิดจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขยะ
และของเหลือใชที่ไมไดถูกนําไปรีไซเคิล และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซคจากรถยนต ทั้งนี้ การประเมินวา
หากรูปแบบการบริโภคทรัพยากร ยังเปนดังเชนปจจุบัน จะสงผลกระทบตอบรรยากาศ ของโลกและทําให
อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้ร 0.5-1.5 องศาเซลเซียสในอีก 20 ป ขางหนา ตลอดจนยัง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอากาศ อาทิ ฝนแลง น้ําทวม และการเปลี่ยนแปลงของระดับ ความเขมขนในน้ําทะเล ซึ่งจะสงผล
กระทบตอเนื่อง ไปยังภาคการเกษตรและการผลิตอาหารของโลก ดังนั้น ทั่วโลกจึงหันมาใหความสําคัญกับการดูแล
และรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมถึงในภาคธุรกิจที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
เพื่อลดหรือชะลอผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ตัวอยางธุรกิจที่คาดวาจะไดรับผลประโยชน : ธุรกิจสีเขียว (ธุรกิจ
ที่ใชวัสดุหรือมีกระบวนการ ผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมหรือควบคุมการปลอยมลภาวะตอสิ่งแวดลอม) บรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ พลังงานทางเลือก เกษตร / อาหารอินทรีย รีไซเคิลขยะ และของเสีย ที่ปรึกษาและ
ออกแบบการผลิต โรงงานที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
๕) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Breakthroughs) การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมหนาของโลกไปอยางมากจากในอดีตทั้งรูปแบบวิถีชีวิต รวมถึงการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจดวย ไมวาจะเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวน การผลิต
การตลาด และการบริหารจัดการภายในกิจการ นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยใหเกิดธุรกิจใหมไดงายในเพียงชั่วขามคืน
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อาทิ ธุ รกิ จ ออนไลน โดยอาศัย ประโยชน จ ากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่กอใหเกิดสังคมเครือขาย
ออนไลน (Social Network) แพรหลายดังเชนในทุกวันนี้ ซึ่งชวยลดขอจํากัดของระยะทาง ทําใหสามารถทําตลาดได
อยางไรขอบเขต ทั้งนี้ ปจจุบันประชากรโลกมีอุปกรณสื่อสารมากกวา 1.84 เครื่องตอคน เพิ่มขึ้นจาก 0.08 เครื่อง
ตอคนตอ ในป 2003 และคาดวาจะเพิ่มเปน 3.47 และ 6.58 เครื่องตอคนในป 2015 และป 2020
ตามลําดับ สะทอนใหเห็นถึงการที่เทคโนโลยีจะกาวมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น ธุรกิจ
ในอนาคตจึงควรใหความสําคัญกับการไขวควาโอกาสจากความสําคัญของเทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงไมพลาด
ที่จะติดตามทิศทางของเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ผานเทคโนโลยี
สื่อสารตางๆ ที่นับวันจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวอยางธุรกิจที่คาดวาจะไดประโยชน: ธุรกิจ
ออนไลน (ธุรกิจที่ทําตลาดหรือใหบริการ ผานอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน) โทรคมนาคม อุปกรณสื่อสาร
บริการคอนเทนทออนไลน พัฒนาซอฟตแวร / แอพพลิเคชั่น
๑.๒.๕ ประชากรโลกในสองทศวรรษขางหนา (Next Generation) โครงสรางของสังคม
มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอยูแลวขึ้นอยูกับสถานการณทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจในชวงนั้น
ที่ เป นแรงผลั กดั นให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงและคนในแต ละยุ คแต ละสมั ยก็ จะมี พฤติ กรรม ความคิ ด ทั ศนคติ
ไลฟสไตล ความรู ค วามสามารถ ค า นิ ย มการบริ ห ารจัดการที่แ ตกต างกั น ออกไป ทางสหรัฐ อเมริกา และ
โลกตะวันตก จึงไดจัดแบงกลุมคนออกเปนรุนตาง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซึ่งเกณฑการ
จัดแบงรุนนี้ก็เปนที่นิยมใชกันไปทั่วโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) Lost Generation ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2426-2443 หรือในชวง
ทศวรรษที่ 80 ปจจุบันคนกลุมนี้เสียชีวิตไปหมดแลว จึงถูกตั้งชื่อวา "Lost Generation" เหตุการณที่สําคัญ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนยุคนี้ก็คือการเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1
(2) Greatest Generation หรือที่รูจักกันวา G.I. Generation คนกลุมนี้เกิดในชวงป
พ.ศ. 2444-2467 คือยุคกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 พวกเขาจึงกลายมาเปนกําลังหลักของการตอสูในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสงครามสงบเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ําไปทั่วโลกคนรุนนี้จึงเปนกําลังสําคัญในการ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจใหกลับมาดีขึ้นอีกครั้งผูคนในยุคนั้นจะมีความเปนทางการสูง ผูชายจะใสสูทผูกเนคไท
เมื่อออกจากบานคนในสังคมจะมีแบบแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิด ความเห็นความเชื่อ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมั่นรัฐบาล อํานาจรัฐมีจิตสํานึกความเปนพลเมืองรวมกัน
3) Silent Generation หมายถึงคนที่เกิดในชวง พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุนนี้จะมีไมมาก
เทารุนอื่น ๆ เพราะเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี และหลังจากนั้นก็เขาสูยุคเศรษฐกิจตกต่ําดังนั้น ผูคนจึงมีชีวิต
ความเปนอยูที่ยากลําบาก ตองทํางานหนักในโรงงานหามรุงหามค่ํา คนรุนนี้จึงมีความเครงครัดตอระเบียบ
แบบแผนมาก มีความจงรักภักดีตอนายจาง และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมายเปนยุคที่ผูหญิงเริ่มออกมา
ทํางานนอกบานกันมากขึ้น กระทั่งเวลาผานไปเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว คนในรุนนี้จึงไดรับโอกาสมากขึ้นมีชองทาง
การสรางกิจการของตัวเอง รวมทั้งมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆเปนรากฐานจนถึงปจจุบันนี้
๔) เบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึงคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2489 – 2507
หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุที่เรียกวา "เบบี้บูมเมอร" ก็เพราะวาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2
สงบลงบานเมืองที่ผานการสูรบไดรับความเสียหายอยางหนักประชากรที่เหลืออยูในแตละประเทศจึงตองเรง
ฟนฟูประเทศใหกลับมาแข็งแกรงมั่นคงอีกครั้ง แตทวาสงครามที่ผานพนไปก็ไดครากําลังพลและแรงงานไปเปน
จํานวนมาก ประเทศเหลานี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อน ประเทศคนในยุคนั้นจึงมีคานิยมที่จะตองมีลูก
หลาย ๆ คน เพื่อสรางแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเปนที่มาของคําวา "เบบี้บูมเมอร" นั่นเอง ปจจุบันนี้
คนยุคเบบี้บูมเมอรคือคนที่มีอายุตั้งแต 49 ปขึ้นไปและเริ่มเขาสูวัยชราแลว คนกลุมนี้จึงเปนคนที่มีชีวิต
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เพื่อการทํางานเคารพกฎเกณฑ กติกา มีความอดทนสูง ทุมเทใหกับการทํางานและองคกรมาก สูงาน พยายามคิด
และทําอะไรดวยตัวเอง เปนเจาคนนายคนถูกครอบครัวสั่งสอนมาใหเปนคนประหยัด อดออม จึงมีการใชจาย
อย า งรอบคอบและระมัด ระวัง คนในยุ คอื่ น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอรวา เปน พวก "อนุรัก ษนิย ม"
เป น คนที่ เ คร งครัดในขนบธรรมเนี ย มประเพณีแตคนกลุมนี้ถือวานาจะมีจํานวนมากที่สุดในสังคมปจ จุบัน
เลยทีเดียวเหตุการณสําคัญที่คนในรุนนี้เคยประสบ หรือเคยไดยินก็คือขาวความสําเร็จของการสงนักบินอวกาศ
ไปเหยียบดวงจันทร ขาวการทําสงครามเวียดนามเปนตน
5) เจเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) หลังจากยุคเบบี้บูมเมอรสงผลใหเด็กเกิดมากขึ้น ปญหาที่ตามมา
ก็คือทรัพยากรที่มีอยูในโลกนี้ไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ประชาชนจึงกลับมานั่งคิดวา หาก
ไมควบคุมอัตราการเกิดไวสุ ดทายแลวคนทั้งโลกก็จะขาดแคลนอาหาร ดังนั้น จึงเกิดเปนยุค "เจเนอเรชั่นเอ็กซ"
(Generation X) หรือเรียกสั้น ๆ วา "Gen-X" ที่เปนกระแสตีกลับจากยุคเบบี้บูมเมอร มีการควบคุมอัตราการเกิด
ของประชากรอยางเชนในประเทศจีนก็มีการรณรงคใหคนมีลูกไดเพียง 1 คนเทานั้นคนยุคนี้จะเกิดอยูในชวงป
พ.ศ. 2508-2522 อาจเรียกอีกชื่อวา "ยับป" (Yuppie) ที่ยอมาจาก Young Urban Professionals
เพราะเกิ ด มาพร อ มในยุ ค ที่ โ ลกมั่ ง คั่ ง แล ว จึ ง ใช ชี วิ ต อย า งสุ ข สบายเติบ โตมากั บ การพั ฒ นาของวิ ดี โ อเกม
คอมพิวเตอร สไตลเพลงแบบฮิปฮอปและอาจทันดูทีวีจอขาวดําดวยปจจุบัน คนยุค Gen-X เปนคนวัยทํางาน
มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปแลว พฤติกรรมของคนกลุมนี้ที่เดนชัดมากก็คือ ชอบอะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการ
ใหความสําคัญกับเรื่องความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว (Work–life balance) มีแนวคิดและการทํางาน
ในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียงลําพังไมพึ่งพาใครเปนตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปดกวาง มีความคิด
สรางสรรคอยางไรก็ตามหลายคนใน Gen-X มีแนวโนมที่จะตอตานสังคม ไมไดเชื่อเรื่องศาสนา และไมไดยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณี มากนั กเป นคนที่ มีความยืดหยุน ในการปรับตัว กับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอยางเชน
มองวาการอยูกอนแตง หรือการหยารางก็เปนเรื่องปกติเชนเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งตางจากกลุมเบบี้บูมเมอร
ที่มองเรื่องพวกนี้เปนเรื่องผิดจารีตประเพณีเปนอยางยิ่ง
6) เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
หรื อ ยุ ค Millennia ซึ่ งก็ คื อคนที่ เกิ ดอยู ในช วงป พ.ศ. 2523–2540 คนกลุ มนี้เติ บโตขึ้นมาท ามกลาง
ความเปลี่ ยนแปลงและค านิ ยมที่ แตกต างระหว างรุ นปู ย าตายาย กับ รุนพ อแมแต ก็รั บเอาความเจริญรุ ดหน า
ของเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตเขามาแทรกอยูในการดํารงชีวิตประจําวันดวย ยุคนี้จะเปนยุคที่เศรษฐกิจกําลัง
เติบโตเปนอยางมาก ทําใหพอแมที่คอนขางจะประสบความสําเร็จในชีวิตแลวจะดูแลเอาใจใสลูก ๆ เปนอยางดี
เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแตเด็กไดในสิ่งที่คนรุนพอแมไมคอยได มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก
มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบถูกบังคับใหอยูกรอบ ไมชอบอยูในเงื่อนไขชอบเสพขาวสารผานชองทางตาง ๆ
ที่หลากหลาย มีอิสระในความคิด กลาซักกลาถามในทุกเรื่องที่ตัวเองสนใจ ไมหวั่นกับคําวิจารณ มีความเปนสากลมาก
มองวาการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปนตางชาติเปนเรื่องธรรมดา ปจจุบันคนกลุมนี้อยูในทั้งชวงวัยเรียน
และวั ย ทํ า งานและจากการที่ ยุ ค นี้ เ ป น ยุ ค ที่ มีเ ทคโนโลยี เ ข า มาเกี่ ย วขอ งจึ ง ไมน า แปลกใจที่ ค นกลุ ม นี้ จ ะมี
ความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร ชอบงานดานไอที ใชความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ รวมทั้ง
สามารถทําอะไรหลาย ๆ อยางไดในเวลาเดียวกันเรียกไดวาสามารถใชเครื่องมือเครื่องไมไดอยางคลองแคลวอยางที่เรา
อาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหมที่นั่งเลน iPadไปดวย คุยโทรศัพทไปดวยแถมบางคนยังกินขาวไปพรอม ๆ กัน
ดวยอีกตางหาก ในเรื่องการทํางานคนกลุมนี้ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งที่ทํามีผลตอตนเองและ
ตอหนวยงานอยางไร และชอบทํางานเปนทีม ตางจากกลุม Gen-X ที่ชอบวันแมนโชวมากกวาเพราะคนในวัย
Gen-X จะถูกฝกมาแบบนั้น ตางจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมาพรอมกับการประชุม การระดมความคิดเห็นแตทวา
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คนกลุมนี้จะไมคอยอดทนเหมือนรุนพอรุนแมนักหวังที่จะทํางานไดเงินเดือนสูงๆ แตไมอยากไตเตาจากการ
ทํางานขางลางขึ้นไปคาดหวังในการทํางานสูง ตองการคําชม กลุม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาใหงานและชีวิตสวนตัว
ในจุดที่สมดุลกันพอหลังเลิกงานอาจไปทํากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสรางความสุขใหกับตัวเอง เชนไปเลนฟตเนส
ไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูงจะไมคอยหมกมุนอยูกับงานเหมือนกับคนรุนกอนนอกจากนี้ กลุม Gen-Y จะเปน
คนมองโลกในแงดี มีใจชวยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธที่ดีและแนนแฟนกับพอแม
7) เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) Gen-Z คือ คํานิยามลาสุดของคนรุนใหมในยุคปจจุบัน
หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป เทียบอายุแลวก็คือวัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เด็ก ๆ กลุม Gen-Z นี้จะเติบโต
มาพรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายที่อยูแวดลอมมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ และ
เรียนรูไดเร็วเพราะพอแมใชสิ่งเหลานี้อยูในชีวิตประจําวัน แตสิ่งหนึ่งที่เด็กรุน Gen-Z แตกตางจากรุนอื่น ๆ
สมัยที่ยังเปนเด็กอยูก็คือ เด็กรุนนี้จะไดเห็นภาพที่พอและแมตองออกไปทํางานทั้งคู ตางจากรุนกอน ๆ ที่อาจจะมีพอ
ออกไปทํางานคนเดียว ดวยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ คนจึงไดรับการเลี้ยงดูจากคนอื่นมากกวาพอแมของตัวเอง
นอกจาก 7 เจเนอเรชั่นที่บอกไปแลว ปจจุบันนี้ยังมีคํานิยามเพิ่มขึ้นมาอีก 1 กลุมแตไมไดจัด
อยูรวมกับ 7 เจเนอเรชั่นขางตน คือ กลุม "Gen-C" เปนคําใหมที่ Google และ Nielsen บัญญัติใชสําหรับ
เรี ย กกลุ มคนยุ คใหมที่ไม ได แบ งตามอายุ เ หมือน 7 เจเนอเรชั่นขางบนแตจัดกลุมตามพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรก ทั้งนี้ คนที่จะถูกจัดเขากลุม Gen-C นั้น ก็คือคนกลุม Baby
Boommer และ Gen-X ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้นไปจนถึงขั้นเสพติด
การเชื่อมตอ แตไมรวมคนกลุม Gen-Y เปนพวก Gen-C ดวยนั่นเพราะคนกลุม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมตอ
โลกไรสายเปนประจําอยูแลวตางกับคนกลุม Baby Boommer และ Gen-X ที่ในอดีตแทบไมเคยยุงเกี่ยวกับ
เรื่ อ งพวกนี้ เ ลยแต เ มื่ อ เข า สู ยุ ค เทคโนโลยี ม ากขึ้ น พฤติ ก รรมของคนเหล า นี้ จึ ง ต อ งเปลี่ ย นไปตามโลก
สําหรับคน Gen-C นั้นจะมีนิสัยที่เห็นเดนชัดมาก ๆ คือ จะมีการเชื่อมตอตลอดเวลา มีการอัพเดทขอมูลสนใจ
ขาวสารที่ไดรับรูมาในโลกไซเบอร พรอมจะแชรตอทุกเมื่อติดตามดูคลิปในยูทูบมากกวานั่งดูโทรทัศนเหมือนกับ
สังคมออนไลนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของตัวเองไปแลวและคนกลุมนี้ก็ยังกลายมาเปนผูขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม ๆ
ดวยอยางไรก็ตามคนกลุม Gen-C นี้ แมจะชอบโพสตขอความมากมายแตก็จะโพสตดวยความระมัดระวังกวา
คน Gen-Y ที่อาจจะโพสตตามอารมณมากกวาตางกับคน Gen-C ที่จะโพสตเพื่อแบงปนความรู ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ ถาเราลองเหลียวมองไปรอบๆ ตัว เราก็จะไดพบกับคนรุนตางๆ ที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน
ก็คือ Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-Z ซึ่งนักการตลาด นักธุรกิจ ผูบริหารองคกรตางๆ จะให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียวเพราะจะชวยทําใหพวกเขาไดเรียนรูและเขาใจบุคคลในวัยตาง ๆ ไดดีขึ้น
เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ สวนตัวเราเองการไดเขาใจสิ่งเหลานี้ก็จะชวยลดชองวาง
ระหวางวัยในครอบครัวและลดชองวางในสังคมการทํางานไดดีเลยละ 8. Generation Alpha เจเนอเรชั่นอัลฟา
2010 เกิดตั้งแต พ.ศ. 2553 เปนตนไปเปนรุนลูกของ Gen Y และ Z วัยนี้กําลังเปนเด็กอนุบาลที่เกิดจากพอแม
ที่มีอายุมาก มีลูกนอยมีเงินทองที่ไมตองดิ้นรนมากเทารุนอื่น จับอุปกรณดิจิตอลสัมผัสเทคโนโลยีตั้งแตเกิด
เรียนกันมานานและหลากหลาย อยูกับสังคมทุนนิยมมีแนวโนมเปนคนวัตถุนิยม คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง
เบื่องายและความอดทนต่ํานิยมความรวดเร็วทันใจจึงมองหาสูตรความสําเร็จที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
ตั้งแตอายุยังนอยมีการใชเทคโนโลยีมากขึ้น การปฏิสัมพันธกับบาน โรงเรียน วัด นอยลง
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บทที่ ๒
การประมวลยุทธศาสตร แผน นโยบายที่เกี่ยวของ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป ฉบับนี้ไดดําเนินการศึกษารวบรวม
ข อมู ลที่ เกี่ ยวของกับดานแรงงาน อาทิ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล รวมทั้งอนุสัญ ญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ เปนการวิเคราะหที่รอบดานเพื่อนําไปสูการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ ไดแก
2.1 (ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ
(ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มีหลักสําคัญในสวนที่เกี่ยวของ
กับดานแรงงาน ดังนี้
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
การป องกั น หรื อขจัดการกี ดกั นหรื อการผู กขาด การคุมครองผูบ ริโ ภค การจัดระเบีย บการประกอบอาชีพ
เพียงเทาที่จําเปน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ
องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอื่น
การจํ ากั ดเสรีภ าพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวน แตโ ดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพื่อการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
๒๑

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความ
คุมครองและชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคล
ผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา 66 รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน
การปฏิบัติตอกัน 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 สรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 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) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหาร
จัดการ และการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
๒.๒ รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
“กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มีวิสัยทัศน คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเปาหมายของประเทศไทยใน
ป ๒๕๗๙ คือ“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทย
เปนสังคมที่เปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่มีวินัยตื่นรูและเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติที่เปนคานิยมที่ดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ
มีความเจริ ญเติบ โตทางจิ ตวิญ ญาณ มีจิ ตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐาน
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ของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเดนเปนที่ตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพทั้งดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเที่ยว
คุ ณภาพ เป น ครั ว โลกของอาหารคุ ณภาพและปลอดภัย เป น ฐานอุ ตสาหกรรมและบริก ารอั จ ฉริ ย ะที่ เป น
อุตสาหกรรมแหงอนาคตที่ใชนวัตกรรมทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพื่อนําประเทศไทยไปสูการมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเปนอัจฉริยะ”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะต องมี การวางแผนและกํ า หนดยุ ทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปทิศทาง ซึ่งยุทธศาสตรที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ไป
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้ ง สร า งความเชื่ อ มั่ น ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย นและประชาคมโลกที่ มี ต อ ประเทศไทย
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อ ง ขจั ด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เพื่อใหป ระเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒ นาแลว ซึ่งจําเปนจะตอง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในอุ ต สาหกรรม เกษตรและบริ การ การสร างความมั่น คงและปลอดภั ย ด านอาหาร การเพิ่ม ขี ด
ความสามารถทางดานการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใต
กรอบการปฏิ รู ปและพัฒ นาปจ จั ยเชิ งยุทธศาสตรทุกดาน อัน ไดแก โครงสรางพื้น ฐานและระบบโลจิกติกส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
๒๓

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยอมระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง
และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิ จโลก สรางความเปนหุ นสวนการพั ฒนากั บนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทาง
กาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประโยชน
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู
สังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมชั้นสูง
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒๔

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
ดานน้ํารวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ล กระจายบทบาทภารกิ จ ไปสูท องถิ่น อยางเหมาะสม มีธ รรมาภิบ าล กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ จ ะเป น แผนแม บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให ส ว นราชการและ
หนวยงานตางๆใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิ บั ติการในระดั บ กระทรวงและในระดั บ พื้ น ที่ ให มีความสอดคล องตามหว งเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน
ภายใต ร ะบบประชารั ฐ คื อ ความร ว มมื อ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสัง คม ทั้ ง นี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ
นํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
อยางตอเนื่องและบูรณาการ
ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
(๑) สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน สามารถถายทอด
๒๕

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลา
เปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรับรอง มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
(๓) กลไกสู การปฏิ บั ติ มี กลไกที่ส อดรับ /สอดคลองตั้งแตร ะดับ การจัดทํายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
(๔) การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพื่อใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนใน
สังคม
๒.๓แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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)” ซึ่งถือวาเปนแผน
แมบทหลักของประเทศ ที่มีวิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตของประเทศไทยป ๒๕๗๙”มาเปนกรอบ
ในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมายระดับยอยๆลงมา (๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการ
ใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค
๑) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคานิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๒๖

๕) เพื่อใหการบริหาราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
๒) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
๔) ทุ น ทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่ งแวดลอ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่เป น มิต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาล
ในสังคมไทย
๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา
ใน ๑๐ ยุทธศาสตรนี้เกี่ยวของโดยตรงกับดานแรงงาน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยน
ใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต
สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมี
ความเขมแข็งเอื้อตอการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับ
ดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒๗

๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน และมีทักษะ
ทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติเพิ่มขึ้น
๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ ๗ การมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
๓.๒.๓ สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความ
ตองการของตลาดงาน
๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
แผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวของ ไดแก ๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนยฝกอบรมแรงงาน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน และสถาบันฝกอบรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา ๔๐)
และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
๓.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐทั้ งด านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและทั่วถึง
๓.๒.๓ เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสราง
หลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคมท รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการ
ดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
แผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวของ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ การสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั่ ง ยื น
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสรางความเขมแข็ง
ใหเศรษฐกิจรายสาขา โดยไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน ๒
กลุม แตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกตางกัน ดังนี้
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๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเลกทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย
๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดสําคัญของประเทศ
ในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค
โดยการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวน การผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให
มีทักษะขั้นกาวหนาเพื่อตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใช และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การ
สงเสริมใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสราง
มูลคาเพิ่มของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการสงเสริมการทางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรีย มความพรอมของบุคลากรที่จะเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และดานการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นกาวหนาที่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปจจุบันได
๑.๒) สร า งระบบกลไกและเครื อ ข า ยที่ เ ข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
เชื่อมโยงความรว มมือของภาคธุ รกิจ ในลั กษณะคลัส เตอร 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
หรือสถานประกอบการตางๆ ที่รวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมทั้งการสรางกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการ
ตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการวัตถุดิบตนน้ําภาคเกษตรจนถึงบริการขนสง
และกระจายสินคาปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไกสําคัญ
ในการผลักดันการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิต
๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดย
๒.๑ วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยตองมี
การกําหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมายทั้งระยะ
เร งรั ด และระยะยาวอย างจริ งจั งและต อเนื่ อง โดยต องประสานการทํ างานร ว มกั น ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะเรงรัดตองมีการกําหนดกลไกที่ชัดเจน แตมีความยืดหยุนในการ
พัฒนาทักษะกําลังแรงงานกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมที่กําลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมีทักษะ
พื้นฐานที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ
ระบบการศึกษาเรงรัด เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกไดอยางทัน
การณ สําหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะตอไป ตองกําหนดทรัพยากรมนุษยกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการยกระดับความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน
เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง
๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
๒๙

๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยดําเนินการ (๑) สงเสริม
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชน จากอัตลักษณและเอกลักษณแหง
ความเปนไทยที่ สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสู คนในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คํานึง ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มนุษยสราง
ขึ้นเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (๒) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเที่ยว
ตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเที่ยวโดย
ชุ ม ชน การท อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท องเที่ ย วเชิ งเกษตร การทอ งเที่ย วทางทะเล การทอ งเที่ย วสี เขี ย ว
การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬา
และการทองเที่ยวกลุมมุสลิม (๓) ฟนฟูความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทยในสายตาโลก
(๔) ดําเนินกลยุทธทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม
โดยมุงเนนนั กทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่ มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ
ประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน รวมทั้ง สนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรม
มั ค คุ เ ทศก ภ าษาต า งประเทศทั่ ว ประเทศ และ (๖) พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง ให เ กิด ความเชื่ อมโยงกั น
เปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย
ในตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับเอกชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งให ระบบอนุญาโตตุลาการ
ของไทย และลดปญหาขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทําสัญญา
การบริหารสัญญา และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (๒) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนยายแรงงาน
โดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานตางดาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทํางานของ
แรงงานตางดาว ในสวนของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ
แผนงานโครงการสําคัญที่เกี่ยวของ
๕.๑๒ การปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และพัฒนา
ระบบการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม
๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสว นอะไหล
ยานยนต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ โดยมีหนวยงาน
ดํ า เนิ น การหลั ก คื อ กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ครบวงจร โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก
คื อ กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ยังมีอีก ๑ ยุทธศาสตรที่กระทรวงแรงงานมีสวนเกี่ยวของและมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบสนองตอแผนชาติ คือ ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสราง
ความมั่นคงภายในรวมทั้งปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ของชาติเพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ความมั่นคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอื่นๆเพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชนของชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
๓.๑.๓ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โ ดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตาง
ทางอัตตลักษณและชาติพันธุเพื่อขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจเขาถึง
พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
๓.๒การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๓.๒.๗ ดําเนิน บทบาทเชิงรุกและใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคีเพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทยตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศอาทิ
ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษยความมั่นคงดานไซเบอร
ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
แผนงานและโครงการสาคัญ ที่เกี่ยวของ
๕.๒ ปองกั นและแกไขการก อความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีหนวยงาน
ดําเนินการหลัก ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และทุกหนวยงาน
กรอบระยะเวลาดาเนินการ๕ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
๒.๔ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
มีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จํานวน 9 นโยบาย ดังนี้
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นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู
คะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม คํานึงถึงความรูสํานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย และพระราชกรณี ย กิ จ เพื่อประชาชน ทั้ง จะสนับ สนุน โครงการทั้งหลายอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่ สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน
สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการ
และแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพร หลายเปนที่ ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสราง
ความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศโดย (๑) ในระยะเรงดวน
ใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง เนนการจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (๒) เรงแกไขปญหาใชความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
(๓) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญ
ของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
โดย (๑) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผูดอยโอกาส และ
แรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (๒) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ (๓) พัฒนาระบบ
การคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น
(๔) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเนนสราง
สันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
โดยวางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุน ดวยการ
เรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออก
เพื่อใหเกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ําทวม ปฏิรูป
โครงสรางราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสงและคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตร สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
นโยบายที่ ๗ การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงาน
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ไมมีทักษะ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาธิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดย (๑) ปรับ ปรุงระบบราชการในดานองคกรหรื อ
หนวยงานภาครัฐ ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
(๒) ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และ (๓) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
๒.๕ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
นโยบายความมั่นคงแหงชาติเปนนโยบายระดับชาติ กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ ๗ ป โดยไดประเมินสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร สถานการณและความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทความมั่นคง นําไปสูการกําหนดทิศทางหลักในการดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแหงชาติไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
ตอความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ ซึ่งสงผลตอความอยูรอดปลอดภัยของชาติและสงผลกระทบตอ ความมั่นคง
ในดานตางๆ และภูมิคุมกันของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสําคัญ” โดยกําหนดความสําคัญเปนสองสวน คือ
สวนที่ ๑ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ และสวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
ทั่วไป
กรอบความคิดหลั กในการกํ าหนดนโยบาย ไดคํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ ซึ่งเปนสิ่งที่คนในชาติ
จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งเปนความมุงประสงคของชาติ ที่จะทําให
คานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางมั่นคง ตอเนื่อง
คานิยมหลักของชาติ ไดแก
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 และพรอมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
๓๓

ผลประโยชนแหงชาติ ไดแก
๑. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
๒. การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
๓. การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔. การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน
๖. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร
๗. ความสามารถในการรั กษาผลประโยชนของชาติภ ายใตการเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ
๘. การอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน: ชาติมีเสถียรภาพละเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ
สวนที่ ๑ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ
๑. เสริ มสร า งความมั่ น คงของสถาบัน หลั กของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
๓. ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป
1. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
2. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ
3. ปกครอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
4. จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
5. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
6. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน
7. เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
8. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
9. เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
๑0. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
๑1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
๑2. พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
๑3. เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ พ.ศ.2558 – 2564 ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระทรวงแรงงาน ทั้ ง ที่ เ ป น
หนวยงานหลักและหนวยงานรอง ในภารกิจดานนี้ คือ
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นโยบายที่ ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๓ เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปนพลังในการเขาถึงประชาชนโดยเฉพาะการสรางการยอมรับของสังคมโดยรวมและสงเสริมใหคนและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็งและเรงรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนที่สอดคลองกับศักยภาพความตองการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแตละพื้นที่
นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
๗.๒ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองที่ตกคางและยังไมสามารถสงกลับประเทศตนทาง
โดยเร งรั ดการกําหนดสถานะบุคคลที่ชัดเจน การกําหนดสิทธิขั้น พื้น ฐาน ภายใตกฎหมายที่เกี่ย วของและ
หลักเกณฑที่รัฐกําหนด
๗.๓ จั ด ระเบี ย บการจ า งแรงงานต า งด า วหลบหนี เ ข า เมื อ งโดยคํ า นึ ง ถึ ง การรั ก ษา
ผลประโยชน ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส อดคล องกั บการรักษาความมั่น คงแหงชาติ โดยกํา หนดหลักเกณฑและ
กระบวนการอนุญาตใหมีการจางงานและนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่รัฐกําหนดภายใตความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการใหความเปนธรรม ความคุมครอง ปกครอง สิทธิและผลประโยชนของแรงงาน
ตางดาว โดยยึดมั่นในหลักนิธิธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน และกติการะหวางประเทศ
๗.๔ ปรับปรุงกลไกลและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเขาเมือง
โดยสงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มกลไกลความรวมมือ
ระหวางกันในการตรวจสอบการเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยางเขมงวดและพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญของ
เจ าหน าที่ ของรั ฐ ให รู เ ท า ทั น กั บ พั ฒ นาการของการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพิ่ม มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดตอเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอํานาจโดยมิชอบ
๗.๕ พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล คนเข า เมื อ งและผู ห ลบหนี เ ข า เมื อ งให มี ค วามทั น สมั ย
เปนปจจุบันสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๙ เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชั่น โดยจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
และเงื่อนไขตางๆ ที่เกิดจากเจาหนาที่รัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนรวมมืออยางจริงจังและ
สนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ
การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน การติดตามประเมินผล
รวมถึงการสรางภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น
๒.๖ ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระที่ ๓๗ ปฏิรูปแรงงาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาแรงงาน
และเห็นความจําเปนที่จะตองเรงปฏิรูปแรงงานใน ๓ เรื่อง ประกอบดวย
๒.๖.๑ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานแหงชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของแรงงาน
ไทย การมีงานทําที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา มีประเด็นปฏิรูป คือ การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพมารวมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาและระบบการพัฒนาฝมือแรงงานอยางบูรณาการ
รวมทั้งการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใชทรัพยากรมนุษย ดวยการออกกฎหมาย
“พระราชบั ญญั ติบู ร ณาการการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยและฝ มือแรงงานแห งชาติ ” 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
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(๑) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการเตรียมคนกอนเขาสูตลาดแรงงาน (๒) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการ
เรียนการสอนในสาขาชางหรืออาชีวะศึกษาและฝมือแรงงาน และ (๓) การปฏิรูปและการพัฒนาดานประชากร
วัยทํางาน กําลังแรงงานใหมีศักยภาพ สามารถใชประโยชนแรงงานไดเต็มที่ ภายใตโอกาสและเสรีภาพในการ
เลือกอาชีพ
๒.๖.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ มีประเด็นปฏิรูป คือ การปฏิรูป
เพื่อแกปญหาแรงงานขามชาติเชิงรุกอยางเปนระบบและยั่งยืน และการปฏิรูปเพื่อสงเสริมอาชีพของคนไทยเพื่อ
ความมั่นคงดานแรงงาน และเพื่อยกระดับใหเปนผูประกอบการ
๒.๖.๓ การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทําฐานขอมูล มีประเด็นการปฏิรูป คือ การจัดตั้งธนาคาร
แรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางบูรณาการเพื่อ
การกําหนดแผนยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนแนวนโยบายดานแรงงาน
๒.๗ แผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๗๔)
วิสัยทัศน : มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืนประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 17 กลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ
(InternationalizedIndustrial structure and cluster to capture global opportunities)โดยมี ๓ กลยุทธ
ไดแก
(๑) สรางความเขมแข็งคลัสเตอร (strengthen cluster) โดยสนับสนุนในการจัดตั้งกลุมคลัสเตอร
อุตสาหกรรมเกิดใหมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
สมาชิกในกลุมคลัสเตอรสรางความเขมแข็งของการบริหารงานภายในกลุมคลัสเตอรโดยการจัดตั้งหลายๆ กลุม
แยกตามความเชี่ ย วชาญเฉพาะ และสนั บ สนุ น ให เ กิด การลงทุน จากบริ ษั ทต า งชาติ ที่ ห ลากหลายในกลุ ม
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
(2) ยกระดับคลัสเตอร ( Upgrade Cluster) โดยการขจัดอุปสรรคขีดขวางทางการคา พัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกฝนบุคลากรสนับสนุนใหมีความ
ชวยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
(3) สรางความยั่งยืนคลัสเตอร ( Sustainable Cluster) เพื่อทําใหเกิดความพัฒนาคลัสเตอร
ที่ยั่งยืนนอกจากการเชื่อมโยงภายในประเทศแลวยังควรสรางความรวมมือกับประเทศอื่นในแตละขั้นของหวงโซ
การผลิตมีการเชื่อมโยงแหลงผลิตอื่นๆกับผูผลิตภายในประเทศนอกจากนี้ยังควรสงเสริมใหกลุมคลัสเตอรไทย
เปนที่รูจักในโลกโดยสรางภาพลักษณที่ดีของกลุมคลัสเตอรไทย และสรางพันธมิตรดานการถายโอนความรู และ
ทรัพยากรในระดับโลก
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ การยกระดั บ ศั ก ยภาพผู ป ระกอบการให เ กิ ด ความเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
(Upgradeand create suatainable entrepreneur) โดยมี 7 กลยุทธ ดังนี้
(1) เพิ่มจํานวนผูประกอบการ SME (Build SME) โดยดึงดูดใหประชาชนใหความสนใจใน
การพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการไทยในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มสูงใหกับสินคาและบริการ
(2) สรางความเขมแข็งของผูประกอบการ SME (Strengthen SME) ใหกลุมผูประกอบการที่
เริ่มตนดําเนินงานและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ถือวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดย
จะตองพัฒนาใหผูประกอบการกลุมดังกลาวใหสามารถพึ่งพาตนเอง และมีความพรอมกับสถานการณตางๆที่จะ
เกิดขึ้นได
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(3) ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการ (Upgrade Entrepreneur) มุงเนนไปที่การพัฒนา
ผูประกอบการไทยที่มีความเขมแข็ง เพื่อยกระดับความสามารถทางการแขงขันจากตลาดภายในประเทศไปสู
ตลาดตางประเทศ
(4) สรางความยั่งยืนของผูประกอบการไทย (Sustain Entrepreneur) มุงเนนไปที่การพัฒนา
ผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพทางการแขงขันในระดับสากลใหความสามารถระดับศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขันไดอยางยั่งยืน
(5) เตรียมความพรอมสูการเปดเสรี (Undertaking Progressive Liberelization) ในสวน
ของผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนจะตองเตรียมความพรอม
ในการเปดการคาเสรี รวมทั้งตองสรางกลไกเพื่อปองกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
(6) สรางโอกาสในการขยายตลาดใหมๆ (Access to Globle Market Opportunities)
ในการเปดการคาเสรีจะทําใหประเทศไทยเห็นถึงความตองการที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมาก จึงควรสราง
โอกาสในการหาชองทางที่จะเขาถึงตลาดใหมๆโดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดกลุมชนชั้นกลาง
ที่มีแนวโนมการขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้น
(7) สรางโอกาสจากความรวมมือ (Access to Globle Network Collaboration) ในการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน(AEC) ในใหความสําคัญในการยกระดับความรวมมือจากประชาคม
ดังกลาวโดยมุนเนนการประสานประโยชนรวมกันเปนสําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการ (Enhance competitive industry platform)โดยมี 7 กลยุทธ ดังนี้
(1) การบังคับใชมาตรฐานการผลิตในดานตางๆ (Safety and Standards) มุงเนนไปที่การ
สรางการรับรูของตลาดตางประเทศถึงศักยภาพและความนาเชื่อถือของสินคาที่ผลิตจากประเทศไทยวาเปน
สินคาที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาสงออกในรูปวัตถุดิบไปสูการสงออกในรูปของสินคาสําเร็จรูป (Finished
goods) ที่มีมูลคาเพิ่มสูง อยางไรก็ดี การบังคับใชมาตรฐานการผลิตสินคานั้น จะตองไมเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย
(2) สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน (Access to Capital) มุงเนนไปที่การสรางโอกาสใน
การเขาถึงแหลงเงินทุนของกลุมผูประกอบการสําหรับสนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
และสร า งโอกาสในการแข งขั น กั บ นานาประเทศ เชน การลงทุน พัฒ นานวั ตกรรม การลงทุน ขยายกิจ การ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต รวมถึ งการลงทุน ที่ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาองค กรความรูสํ าหรั บ บุค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม
(3) ยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training Development Program)
มุ ง เน น ไปที่ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานให มี ค วามรู ทั ก ษะและปริ ม าณที่ เ พี ย งพอต อ การเติ บ โตของกลุ ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรในอนาคตโดยหนวยงานภาครัฐจะตองสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะฝมือมรมการทํางานที่สามารถแขงขัน
ไดในระดับสากลซึ่งมีปจจัยในการพัฒนาที่แตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรมโดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู
ควบคูไปกับการทํางานจริงในสถานประกอบการรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความตองการ
สําหรับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง
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(4) พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) สําหรับบุคลากรเฉพาะดาน
โดยรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และสรางความ
เชื่อมโยงความตองการดานทักษะฝมือแรงงานเฉพาะดานของสถานประกอบการเขากับหลักสูตรอาชีวศึกษา
(5) พั ฒ นากฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม (Relaxing
constraints) มุ ง เน น ไปที่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ต า งๆที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะกฎระเบี ย บที่ ไ ม เ หมาะสมต อ สถานการณ ป จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกระแส
โลกาวิวัฒนรวมไปถึงกฎระเบียบในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน
(6) สงเสริมนวัตกรรม และปกปองทรัพยสินทางปญญา (Innovation and IP) มุงเนนไปที่
การสงเสริมนวัตกรรมของผูประกอบการในประเทศเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาซึ่งอาจทําไดโดยการ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและการพัฒนาตอยอดสินคาซึ่งเปนที่ตองการของตลาดและสามารถผลิตไดจริง
ในเชิงอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนากลไกการบริหาร และปกปองทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ
โดยใหสิทธิ์ของผลงานกับนักวิจัย เพื่อกระตุนใหนักวิจัยพัฒนาผลงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
(7) สงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ (Industrail Administration)
และการสนั บ สนุ น บู ร ณาการความร ว มมื อกับ ภาคสว นตางๆ ทั้งสว นราชการ เอกชน และชุมชน โดยการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางที่มีหนวยงาน หรือองคกรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในพื้นที่
และบริหารความสัมพัน ธระหวางอุตสาหกรรมและสังคม รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร (ที่ดิน น้ํา ไฟฟา
วัตถุดิบ ฯลฯ) ที่รองรับการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เพื่อมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชน และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่
๒.๘ แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๕)
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 มีกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก ๑) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม ๒) ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 กําหนดใหกระทรวงแรงงานเปน หนว ยงานใหบ ริการเกี่ย วกับ การ
ประกอบอาชีพ หรือฝกอาชีพ ๓) ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและฝกอาชีพ
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย 6 มาตรการหลัก ไดแก
1.มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน
2. มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
3.มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ
4.มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
5.มาตรการ สงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุ
ไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ
6.มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กระทรวงแรงงานจึงไดรวมมือกับภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน จัดทําแผนกลยุทธดานการทํางานของผูสูงอายุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
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เพื่อใหมีทิศทางดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งประกอบดวย 5 กลยุทธ และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม ทั้ง 5 กลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธกระจายงานสูบานหรือชุมชน
1.1 สงเสริมใหภาคเอกชนกระจายงานใหกับผูสูงอายุไดทํางานที่บาน / ชุมชน
1.2 สงเสริมการนําภูมิปญญาผูสูงอายุไปใชในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน
วัยอื่น ๆ
2.กลยุทธขยายอายุเกษียณราชการ
2.1 กํ า หนดนโยบายและการดํ า เนิ น งานในการขยายอายุ เ กษี ย ณภาครั ฐ ในสายงานที่
ขาดแคลนที่ไมใชตําแหนงบริหาร พรอมทั้งมีเกณฑกําหนดการประเมินประสิทธิภาพการทํางานผูที่ไดรับการ
ขยายอายุเกษียณ
2.2 ปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการใหสอดคลองกับการขยายการเกษียณอายุ
ราชการ
3.กลยุทธดานการสงเสริมการจางงานตอเนื่องของภาคเอกชน
3.1 สร า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ลดภาระค า ใช จ า ยให ภ าคเอกชนต อ อายุ ก ารทํ า งานหรื อ ขยาย
ระยะเวลาการทํ า งานให กับ ลู กจ า งที่ เ ป น ผู สูงอายุดว ยมาตรการประเภทตาง ๆ เชน มาตรการดานระบบ
สวัสดิการสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3.2 ปรับระบบประกันสังคมในสวนของบํานาญชราภาพใหเอื้อตอการจางงานตอหลังจาก
อายุ ๕๕ ป
๔.กลยุทธสงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน
และสมรรถนะทางกาย
4.1 สรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางผูสูงอายุในงานที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและสมรรถนะ
4.2 พัฒนาศักยภาพและทักษะแรงงานอยางตอเนื่องโดยใหเหมาะสมกับวัย
๕.กลยุทธการสรางฐานขอมูลตลาดแรงงานดานผูสูงอายุ
5.1 สร า งตลาดแรงงานผู สู ง อายุ ทั้ ง ในส ว นกลางและระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลาง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนายจางที่ตองการจางผูสูงอายุที่ตองการทํางาน
5.2 สงเสริมใหมีการสรางและพัฒนาขอมูลดานแรงงานผูสูงอายุใหเที่ยงตรงทันสมัย และภาค
สวนตางๆสามารถเขาถึงได
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได กําหนดแนวทางการขับ เคลื่อนการสงเสริมการทํางานและการ
ประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ และเปนแนวทางที่มี
การบูรณาการกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนใหไปสูความสําเร็จที่เปน
รู ป ธรรม ขณะนี้ ได นํ า แผนกลยุ ท ธ ด า นการจ า งงานมากํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานในประเด็ น หลั ก
4 ประเด็น ไดแก
(1) การสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุและการจายคาจางแบบ Part time
(2) การจั ด ทํ า คลั ง สมองผู สู ง อายุ เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ภาคส ว นต า ง ๆ จะได นํ า ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาทักษะฝมือใหกับวัยแรงงานรุนตอ ๆ ไป
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(3) การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุที่มีงานทํา เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนสงเสริมการทํางานและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อเปนขอมูลในการบริการจัดหางานใหกับผูสูงอายุ
(4) การปรับปรุง / แกไข / พัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบใหเอื้อตอการทํางานของ
ผูสูงอายุ เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
นอกจากนี้ยังไดประสานบูรณาการกับหนวยงาน / องคกรที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมกิจการผูสูงอายุ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร
กรมการขาว และกรมหมอนไหม) กระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสินทางปญญา) กระทรวงวัฒนธรรม และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (ActionPlan) ประจําป พ.ศ. 2559-2564
โดยใชแผนกลยุทธ ดานการทํางานของผูสู งอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เปนกรอบแนวทาง ซึ่งมี
โครงการ / กิจกรรมของหนวยงานตางๆจํานวน 23 แหงรวม 28 โครงการ เปาหมายสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ รวม 115,402 คน
๒.๙ แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบในการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจการผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลดังนี้
วิสัยทัศน : ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด
เปาหมายในภาพรวม 4 ประการ คือ
• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ
• สรางโอกาสทาง สังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
• เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
• ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง
ยั่งยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (1 ป 6 เดือน)
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ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ
ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่
ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ
ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว สามารถ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน
เพื่อใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ประกอบด ว ยแผนงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร 4 ดาน คือ
1.1 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานอิ น เทอรเ น็ต ความเร็ ว สู งใหค รอบคลุม ทั่ว ประเทศ มี ความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวนในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
1.2 ผลั กดั น ให ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูน ยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ย นขอมูลของ
อาเซียน โดยเปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมิภาค และเปนที่ตั้งของผูประกอบการเนื้อหารายใหญ
ของโลก
1.3 จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ปรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ โทรคมนาคมให เ หมาะสมกั บ สถานการณ แ ละความก า วหน า ของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ประกอบด ว ยแผนงานเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ
2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจ
ใหเขาสูระบบการคาดิจิทัลสูสากล และใหเกิดการใชเทคโนโลยีและขอมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินคาและบริการ
2.2 เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ใหเปนฟนเฟองสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขัน
เชิงนวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต
2.4 เพิ่ มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร ที่ 3 สร า งสั งคมคุณภาพที่ทั่ว ถึงเทาเทียมดว ยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดว ย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ
3.1 สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับประชาชนโดยเฉพาะอยาง ยิ่ง กลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ กลุมผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกล
3.2 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลที่เปดกวางและเสรี
3.3 สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงได
อยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
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3.4 เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3.5 เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเทาเทีย ม
สูสังคมสูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ สู ก ารเป น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ประกอบด ว ยแผนงานเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ
4.1 จั ดใหมีบ ริ การอั จฉริ ย ะที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบ ริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนนักธุรกิจ และนักทองเที่ยว
4.2 ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โดยเนนบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน
4.3 สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการท างานของรัฐ
4.4 พัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อ
รองรับการพัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห พ ร อ มเข า สู ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ
5.1 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย
5.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความตองการในอนาคต
5.3 พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร
ยุทธศาสตร ที่ 6 สร า งความเชื่อมั่น ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดว ยแผนงานเพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ
6.1 กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม
6.2 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลอง
ตอพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
6.3 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสราง
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองผูบริโภค

๔๒

บทที่ ๓
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน
“ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน”
กระทรวงแรงงานไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป ดังนี้
ชวงที่ ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานใน
การพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงานให
เป น สากล มุ งเน น ให แรงงานทุ กคนได รั บ การคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดิน หนาขับ เคลื่อ น
แผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะ
ที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ re-skill และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพื่อให
เกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทํางานที่ราบรื่น (smooth transition) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการ
พัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคThailand 4.0
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะใหม (re-skilled)
มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand ๔.๐ ไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพแหงชาติ
๘ ระดับ ที่เ ชื่อมโยงกับ มาตรฐานฝมือแรงงานแหง ชาติครบทุกสาขาอาชีพ ตามอุตสาหกรรมแหง อนาคต
(New Engine of Growth)
ชวงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศที่เปนประชาชนของโลก (Global Citizen)
เพื่อใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ
Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตางๆ ดานแรงงานจะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการ
จางงานใหม ในยุคดิจิทัล การสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอแรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตําแหนงงาน
สภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการทํางานภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม และการจางงานขามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทํางานในยุคที่ภาค
เศรษฐกิจใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจางานที่หลากหลายรูปแบบ เปนระบบ
ที่ยืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท
๔๓

ชวงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน เพื่อ
สรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนในการดํารงชีวิต เพื่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอที่ 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการ
จางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
(Decent Work)” และเพื่อใหกําลังแรงงานมีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน
ผลสั มฤทธิ์ ที่ คาดว าจะได รั บ คือ ประเทศไทยบรรลุว าระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยืน ในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมี
งานทีม่ ีคุณคาถวนหนา (Decent Work)
ชวงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙)
เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา โดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน
STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรู ความสามารถ และสติปญญาในการทํางานที่มูลคา
สูง (High Productivity) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income) และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle
Income Trap : MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น
การสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองวางรากฐานใหมั่นคงดวยเชนกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดี ของทรั พยากรมนุ ษย ของประเทศไทย การสร างความมั่ น คงที่ ต องดํ าเนิ น การอย างเข มข นให เป น ไปตาม
มาตรฐานสากล ไดแก
 มีหลักประกันที่ดี
 มีโอกาสในการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work)
 ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
 มีสภาพการจางที่เปนธรรม
 มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่ปลอดภัย
 มีแรงงานสัมพันธที่ดี
 ไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม
 มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวง
แรงงานเล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสําเร็จอยูที่การวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงที่ ๑. Productive
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากรากฐานมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสําเร็จในระยะตอไปจะเปน
สิ่งที่สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 15 หนวยงาน
จัดทํายุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใต“แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”(รายละเอียดของ
แผนปรากฏตามบทที่ 4) และเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยูใหหมดสิ้นไป

๔๔

และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุกสวน
ราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกําหนด “8 วาระปฏิรู ปแรงงานเพื่ อ
ความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป” (รายละเอียดของแผนปรากฏ
ตามบทที่ 5)

๔๕

๔๖

บทที่ ๔
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใตแผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
วิสัยทัศน
แรงงานมีศักยภาพสูง (Productive Manpower) และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผูประกอบการ ใหพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุมครองและสงเสริมใหแรงงานมีความมั่นคงในการทํางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวง ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ
เพื่อใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนากําลังของประเทศบรรลุผล แผนแมบทดาน
แรงงาน พ.ศ.2560 – 2564 จึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
องคประกอบที่สําคัญและจําเปนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ภายใตสภาวการณดานเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
และผูประกอบการในประเทศไทยภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน ๓ ประการ คือ (๑) สงเสริมพัฒนา
มาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถของแรงงานและผูประกอบการผาน
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
โดยเฉพาะสาขาอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข องโดยตรงและโดยอ อมจากผลของการเคลื่ อนยายแรงงานเสรี ต ามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตขอจํากัด ดานทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือกับภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน (๒) เนนการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด ว ยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จําเปน พื้น ฐาน ไดแก ทักษะดานภาษาและ
คอมพิวเตอร และคุณลักษณะที่พึงประสงคตอการเพิ่มขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
รวมทั้งพัฒนาและ (๓) สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถใหกับแรงงานและสถานประกอบการนอกจากนี้การพัฒนาความสามารถของกําลังแรงงาน
ผานมาตรการสงเสริมของกระทรวงแรงงาน จําเปนที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อขยายผลใหครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ
ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (๑) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได
มาตรฐาน มีทักษะฝมือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และ (2) สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานประกอบดวย 7 กลยุทธ ไดแก
๔๗

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการใหสอดคลองความตองการของตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก(บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) มีจํานวน
โครงการรวม 17 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๒๑.๙๙๑๑ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนรวม
ดานแรงงาน (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวนโครงการรวม 8 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๑๑๓.๓๓๗๒ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 1.3 จัดทํามาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพ
และกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ(บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๘ โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๕๖.๗๓๖๑ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 1.4 สงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดาน
แรงงาน(บูรณาการกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๕ โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐๐.๕๘๗๖ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 1.5 สรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา
ทักษะฝ มือให กับลูกจางตามกฎหมายจํานวนโครงการรวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
๓๐ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 1.6 พัฒนาแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
(10 อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) (Quick Win และบูรณาการกับหนวยงานภายนอก)
จํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๗๖.๘๑๙๙ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ ๑.7 สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) (บูรณาการกับหนวยงาน
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๒๗.๙๗๒๒ ลานบาทตอป
ยุทธศาสตรที่ ๒ การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
กําลังแรงงานเปนสวนสําคัญที่ชวยในการพัฒนาประเทศหากกําลังแรงงานไมไดรับโอกาสและ
ไมไดรับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชนตามกฎหมาย และการสรางหลักประกันที่ดีทาง
สังคม ก็จะไมมีการสรางภูมิคุมกันที่ดีในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภายใต
ประเด็น ยุท ธศาสตรนี้จึง มุง เนน ๒ ประการ คือ (๑) เสริมสรา งความมั่น คงเพื่อสงเสริมใหกําลังแรงงาน
รวมทั้งผูสูงอายุและคนพิการไดมีงานทํา มีรายไดและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยดําเนินการสงเสริมการมี
งานทําการประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงาน การสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน
และคนหางานไดรับการคุมครอง รวมทั้งเพื่อใหแรงงานไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่ดี ไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและมีความสมานฉันท
ระหวางแรงงานและผูประกอบกิจการ โดยดําเนินการคุมครองแรงงาน เสริมสรางความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล อมในการทํ างาน ส งเสริ มการจั ดสวั สดิ การแรงงาน และเสริ มสร างระบบแรงงานสั มพั นธ อย า งมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเปนงานที่ใชหลักบูรณาการและการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (๒) เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแรงงานผานระบบประกันสังคม /สงเสริมระบบการออม
เพื่ อใหมีหลั กประกั นชี วิ ตที่ มั่น คง ภายใตการบริห ารจัดการที่ดีมีธ รรมาภิบาล การพัฒ นารูป แบบและสิทธิ
ประโยชนที่มุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและดําเนินการเพื่อใหกองทุนมีเสถียรภาพ
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ยุทธศาสตรนี้มีเปาประสงค 2 ประการ ไดแก(๑) แรงงานไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชน
ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ (๒) กําลังแรงงาน ไดรับความคุมครอง
ขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพประกอบ 8 กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกแรงงานจํานวน
โครงการรวม ๗ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๔.๔๔๒ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริม พัฒนา และคุมครองแรงงานนอกระบบอยางยั่งยืน (บูรณาการกับหนวยงาน
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๘ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น๔๖๓.๘๒๘๘ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 2.3 สงเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการบังคับใชกฎหมายแรงงาน
โดยผานกลไกการมีสวนรวม (Quick Win : Safety Thailand และบูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวน
โครงการวม ๕ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๔๐.๕๘๗ ลานบาทตอป
กลยุ ทธ ที่ 2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด านแรงงานสั มพั นธ และสวัสดิการแรงงานใหมุง
ผลสั มฤทธิ์ เพื่ อคุ ณภาพชีวิ ตแรงงานจํ านวนโครงการรวม ๑๐ โครงการ มีกรอบวงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
๑๓๔.๔๑๗๑ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 2.5 สงเสริมการมีงานทําและขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ใหแกกําลังแรงงานจํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๗๗.๔๕๙๑ ลานบาท
ตอป
กลยุ ทธ ที่ 2.6 คุ มครองคนหางานไม ให ถู กหลอกจากการหางานทํ าจํ า นวนโครงการรวม 4
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐.๖๕๙ ลานบาทตอป
กลยุทธ ที่ 2.7 สงเสริมการบริหารคาจาง คาตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานจํานวน
โครงการรวม ๑ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 2.8 ประสานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวของ (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวน
โครงการรวม ๙ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๗.๔ ลานบาทตอป
ยุทธศาสตรที่๓ การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และภาคแรงงานของประเทศ
จึงมีความจําเปนที่ตองมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดทอน
ปจจัยดานลบใหมีผลกระทบนอยที่สุด ดังนั้น ภายใตยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน ๕ ประการ คือ (๑) เรงดําเนิน
มาตรการที่ เ ป น การส งเสริ มและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวั ต นเ พื่ อใหเ กิด ประโยชนตอ ระบบ
เศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศใหครอบคลุมมากที่สุด ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบขอมูลและการ
ศึกษาวิจัยดานแรงงาน (๒) เรงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี
และเขตการค า เสรี การดํ า เนิ น มาตรการเพื่อ รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic
Community : AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน นอกจากนี้ ยังตองบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
โดย (๓) จั ด การให แ รงงานไทยที่ มีค วามประสงคจ ะไปทํา งานตา งประเทศไดไ ปทํ า งานอย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสม ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ไดรับการคุมครองตามสิทธิประโยชนตามสัญญาและกฎหมายของ
ประเทศที่ ไ ปทํ า งานและได รั บ การส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ รวมถึ ง การส ง เสริ ม รั ก ษา และขยาย
ตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ รวมทั้ง (๔) ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัด การแรงงานตางดาว จัด
๔๙

ระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เพื่อใหเกิดประโยชนแกแรงงานไทยและเศรษฐกิจของประเทศ จากการ
จางแรงงานตางดาว การควบคุม/หรือลดผลกระทบที่เกิดจากการใชแรงงานตางดาวทั้งดานสังคม สาธารณสุข
และความมั่นคงของชาติโดยการพัฒนาระบบโครงสรางและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางมี
ประสิทธิภาพทันตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจางแรงงานตางดาว และควรมีการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวของประเทศที่ประสบความสําเร็จเพื่อเสนอตอรัฐบาลใหกําหนดเปนวาระแหงชาติในการบูร
ณาการความรวมมือระหวางหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กองทัพฯลฯ เพื่อจัดตั้งเปนสวนราชการเฉพาะที่มีภารกิจบริหารจัดการแรงงานตางดาว และสุดทาย
มุงเนนไปที่ (๕) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย แรงงานบังคับและการคามนุษยดานแรงงาน
เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการคาและการสงออก
ยุท ธศาสตรนี้ไ ดกํา หนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1) การบริหารจัดการดานแรงงาน
ระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ เกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปนไปตามการดําเนินงานตามพันธกิจดาน
แรงงานระหวางประเทศ และ (2) บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศผูรับและผูสง ที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการวิจัยและกําหนดมาตรการดานแรงงานระหวางประเทศจํานวนโครงการ
รวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุ ทธที่ 3.2 ดําเนินการความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ (บูร ณาการกับหนวยงาน
ภายใน) จํานวนโครงการรวม 8 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๐.๐๔ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศจํานวนโครงการรวม
10 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓.๖๘๑๑ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว (บูรณาการกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑.๕๒๕ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจํานวนโครงการ
รวม 3 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕.๔๕๗๗ ลานบาทตอป
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนากลไกการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืนในภาคแรงงาน
เพื่อเสริมสรางความสมดุลของอุปสงคและอุปทานดานแรงงานในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตรนี้มีจุดมุงเนน 3 ประการ คือโดยในระยะเรงดวน (พ.ศ. 2559) (๑)มุงบรรเทา
ความไมสอดคลองของการจางงานระหวางอุปสงคและอุปทาน กําหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานใหกับผูประกอบการ ขณะเดียวกันตลอดชวงระยะเวลา 5 ปของแผนแมบทดานแรงงานฉบับนี้
(พ.ศ. 2560– 2564) ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองดําเนินกลยุทธควบคูกันโดยการศึกษา วิเคราะห และ
พยากรณสภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
แรงงานโดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงเผยแพรแนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากร
กลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ยังตองมุงสู (๒) การสรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนใหภาคแรงงาน
ของประเทศโดยการวางแผนกําลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความรวมมือจัดทําแผนกําลัง
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แรงงานรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ ตอเนื่อง
จนถึ ง การเผยแพร แ ผนกํ า ลั ง แรงงานระดั บ ประเทศและแผนกํ า ลั ง แรงงานระดั บ จั ง หวั ด ให ป ระชาชน
กลุมเปาหมายไดรับทราบ และผลักดันใหหนวยงานภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงานนําไปใช ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1) ตลาดแรงงานมีกําลังแรงงานที่เพียงพอ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ (๒) แรงงานไดรับการจางงานที่เหมาะสมและเปนธรรม ประกอบดวย 7 กลยุทธ
ไดแก
กลยุทธที่ 4.1 บรรเทาปญหาการจางงานไมตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลน
แรงงานในระยะสั้ น (บู ร ณาการกั บ หน ว ยงานภายใน) จํ า นวนโครงการรวม 2 โครงการ มี ก รอบวงเงิ น
งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 4.2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ (บูรณาการกับ
หนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 2โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖.๑๐๓๙ ลานบาท
ตอป
กลยุทธที่ 4.3 สรางปจจัยที่เอื้อตอการจางแรงงานและการเสริมสรางใหเกิดความสมดุล
ของอุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก)จํานวนโครงการรวม 2 โครงการ
มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 4.4 พัฒนากฎหมายเพื่อใหนายจาง/สถานประกอบกิจการ แจงความตองการเพื่อไดทราบ
อุปสงคที่แทจริงจํานวนโครงการรวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น–ลานบาทตอป
ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการองคกรบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวม
ในองคกร
หัวใจสําคัญของการดําเนินการเพื่อใหแผนแมบทดานแรงงาน บรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ ชวงป 2560 – 2564 คือ การบริหารจัดการภายในองคกรที่เปนเลิศ
ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงตองมุงเนนไปที่ (๑) การบริหารจัดการที่เปนเลิศในทุกดานภายใตทรัพยากรที่มี
อยู ทั้งดานโครงสรางองคกรของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดานบุคลากรที่ตองมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธดวยการพัฒนาระบบ HR Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั่วทั้งองคกร อันจะมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผน
แมบท ทั้งนี้กลไกที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคไดคือตองใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
และการติ ด ตามประเมิ น ผล เพราะการติ ด ตามประเมิ น ผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย อ มนํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสนองตอบตอการดําเนินการที่เปนเลิศ
นอกจากนี้ ยังตอง(๒) ใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อเอื้ออํานวยตอการบริหารงาน (๓) มุงสรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้ง
ระดับองคกรและระดับพื้นที่ เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อเปนสวน
สนับสนุนการบริหารงาน เชน แกไขป ญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน นอกจากนี้ตอง (๔)มุ ง
เสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางความเขาใจ และปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวยความรวดเร็ว
๕๑

ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1)ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัย คลองตัว และมีธรรมาภิบาล และ (๒) บุคลากรและภาคีเครือขายมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย 8 กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ 5.1 เสริมสรางพัฒนาระบบงานภายในองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่มี
ความเขมแข็งโปรงใส ตอผูมีสวนไดเสียและสาธารณชน(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 8
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕.๖๑๕๙ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.2 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับ แนวปฏิบัติใหมีความทันสมัย และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในและภายนอกองคกร(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวน
โครงการรวม ๔ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรและ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 3 โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.4 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตรของ
กระทรวงจํานวนโครงการรวม 7 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒.๓๘๓๘ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.5 พัฒนากลไกการประสานและบู รณาการความร วมมือกั บเครือข ายดานแรงงาน
(บู ร ณาการกั บ หน ว ยงานภายใน) จํ านวนโครงการรวม 8 โครงการ มีก รอบวงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้ น
๙๔.๐๐๗๙ ลานบาทตอป
กลยุ ทธ ที่ 5.6 เสริ มสร า งการสื่ อ สารภายในและภาพลั ก ษณ ขององค ก ร จํ านวนรวม 1
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และ ผูใชงานใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลจํานวนโครงการรวม 7 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓.๑๔๖๖ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 5.8 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรดานแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น - ลานบาทตอป
ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดย
ทางตรงและทางอ อม ซึ่ งก อให เกิ ดความท าทายแกผูบริหารในอนาคตใหนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกธุรกิจ โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถตัดสินใจนํา
เทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเหมือนในอดีตที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางผสม
กลมกลืน และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญอยู หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม เชน

๕๒

• การใชเทคโนโลยีในการนําพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง(MIT) ที่เปนหนึ่งใน
เปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล
• การแกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา
การรักษาพยาบาลสิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เทาเทียม
และเปนธรรมยิ่งขึ้น
• การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรที่สงผลตอผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ
• การแกปญหาคอรรัปชั่น อันเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสรางความโปรงใสใหกับ
ภาครัฐ ดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได
ความท า ทายที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในประเทศทั้ ง บุ ค ลากรด า น
เทคโนโลยี บุคลากรที่ทํางานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะตองชาญฉลาด รูเทาทันสื่อ เทาทันโลก
ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาว กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนแมบทฯ โดยมุงเนนที่จะใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจ
ดานแรงงานสูประชากรวัยทํางานทุกคนอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เปนธรรม และเทาเทียม อันจะ
นําไปสูค วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในทายที่สุด
ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 1 ประการ คือ พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพื่อการเขาถึงและการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Services) มุงเนนการเขาถึงบริการโดยงาย (Quick Win และบูรณาการภายนอกกระทรวง)
จํานวนโครงการรวม 4๒ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๖๘.๓๘ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบูรณาการทั้ง
หน วยงานภายในและภายนอกจํ า นวนโครงการรวม 15 โครงการ มี ก รอบวงเงิ น งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
๒๐๘.๒๐๖๓ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 6.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ขอกฎหมาย รองรับการใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (บูรณาการภายนอกกระทรวง)จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๗๔๙.๙๗๗๘ ลานบาทตอป
กลยุทธที่ 6.4 สงเสริมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแกไข
ปญหาดานแรงงาน (บูรณาการภายในกระทรวง) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น - ลานบาทตอป

***รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / งบประมาณรายโครงการ ปรากฏตามแผนผังเชื่อมโยงในภาคผนวก และ
เอกสารเลม “แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. 2560 -2564”***
๕๓

๕๔

บทที่ ๕
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ ระยะ ๒๐ ป และแผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
การที่จะเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศเพื่อตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในอีก ๒๐ ปขางหนาใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคไดนั้น กระทรวงแรงงานตระหนักดีวา
จุดเริ่มตนของการเขาสูชวงที่ ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเปนชวงของการสราง
รากฐานการดําเนินงานดานแรงงานใหเปนมาตรฐานสากลเปนสิ่งสําคัญมาก เพื่อรองรับความทาทายจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางงาน รูปแบบการทํางาน และเกิดอาชีพใหมๆ ที่ตองการทักษะที่แตกตาง
ออกไปจากในปจจุบัน จึงไดกําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน ๘ วาระ ประกอบดวย มิติภายใน ๓ วาระ และมิติ
ภายนอก ๕ วาระ โดยไดวางมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรมที่สําคัญภายใต ๘ วาระ
ปฏิรูปแรงงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
มิติภายในองคกร 3 วาระ ไดแก
วาระปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน
การวางเปาหมายใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรชี้นําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
สิ่ งสํ าคั ญที่ สุ ดที่ จ ะนํ า พาองค กรไปให ถึงเป า หมายนี้ คือ การปฏิ รูป บทบาทกระทรวง ในทั้ง ๓ มิติ คือมิ ติ
โครงสรางอํานาจหนาที่ที่ตองทันสมัย พรอมการปฏิบัติภารกิจใหมๆ และทาทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงาน
ที่ตองกาวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ตองเปนกลไกสนับสนุนการทํางานแนวใหมมี
ความยืดหยุนสูง มีความคลองตัว วาระการปฏิรูปบทบาทกระทรวงจึงถือวาเปนตนน้ําของวาระปฏิรูปแรงงาน
ทั้ง ๘ วาระ โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนใหเกิดความสําเร็จของการปรับปรุง
โครงสร าง และอํ านาจหน า ที่ ภ ายในกระทรวง / กรมแลว เสร็ จ ไมน อ ยกว า 3 หน ว ยงาน (จากแผนการ
ดําเนินงาน 7 หนวยงาน)
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน
2) ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ (HRO) เปนการปรับปรุงครั้งใหญโดยมุงลดบทบาทกระทรวง
แรงงานจากเดิ มที่ เน น การเป น หน วย operator ไปเพิ่มบทบาทกระทรวงแรงงานใหเปนหน วย facilitator
/regulator /policy adviser ใน 2 สวนสําคัญ คือ
2.1) การศึกษา / ยกระดับบทบาท / จัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนกรม หรือหนวยงานเทียบเทากรม
รวม ๗ หนวยงาน ไดแก
(๑) การจัดตั้ง “สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน” เปนหนวยงานเทียบเทากรม มีบทบาท
เปน Policy Advisor ของประเทศในดานเศรษฐกิจการแรงงาน
(2) การศึกษาการจัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาว” เปนหนวยงาน
เทียบเทากรม มีบทบาทในการเปน regulator /policy adviser เฉพาะดาน
(3) การศึกษาการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเครือขายดานแรงงาน” เพื่อให
บุคลากรของกระทรวงแรงงานทุกคนมีสมรรถนะ (Competency) สูง และเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาเครือขาย
ดานแรงงาน เพื่อใหเปนภาคีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
๕๕

(4) การปรับเพิ่มบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 2 แหง (เมียนมา
และกัมพูชา) ในการอํานวยการเรื่องแรงงานตางดาวในประเทศเพื่อนบาน
(5) การปฏิ รู ป โครงสร า ง “สํ านั กบริห ารการลงทุ น ” เพื่อ ให เกิ ดความคล องตั ว และมี
ผลตอบแทนการลงทุน ที่เพียงพอตอความเติบโต โดยการผลักดัน การแยกสว นบริหารการลงทุนที่เปน งาน
ปฏิบัติการ (operator) ออกเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบอื่นๆที่ไมใชสวนราชการ
(6) การปรับเปลี่ยนโครงสราง “สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ใหมีความคลองตัวในการ
บริหารกองทุนอีกดวย
2.2) การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงเปน “กระทรวงทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจที่มุงสูการเปน policy advisor ดานการชี้นําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศสูไทย
แลนด 4.0 และเปนผูกํากับมาตรฐานดานแรงงาน
3) สรางกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปแบบ single command ในระดับพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตองใชการบริหารจัดการที่พิเศษแตกตางจากพื้นที่ทั่วไป
4) ปฏิรูปการบริห ารทรัพยากรบุคคล (HRM)โดยการจัดทํา แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงและกรม จัดทําแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) มอบอํานาจการขับเคลื่อน
ภารกิจ ยุทธศาสตร จากหัวหนาสวนราชการสูระดับรองลงมา
5) ปฏิรูป การพัฒ นาบุคลากร (HRD) โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงและกรม จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกชวงชั้นและรายบุคคล (IDP) และจัดทํา succession plan
และการสราง Talent Group รวมถึงการจัดทําโครงการพัฒนาเครือขายดานแรงงาน
6) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ของกระทรวงแรงงานโดยการยกราง ปรับปรุง พัฒนา
ออกกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ ใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
7) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project) ไดแก
๑) โครงการ Rebranding
๒) การยกระดับบทบาทสํานักงานประกันสังคมไปสูระดับอาเซียน โดยการเปนเจาภาพจัดประชุม
34 th ASSA Board Meeting ในเดือนสิงหาคม 2560
3) การศึกษา / ยกระดับบทบาท / จัดตั้งหนวยงานขึ้นเปนกรม หรือหนวยงานเทียบเทากรม รวม ๗
หนวยงาน
4) แผนการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 36 ฉบับ
วาระปฏิรูปที่ 2 Zero Corruption
(ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคนี้ได
ทุกสวนราชการตองชวยกันดําเนินการอยางจริงจัง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน
เรื่อง Zero Corruption ขึ้น เพื่อตอบสนองตอเปาหมายชาติ โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มุงเนนให

๕๖

1. จํานวนบุคลากรของกระทรวงแรงงานที่เขารวมกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล ปองกันและตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา 3,000 คน
2. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของกระทรวงแรงงาน ไมนอยกวา 85
คะแนน
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
2) เสริมสรางกลไกการปองกันใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสรางระบบการจายคาตอบแทน
อสร.ด ว ยระบบพร อมเพย จัดทํ า คูมือสํา หรับ ประชาชนในงานบริการต างๆของกระทรวงแรงงาน ปรับ แก
กฎหมายเงินทดแทนใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนศึกษาการนําระบบอิเลกทรอนิกสมาใชใน
การบริหารจัดการการเงิน การคลัง ภายในสวนราชการ
3) เสริ มสร า งบุ คลากรให มีธ รรมาภิ บ าลเพื่อป องกั น และลดความเสี่ย งในการเกิด ทุจ ริ ต โดยการ
ฝกอบรม การปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อ
สรางการรับรู การเสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร และ
กํากับดูแล ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกโดยเครงครัด
4) สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกระจาย
ทุกกลุม ทุกพื้นที่ขยายเครือขาย “กระทรวงแรงงานโปรงใสไรทุจริต”
5) ติดตามประเมินผล และรายงานผลรายไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
๑) โครงการสรางระบบการจายคาตอบแทน อสร.ดวยระบบพรอมเพย
๒) โครงการจัดทําชองทางการสื่อสารสองทาง (Two way communication) เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสาร
๓) โครงการอบรมสัมมนาสรางเครือขาย “กระทรวงแรงงานโปรงใสไรทุจริต”
วาระปฏิรูปที่ 3 Information Technology
การปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศของกระทรวงมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกให แ ก
ประชาชนผูมาใชบริการ 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-sevice) เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 4 ระบบ
2. จํานวนระบบ back office platform ที่มีการพัฒนาและใชงานภายในกระทรวง / กรม ไมนอยกวา
2 ระบบ
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัล โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวง
แรงงานและกรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
2) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลและการใชประโยชนโดยการจัดตั้งศูนยสารสนเทศดานแรงงาน
ประจําจังหวัด
๕๗

3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ ระบบจัดการฐานขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูลโดยการ
เชื่อมโยงขอมูลแรงงานรายทะเบียนและสถิติจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน พัฒนาระบบฐานขอมูลแรงงานกลุมเฉพาะ เชน แรงงานนอกระบบ ชางชุมชน แรงงานในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต และแรงงานตางดาว ปรับปรุงระบบ DB for e-service เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองคกรโดยการพัฒนา Platform การบริหารงาน
ภายในองค กร (Back office) เช น ระบบประชุม ทางไกลผา นเครือขา ยความเร็ว สูง ระบบการประชุ ม
Paperless ระบบการจองหองประชุม ระบบการใชรถยนตสวนกลาง และระบบการนัดหมายผูบริหาร เปนตน
5) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส โดยการยกระดับการใหบริการสู e-Self
Service เพิ่มจุด One Stop Service สรางระบบการใหบริการประชาชนและภาคีเครือขายของทุกกรมผาน
ทางอิเลกทรอนิกสที่หลากหลายรูปแบบ ทั้ง e-service / mobile application / social media / web
application รวมทั้งสิ้น 24 ระบบ
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project) ไดแก
๑) e-service
• e-payment
• e-claim
• Bill payment
• direct debit
• direct credit
• e-receipt
• การจายคาบริการทางการแพทยผานระบบ NCH (National Clering House)
• e-Testing(ใชในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู))
• e-Training(ใชในระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน)
• E-Service ใชในการยื่นรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2545
• E-Service ในการแจงขอมูลสภาพการจาง ขอมูลความปลอดภัยในการทํางาน และ
ขอบังคับการทํางาน
• ระบบประกันการวางงาน(www.empui.doe.go.th)
• ระบบ www.toea.doe.go.th
• ระบบแจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE help me)
๒) mobile application
• AEC happy talk (การแปลภาษา 10 ภาษาอาเซียน + ภาษาอังกฤษ + ภาษาจีน)
• Smart labour(ใหบริการ 4 งานบริการ)
• Smart job
• SSO news mobile application
• My SSO (ตรวจสอบขอมูลเงินสมทบ/เงินสะสมกรณีชราภาพ/การเลือกสถานพยาบาล/

๕๘

สถานการณเปนผูประกันตน/การขอรับสิทธิประโยชน/การแจงเตือนสงเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39,40/
คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาล/แจงขอเบิกสิทธิประโยชนกรณีวางงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ/ขึ้นทะเบียนผูประกันตนมาตรา 40)
๓) Social media
• SSO Line Official account
• บริการลามภาษาผาน Social media(บูรณาการความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง)
• กระทรวงแรงงาน Line Official account
๔) Web application
• พัฒนาเว็ปไซตสํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th
• ปรั บ เปลี่ ย นระบบงานประกั น สั ง คมบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ มนเฟรมเป น ระบบ Web
Application
• โครงการศูนยสารสนเทศดานแรงงานของจังหวัด
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand
กระทรวงแรงงานมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีการบูรณาการผานกลไก
ประชารัฐ ดําเนินงานเชิงรุกดวยมาตรการสรางจิตสํานึก (Safety Mind) มาตรการความความปลอดภัย ของ
ชีวิต (Safety of Life) มาตรการสรางเครือขาย (Safety Network) เพื่อเปาหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทย
ปลอดภัย (Safe Work Safe Health Safe Life : Safety Thailand)” โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุงเนนใหอัตราการประสบอันตราย (เสียชีวิต) ไมเกิน ๕ ตอ ๑๐๐,๐๐๐ ราย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรางการรับรู จิตสํานึก และใหการดูแลแรงงานทุกกลุม 2,000,000 คน
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
๑) กําหนดแผนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรว มกับ สวนราชการและหนว ยงานตางๆ อีก ๑๒ หนว ย
จัดทําเปน แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒) สรางความตระหนักรูดานความปลอดภัย โดยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสรางการรับรู
เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีในสถานศึกษาดวยพลังประชารัฐ สงเสริมใหมีการเรียนรูเพี่อสราง
เกราะปองกันดานความปลอดภัยผานโครงการ / กิจกรรม / สื่อตางๆ รวมทั้งการสงเสริมความรูดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขภาพ การปองกันโรค และสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกลูกจาง / ผูประกันตน
3) บู รณาการความร ว มมือด า นความปลอดภัย และอาชีว อนามัยกับ หนว ยงานภายนอกกระทรวง
โดยจัดทํา MOU ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศกับ ๑๒ หนวยงาน บูรณาการการทํางาน
รวมกับภาคเอกชน NGO รวมทั้งเพิ่มจํานวนคลินิคโรคจากการทํางาน
๔) บูรณาการความรวมมือดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับหนวยงานภายในกระทรวงสงเสริม
และยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัย โดยประกาศวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เร งกํา หนดมาตรฐานอาชีพ / มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาที่อาจเปน
อันตรายตอสาธารณะ เพิ่มการรับรองความรูความสามารถผูประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเปนอันตรายตอ
สาธารณะ
๕) ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกไตรมาส
๕๙

โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
๑) การจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ดานความปลอดภัยของประเทศกับอีก 7 หนวยงาน (เพิ่มเติม
จากปงบประมาณ 2559) ในเดือนธันวาคม 2559
2) การจัดงานมหกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ป 2560 (Thailand Safe @ Work
2017) ในเดือนกรกฎาคม 2560
3) โครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ดวย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker
OSHNET)
วาระปฏิรูปที่ 5 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงานตระหนักดีถึงผลกระทบของปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ปญหาแรงงานตางดาว
และการใชแรงงานผิดกฎหมายที่มีตอความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประเทศไทย ซึ่งสงผลไปถึงภาคเศรษฐกิจ
อีกดวย กระทรวงแรงงานจึงไดยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปน 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ตองเรงรัดขจัดปญหาใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อเปนการสรางระบบปองกันและแกไขปญหาแบบครบวงจร เปาหมายหลัก คือ ปญหาแรงงานบังคับ
และปญหาการคามนุษยตองหมดไปจากประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มุงเนนให
1. จํานวนแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมนอยกวา 1,380,200 คน
2. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย แรงงานตางดาว) ไดรับการปองกันและ
คุมครองจากขบวนการคามนุษยไมนอยกวา 1,473,200 คน
3. มีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมาย ไมนอยกวา 1 เรื่อง
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
๑) กําหนดทิศทาง ขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเฉพาะดานตางๆ ไดแก
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. 2559 -2563 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560-2564 และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
พ.ศ.2558 – 2563 รวมทั้งไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับแผนระดับประเทศ
๒) พั ฒ นากลไกให เ ข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการแก ไ ขกฎหมายแรงงาน 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ..... และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เกี่ยวกับความผิดแรงงานเด็ก เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายสอดคลองกับสถานการณและมาตรฐานสากล ทั้งนี้
ใหคํานึงถึงหลักประกันสุขภาพ และความคุมครองทางสังคมของแรงงานตางดาว
3) การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโดยใชการขาวประสานความรวมมือประชารัฐ จัดหาบุคลากร
ใหเพียงพอกับการปราบปรามมีการสรางความเขมแข็งใหกับเจาหนาที่ตรวจแรงงานดวยการอบรมอยางเขมขน
และจัดทําคูมือการตรวจ มีการบูรณาการเจาหนาที่ตรวจแรงงานและแผนการตรวจ
4) สราง พัฒ นา เชื่อมโยงและบริหารฐานขอมูล โดยการสํารวจขอมูลที่จําเปนตอการบริหารงาน
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย มีการจัดทําฐานขอมูลแรงงาน
ตางดาว (supply) และระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล เพื่อกํากับดูแลวางแผนการดําเนินงานตั้งแตตนทางไปจนถึง
ปลายทาง มีการสํารวจและกําหนดความตองการที่แทจริงในการจางแรงงานตางดาว (demand)
5) ขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยการจัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) การสรางความรู
ความเข า ใจและสนั บ สนุ น การจั ดทํ า แนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) โดยการมีส ว นรว มและแสดง
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เจตนารมณอยางจริงจังของภาคเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเรงสรางความ
ตระหนักรูไมยุงเกี่ยวและแจงเบาะแสการคามนุษยดานแรงงาน
6) การปองกันและแกไขปญหาในเชิงนโยบาย โดยมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงานและติดตามสถานการณ กระทรวงแรงงาน และมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับ
กรมและระดับจังหวัด เพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
7) การคุมครองและดูแลผูที่ประสบปญหา โดยมีการจัดตั้งศูนย 3 ศูนย คือ ศูนยแรกรับและสิ้นสุด
การจาง (3 จังหวัด) ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว (10 จังหวัด) และศูนยประสานแรงงานประมง
จังหวัด (22 จังหวัด) เพิ่มเติมจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
และเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส โดยพัฒนาเว็บไซตระบบรับ
แจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me) (www.doe.go.th/helpme) ที่รองรับ 5 ภาษาและสายดวน
ของกรมเพื่อรับเรื่องรองทุกขรองเรียนตางๆ ไดแก สายดวนกรมการจัดหางาน 1694 สายดวนกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน 1546 สายดวนประกันสังคม 1506 จัดใหมีลามและผูประสานงานดานภาษาเพิ่มเติม
8) การปฏิบัติตามพันธกรณีและอนุสัญญาระหวางประเทศ การพิจารณารางกฎหมายและใหสัตยาบัน
อนุสัญญา 188 และขอแนะที่ 29
9) การบูรณาการทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศภายในและ
ตางประเทศ
10) การประชาสัมพันธและสรางการรับรูความเขาใจเรื่องการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมายทั้งในและตางประเทศ
11) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
๑) การประชุมเจาหนาที่ระดับสูง (High Level) ในกลุมประเทศ CLMVT เพื่อการปองกันการใช
แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษยดานแรงงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2559
2) การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188 และพิธีสารที่ 29 ในชวง
เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560
3) การแกไขกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ ไดแก
3.1) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ..... มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน
2560
3.2) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....เกี่ยวกับความผิดแรงงานเด็กจํานวน 3
ฐานความผิด (มาตรา 49 งานอันตรายสําหรับเด็ก, มาตรา 50 สถานที่หามทํางานสําหรับเด็ก,มาตรา 44
อายุขั้นต่ํา) และกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 เฉพาะที่เกี่ยวกับอายุขั้นต่ําของแรงงานเด็ก (กฎกระทรวงฯ
ในงานเกษตรกรรมและประมงทะเล) มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2560
4) การเรงรัดการดําเนินการเพื่อถอดถอนสินคาออย เครื่องนุงหม กุง ปลา ออกจากบัญชีรายชื่อที่มี
เหตุเชื่อไดวาผลิตโดยใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับใหไดโดยเร็วที่สุด
๕) โครงการจัดระเบียบแรงงานตางดาวในพื้นที่เปาหมาย 13 จังหวัด (จังหวัดที่มีจํานวนแรงงานตาง
ดาวตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป)
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วาระปฏิรูปที่ 6 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศทิศทางของประเทศไทยไวอยางชัดแจงวาจะพัฒนา
ประเทศใหเปน “Thailand 4.0” ซึ่งการกาวไปสูจุดมุงหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยที่สําคัญ
กล าวคื อ จะต องเป นทรั พยากรมนุ ษย ที่มีผลิตภาพสูง กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานไปสู Thailand 4.0 เปน 1 ใน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มุงเนนให
1. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (การผลิต)ไมนอยกวารอยละ 2.57
2. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคบริการไมนอยกวารอยละ 6.56
3. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ 2.68
4. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labour Productivity Levels ไมนอยกวา
ระดับ 30
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลและ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 กํ า หนด โดยจะตอ งจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร พัฒ นากํ าลั งคนทั้ งรายอุ ตสาหกรรม
เปาหมาย และรายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน
2) พัฒนากลไกการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขา/อุตสาหกรรมที่สอดรับกับ Thailand 4.0 การกําหนดกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ๘ ระดับ (NQF) การปรับแกกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ.2545 ซึ่งเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนการขยายการ
บังคับใชครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปขยายวงเงินกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน และเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน ก ารยกเว น ภาษี เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานในแต ล ะ
สถานประกอบการ
3) เตรียมและพัฒนากําลังแรงงานใหเปน Productive Manpower โดยการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมสําคัญมีระบบการแนะแนวและทดสอบความพรอมทางอาชีพใหกับผูที่
กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใหสอดรับกับ Thailand 4.0 มีการสื่อสารสรางการรับรูแนวโนมความตองการ
ตลาดแรงงานเพื่อผลิตคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานรวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะฝมือใหสอดรับกับ
Thailand 4.0
4) สงเสริมสนับสนุน นายจาง ลูกจางใหเขาสู Thailand4.0 ไดอยางราบรื่น โดยการสงเสริมการ
แรงงานสัมพันธแบบหุนสวน มีการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจาง รวมทั้งมีการสงเสริมให
แรงงานเขาถึงสิทธิประกันสังคมเพื่อความมั่นคงและพรอมกาวสูดิจิทัลไทยแลนด
5) บูรณาการเครือขายการพัฒนาศักยภาพ โดยการสงเสริม TLS เพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันของ
สถานประกอบกิจการ สรางความรวมมือกับสถาบัน /องคกรวิชาชีพตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ในการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
๑) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อรองรับไทยแลนด 4.0" Human Capital
Development for Thailand 4.0 ในชวงเดือนธันวาคม 2559

๖๒

2) การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยรายอุตสาหกรรมใหครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
(New Engine of growth) ภายใตคณะกรรมการ กพร.ปช.มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2560
3) การจัดทําแผนแมบทระบบสมรรถนะแรงงานตามความตองการของประเทศภายใตคณะกรรมการ
กพร.ปช. มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560
4) การจั ด ทํ า แผนเตรี ย มและพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ รองรั บ โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
5) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แหงทั่วประเทศ และจัดทําแผนฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
6) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสูไทยแลนด 4.0
7) การสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรสูไทยแลนด 4.0 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
8) การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหสอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต และการนํา
มาตรฐานฝมือแหงชาติมาเขาสูกระบวนการประกาศกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือรวมทั้งสงเสริมการ
จัดทํามาตรฐานฝมือของผูประกอบอาชีพ
9) การจัดระบบการรองรับมาตรฐานฝมือ/กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF) 8 ระดับ
10) การประสานการเตรียมแรงงานใหมใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 4.0
11) การบูรณาการกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน
วาระปฏิรูปที่ 7 มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทํา
กระทรวงแรงงานกํ า หนดวาระปฏิ รูป นี้เ พื่อ ให เชื่ อมโยงกั บ วาระที่ 3 การเพิ่ มผลิต ภาพแรงงานสู
Thailand ๔.๐ ดวยเหตุที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยอมมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่ “การมีงาน
ทําถวนหนา” เพราะจะเปนปจจัย ใหเศรษฐกิจ ของประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกําลังซื้อภายในประเทศ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาประเทศไทยปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของ
ภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอีกดวย สิ่งเหลานี้ทําใหกระทรวงแรงงานตองมาปรับ
บทบาทภารกิจ ดานการสงเสริมการมีงานทําใหม สรางมิติใหมโ ดยนอกจากจะสงเสริมการมีงานทําใหกลุม
แรงงานทั่วไป และยังมุงใหแรงงานผูสูงอายุและผูพิการมีงานทํา และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสู
ตลาดแรงงานเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกดวย โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสําคัญไมเกิน 27,536 คน
2. รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดยการจัดทํารางยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมการมี
งานทํา....... รางยุทธศาสตรการบริหารจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2560 – 25664 และ
รา งยุ ท ธศาสตร ก ารแก ไ ขและป อ งกั น การขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2565 รวมทั้ งยุ ทธศาสตร
สนับสนุน ไดแก แผนยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
2) พัฒนากลไกใหสอดรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการศึกษา/ปรับและพัฒนาระบบประกัน
การวางงานเปนการประกันการจางงาน เรงรัดผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา/บังคับใชใหเกิดผล
ไดแก กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางและสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขา
ทํางานและจํานวนเงินที่นายจางหรือสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๖๓

คนพิการ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการคาจาง เพื่อให
สามารถกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางกลุมพิเศษ เชน ลูกจางเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ และ
ผูสูงอายุ และการเกษียณอายุเปนการเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย อีกทั้งเมื่อมีการเกษียณอายุ
แลวนายจางและลู กจางอาจตกลงทํ าสัญญาจางใหมโ ดยแตกตางจากสัญญาจางเดิมก็ไดทั้งนี้แกไขเพิ่มเติ ม
มาตรา 118/1 รวมทั้งไดกําหนดโทษนายจางที่ไมจายคาชดเชยใหลูกจางที่เกษียณอายุดวย รวมทั้งปรับปรุง
เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพใหเอื้อตอการจางงานตอหลังจากอายุ55 ป และการกําหนดอัตราคาจางราย
ชั่วโมงสําหรับการจางงานแรงงานผูสูงอายุ และผูรับจางทํางานบานชั่วคราว
3) สงเสริมใหเกิดการมีงานทําในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุมอายุทั้งในและตางประเทศ โดยการ
บู ร ณาการการดํ า เนิ น การแนะแนวและทดสอบความพรอมดา นอาชีพผู ห างานที่ อยูในวัย เรีย น (ตั้งแต ชั้ น
ประถมศึกษาเปนตนไป) ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีแกสถานประกอบกิจการที่ฝกอบรมแบบทวิภาคีตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน พ.ศ. 2545 มี ก ารกํ า หนดหลั ก สู ต ร/วิ ธี ฝ ก งานให กั บ
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 แรงงานพิการ)
ให มี ง านทํ า ทั้ ง ในและต า งประเทศ บู ร ณาการให เ กิ ด การมี ง านทํ า ในพื้ น ที่ พิ เ ศษ (เช น จั ง หวั ด ชายทะเล
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนใต เปนตน) สําหรับตลาดแรงงานในตางประเทศก็มุงรักษาตลาดแรงงาน
เดิมที่มีการจางงานที่ดีและขยายตลาดใหม รวมทั้งสรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับการไปทํางานตางประเทศ
4) พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล โดยการสํารวจความตองการแรงงานและการขาดแคลน
แรงงาน และพัฒ นาฐานข อมู ล อุป สงคและอุป ทานแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลกําลังแรงงาน มีการจัด ทํา
ฐานขอมูลเชิงทะเบียนผูสูงอายุที่มีประสบการณในสาขาอาชีพตาง ๆ /แรงงานพิการใหบริการจัดหางานผาน
ระบบอิ เล็กทรอนิกส และพัฒนาระบบบริหาร/ปรับปรุงสิทธิป ระโยชนสมาชิกกองทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการมีงานทํา เชน กองทุนผูรับงานไปทําที่บาน
5) คุ มครองและเสริ มสร า งความมั่น คงใหคนหางาน โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
คุมครองคนหางานไมใหถูกหลอกลวง ใชกลไกประชารัฐในการคุมครองปองกันการถูกหลอกลวงและการถูกแยง
อาชีพจากแรงงานตางดาว
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
1) การจัดงาน Thailand Job & Career Expo 2017 ในเดือนมกราคม 2560
2) การแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 6 คณะกรรมการคาจาง เพื่อใหมี
อํ า นาจในการกํ า หนดอั ต ราค า จ า งรายชั่ ว โมง ซึ่ ง จะทํ า ให ส ามารถกํ า หนดอั ต ราค า จ า งให กั บ แรงงาน
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา แรงงานสูงอายุ ไดอยางเหมาะสมกับสภาพการทํางานที่แทจริง มี
กําหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560
3) โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายไดสูไทยแลนด 4.0 (การประกอบอาชีพอิสระ) เชน เกษตรนวัตกรรมใหม ,
SMEs Start Up เปนตน
4) โครงการสงเสริมการมีงานทําของเยาวชนผานระบบดิจิทัล (เชื่อมโยงกับวาระที่ 3 Information
teachnology)
5) โครงการบูรณาการสงเสริมการมีงานทําของทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)
6) โครงการปฏิบัติการคืนอาชีพใหคนไทย (ตามคําสั่ง คสช.ที่ 100/2558 และ 101/2558) โดย
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การตรวจการลักลอบทํางานของคนตางดาวในอาชีพที่เปนอาชีพสงวนของคนไทย เชน คาขายอิสระในตลาดสด
หางสรรพสินคา ตลาดชุมชน เปนตน
วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุมเปาหมายสําคัญอีกกลุมหนึ่งและยังเปนกลุมที่เปนคนสวนใหญของประเทศไทย คือ กลุมแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งมีจํานวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝมือ
ในระดับลาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงใหความสําคัญกับกลุมแรงงานนอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวากลุมแรงงาน
ในระบบ โดยมุงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอยางครบวงจร ทั้งการสงเสริม การคุมครอง และการ
พัฒนา และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
๑. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกําลังแรงงาน ไมนอยกวา
รอยละ 4
๒. แรงงานนอกระบบที่ผานการฝกอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 และมีแผนกลยุทธการมีงานทําของผูสูงอายุ พ.ศ. 2559-2563
เปนแนวทาง
2) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
(อสร. / บัณฑิตแรงงาน) สรางและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงใหส ามารถใชป ระโยชน ไดรว มกัน (เชื่อมโยงกับ วาระที่ 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลของธกส. /กอช. /ฐานขอมูลการลงทะเบียนคนจน)พัฒนากฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน ปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการจางงาน
ผู สู งอายุ และคนพิ การและการแก ไขปรั บ ปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มสิ ทธิป ระโยชนใหก ลุมแรงงานนอกระบบ
(ผูประกันตนมาตรา 40)
3) สงเสริมการประกอบอาชีพ/หลักประกันความมั่นคงโดยการสงเสริมการรับงานไปทําที่บานที่ตรง
ตามความตองการของตลาดเพื่อการมีรายไดที่ยั่งยืน สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เพื่อใหเขาถึงสิทธิตามกฎหมายตางๆ ไดโดยงาย ประสานเชื่อมโยงแหลงเงินทุนตางๆ เชน กองทุนผูรับงานไป
ทําที่บานเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมการปองกันโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือการจัดบริการ
4) ขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกกลุมอาชีพตางๆ ใหทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งสรางความ
รับ รู เ พื่ อให เ ข าสู ร ะบบการคุ มครองดา นแรงงาน และการใหสัตยาบัน อนุสัญ ญาที่สําคัญ และสอดคลองกับ
Decent Work
5) พัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพัฒนาหลักสูตรและฝกทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ re- skill และเพิ่มรายไดเชน Digital Marketing, Creative &
Innovative Economy จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (อาชีพอิสระ) และออกใบรับรองสมรรถนะ เพิ่ม
บทบาทและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ
6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก
1) โครงการสงเสริมและสนับสนุนเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน ๓ จังหวัดชายแดน
๖๕

ภาคใต ในมิติดานแรงงาน
2) โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ(กิจกรรมจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ)
3) การปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครองผูประกันตนมาตรา 40 ในประเด็น
การเพิ่มสิทธิประโยชน และ คุณสมบัติของผูสมัครเปนผูประกันตนมาตรา40
๔) การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําที่บาน โดยกําหนดงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงมีครรภและเด็ก กําหนดอัตรา
คาตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บาน การหามผูจางงานจางผูรับงาน และการจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพ และคาทําศพ
๕) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและผูประกอบการระดับชุมชน
๖) โครงการอบรม ออกหน ว ยเคลื่ อ นที่บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ (SDU) และการเพิ่ ม กลุ มเป า หมายและ
เครือขายของผูประกันตนมาตรา 40
๗) โครงการจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง (เชื่อมโยงกับวาระที่ 3)
แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เพื่ อ ธํ า รงรั ก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย โดยเทิ ด ทู น พิ ทั ก ษ และรั ก ษาสถาบั น
พระมหากษัตริยมิใหมีผูใดลวงละเมิด เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย นอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม และดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) กระทรวงแรงงาน
จึงไดกําหนดโครงการ / กิจกรรมภายใตแผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังนี้
๑) โครงการมหกรรมสรางงานสรางอาชีพเฉลิมพระเกียรติ (กรมการจัดหางาน)
๒) โครงการฝกอบรมรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน)
๓) โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน)
๔) โครงการสงเสริมการฝกอาชีพใหผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติ (ใชงบประมาณโครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ) (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
๕) โครงการจั ดตั้ ง ศู น ย พั ฒ นาองค ความรูความปลอดภั ย ในการทํ างานเฉลิ มพระเกีย รติส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา (กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน)
๖) โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ (กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน)
๗) โครงการอาสาสมัครแรงงานรวมใจพัฒนาบานเกิดเฉลิมพระเกียรติ (สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน)
***รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ ปรากฏตาม
เอกสารเลม “แผนปฏิบัติการ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560”***
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บทที่ 6
แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ป
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) ของกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการจัดทําภายใตกรอบและทิศทางการจัดทําที่สอดคลองกับรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยไดมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และจุดเนนสําคัญ
ของกระทรวงแรงงาน แนวทางหลัก/โครงการ และวาระปฏิรูปที่เกี่ยวของ โดยกระทรวงแรงงานไดมีการจัดทํา
แผนงานในภารกิ จหลั กของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 25๖๐– 2579) ซึ่งแผนงาน/โครการ ได
คํานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น และการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรโดย
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของและสอดรับยุทธศาสตรชาติฯ รวมจํานวนทั้งสิ้น 72 โครงการ ใน
5 ประเด็นยุทธศาสตร กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,070,379,709 บาท ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตรดานความมั่นคง จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ
โดยแยกหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรมการจัดหางาน จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน (2) โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว (3) โครงการมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
กรมพั ฒนาฝ มือแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒ นาฝมือแรงงานในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการยกระดับและ
ประชาสั ม พั น ธ ศู น ย พั ฒ นาองค ค วามรู ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา (2) โครงการเฉลิมพระเกียรติดาน
แรงงานสั มพั น ธ (3) โครงการป องกั น และแกไ ขปญ หาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็ ก
ในรูปแบบที่เลวราย (4) โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 โครงการ คือ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อเสริมสราง
จิตสํานึกและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ทั้ง 10 โครงการ : 2,614,628,140 บาท
 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
กระทรวงแรงงานมี แผนงาน/โครงการที่อยูภ ายใตยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน จํานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ โดยแยกหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
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กรมการจัดหางาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ดานแรงงานตางดาว เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแขงขัน (3) โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดฝกอบรมตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
(4) กําหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน (5) โครงการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 8 โครงการ ไดแก (1) โครงการสรางสถาน
ประกอบกิจการตนแบบดานความปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชองทางผานแดน
ที่สําคัญ (2) การดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับองคกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงสาธารณรัฐเกาหลี (3) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบขอมูลตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ของอาเซี ย น (4) โครงการเขาร ว มประชุม วิช าการระดับ โลกดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐระหวางไทย – สิงคโปร (6) โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน (7) โครงการ “นายจาง ลูกจาง สรางสรรคแรงงาน
สัมพันธแบบหุนสวน” (8) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การประชาสัมพันธเชิงรุก สรางการ
รับ รู (2) การปฏิ รูป การบริห ารการลงทุน (3) การพัฒ นาความรว มมือและเสริมสรางความสัมพัน ธดาน
แรงงานกับนานาประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศู น ย บ ริ การร ว มกระทรวงแรงงานในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (2) ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ แ ละการขยาย
ตลาดแรงงาน
กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ทั้ง 19 โครงการ : 18,959,103,329 บาท
 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
จํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยแยกหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรมการจัดหางาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Job
Smart Center)
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี (2) โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี (3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยใน
พระราชูปถัมภ (4) โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการเตรียมความพรอมการสั่ง
สมประสบการณเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ (2) โครงการวางแผนและ
การบริหารกําลังคน (3) จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพบุคลากร (Career Path) (4) พัฒนา
สรรมถนะบุคลากรใหมีความพรอมดานทักษะการตัดสินใจ และกาวทันการเปลี่ยนแปลง (5) พัฒนาศักยภาพ
ใหมีภูมิตานทาน มีเหตุผลรับรองการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาวทันสูสังคมดิจิทัล รองรับ
Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21

๖๘

กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ทั้ง 10 โครงการ : 478,702,300 บาท
 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคมจํานวนทั้งสิ้น 21 โครงการ โดยแยกหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรมการจัดหางาน จํานวน 14 โครงการ ไดแก (1) โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุ (2) โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน (3) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน
(4) โครงการสงเสริมรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ (5) โครงการสินเชื่อเพื่อการไปทํางาน
ตางประเทศ (6) โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแขงขันทํางานสาธารณรัฐเกาหลี (7) โครงการ
พัฒนาศักยภาพคนหางานไทยตามความตองการของตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศ (อิสลาเอล) (8) โครงการ
ศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศในสวนภูมิภาค (9) โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพื่อ
ปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ (10) โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาความรู เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (11) โครงการตลาดนัดพบตลาดงาน (12) โครงการ
พั ฒ นาระบบบริ ก ารจั ด หางานอย า งยั่ ง ยื น (13) โครงการให บ ริ ก ารจั ด หางานแก ก ลุ ม คนพิ เ ศษ และ
(14) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา)
กรมพั ฒนาฝ มือแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพั ฒ นาฝมือเพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานกลุมเฉพาะ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการคุมครอง
แรงงานทั้งในและนอกระบบใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายดานแรงงาน (2) การกํากับดูแลแรงงานใหมี
ความปลอดภัยในการทํางาน (3) โครงการแรงงานสมานฉันท สรางสรรคเศรษฐกิจไทย (4) โครงการสงเสริม
และพัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม จํานวน 2 โครงการ คือ (1) การปฏิรูประบบบํานาญเพื่อเพิ่มสิทธิ
ประโยชน (2) ปฏิรูปบริการทางการแพทย
กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ทั้ง 21 โครงการ : 7,986,772,840 บาท
 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการที่อยูภายใตยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐจํานวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้
กรมการจัดหางาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
ของกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาบุคลากร การปราบปราม
ทุจริต และคาตอบแทนบุคลากร
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การยกรางกฎหมาย
และปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหทันสมัยมีความเปนธรรม สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ (2) ปรั บ ปรุงประสิท ธิภ าพการบริห ารงานของกรมในรูป แบบ Digital
Government (3) โครงการพั ฒ นาการให บ ริก ารประชาชนดว ยระบบอิ เล็ กทรอนิก ส โดยพั ฒ นา ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
๖๙

สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3 โครงการ คือ (1) ธรรมาภิบ าล Zero Corruption
(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) การปฏิรูประบบบริการ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบู ร ณาการ (2) บริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต ศู น ย บั ญ ชาการป อ งกั น การค า มนุ ษ ย ด า นแรงงานและ
ติดตามสถานการณแรงงาน (3) พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานขอมูล ดานแรงงาน ปรับ ปรุงและยกระดับคุณภาพของฐานขอมูล ดา น
แรงงานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและเปนมาตรฐานเดียวกัน
กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ทั้ง 12 โครงการ : 2,031,173,100 บาท

***รายละเอียด “แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)”
แยกตามรายยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในภาคผนวก***

๗๐

ภาคผนวก

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรชาติ แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล สูวาระการปฏิรูปแรงงาน
รางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560-2579)

แผนฯ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริการจัดการ
ภาครัฐ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ความมั่นคง

สรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม

สรางความสามารถในการ
แขงขัน

พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพคน

สรางการเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ความมั่นคง

การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

การสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่พิเศษ

การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาค

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระยะ 20 ป
(2560-2579)

นโยบายรัฐบาล : เชิดชูสถาบัน/ความมั่นคง/ลดความเหลื่อมล้ํา/การศึกษา/สาธารณสุข/เพิ่มศักยภาพ ศก./อาเซียน/เทคโนโลยี/ปองกันทุจริต
นโยบาย สมช.
(2558 -2564)

เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริตคอรัปชั่น
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จัดระบบปองกันและแกไขปญหา
ผูหลบหนีเขาเมือง/กอความไมสงบ จชต.
ตั้งธนาคารแรงงาน
และจัดทําฐานขอมูล

พัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติฯ

บริหารจัดการแรงงานขามชาติ

SDGs 2030 : เปาหมายที่ 8 Decent work and Economic Growth

แผนแมบทดาน แรงงาน
(พ.ศ. 2560 -2564)

การบริหารจัดการองคกร
บุคลากรดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และ
เสริมสรางการมีสวนรวม
ในองคกร

การบริหารจัดการดานแรงงานระหวาง
ประเทศ

แผนผูสูงอายุแหงชาติ (2545 – 2565)

อนุสัญญา ILO
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากรของ สป.รง.
(พ.ศ. 2560-2563)

ยุทธศาสตรเฉพาะดาน
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560-2564)

การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุล
ของตลาดแรงงาน เพื่อสรางความยั่งยืน
ในภาคแรงงาน

การคุมครองและเสริมสราง
ความมั่นคง หลักประกันในการ
ทํางาน และคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช
แรงงานเด็กฯ (ป 2558-2563)
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตรสวัสดิการ
แรงงาน (พ.ศ. 2560-2564)

แผนแมบทความปลอดภัย ฯ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)

ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการ
ขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560-2565)
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตรการบริหารการจัดสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (2560-2564)

แผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (2555-2574)

แผนยุทธศาสตรดานการลงทุนกองทุน
ประกันสังคม (พ.ศ. 2557-2561)

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบูรณาการ
สารสนเทศที่ทันสมัย
มีเสถียรภาพ

การเพิ่มศักยภาพแรงงานและ
ผูประกอบการเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนรายสาขา

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน พ.ศ.
2560-2564

รางยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนรายจังหวัด

8 วาระปฏิรูปแรงงาน

Zero Corruption

ปฏิรูปบทบาท
กระทรวงแรงงาน

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย

ยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ

มิติใหมของการสงเสริม
การมีงานทํา

SAFETY
THAILAND

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สู Thailand 4.0

Information
Technology

โครงการ/
งปม. ป60

21 โครงการ
7.38 ลบ.

30 โครงการ
3.59 ลบ.

50 โครงการ
139.67 ลบ.

31 โครงการ
239.34 ลบ.

42 โครงการ
217.99 ลบ.

42 โครงการ
45.94 ลบ.

28 โครงการ
1,060.96 ลบ.

29 โครงการ
1,344.70 ลบ.

กรอบแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประทศ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

Sustainable

Creative Workforce
ปี 2574
Innovative Workforce
ปี 2569
Productive Manpower
ปี 2564

Thailand 4.0
Beyond MIT
High Value
High Income
Brain Power
ปี 2579

Worker
Currently

MIT

MIT = Middle Income Trap
SEP = Sufficiency Economic Philosophy
STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

(3)

วิสัยทัศน์ 20 ปี
ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่ าสูง สู่ความยั่งยืน
• แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง multiskilled มีทักษะใหม่ (re-skilled)
มีทักษะด้ าน STEM สามารถทํางานใน
ยุคเริ่ มต้ นของการเข้ าสู่ Thailand
4.0 ได้ อย่ างราบรื่ น
• มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบ NQF
ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่ งชาติทุกสาขาอาชีพตามของ
New Engine of Growth

Productive
Manpower
(2560-2564)

Brain Power
(2575-2579)

ประเทศหลุดพ้ นจากกับดักรายได้ ปานกลาง
(Middle Income Trap : MIT)
ด้ วยทรั พยากรมนุษย์ ท่ มี ีคุณค่ าสูงอย่ างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ของประเทศ ระยะ 20 ปี ในแต่ ละช่ วง

• แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถ
ทํางานในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูงและนวัตกรรม
เต็มรู ปแบบได้ อย่ างราบรื่ น
• มีระบบการจ้ างานที่หลากหลายรู ปแบบ
ตามคุณลักษณะของทรั พยากรมนุษย์
Innovative
Workforce
หลากหลายประเภท
(2565-2569)
Creative
Workforce
(2570-2574)

บรรลุ SDGs
(Full Employment ,Productivity
and Decent Work) ด้ วย SEP
(5)

แผนแม่ บทด้ านแรงงาน 5 ปี (ปี 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

แรงงานมีศักยภาพสู ง (Productive Manpower) มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
พันธกิจที่ 1
การเพิม่ ศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ
ให้ พร้ อมรับกับสถานการณ์ ทเี่ ปลีย่ นแปลง
และให้ สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ

พันธกิจที่ 2
คุ้มครองและส่ งเสริมให้ แรงงาน
มีความมัน่ คงในการทํางาน
มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การเพิม่ ศักยภาพแรงงานและ
ผู้ประกอบการเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่ งขันได้ อย่ างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การคุ้มครองและเสริมสร้ างความ
มัน่ คงหลักประกัน
ในการทํางานและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

1.แรงงานมี
ผลิตภาพ มี
สมรรถนะได้
มาตรฐาน มี
ทักษะฝี มือ
สามารถ
แข่งขันได้ใน
เวทีโลก

1.แรงงานได้รับ
ความคุม้ ครองและ
สิ ทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย มี
หลักประกันสังคม
ที่มนั่ คง และมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

2.สถาน
ประกอบการมี
ความพร้อมด้าน
แรงงานในการ
แข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้าน
แรงงาน

1.ผลิตภาพแรงงาน
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
2.ร้อยละของแรงงาน
ฝี มือเพิ่มขึ้น
3.สถานประกอบกิจการ
ที่เข้าสู่ ระบบมาตรฐานแรงงาน
ไทย (มรท.8001 – 2553)

2.กําลังแรงงาน
ได้รับความ
คุม้ ครองขยาย
โอกาสมีงานทํา
และมีทางเลือก
ในการ
ประกอบอาชีพ

1.จํานวนผู้ประกันตนมีสิทธิ ได้ รับ
บริ การทางการแพทย์ภายใต้ กฎหมาย
ประกันสังคม > 12 ล.คน/ปี
2.จํานวนแรงงานนอกระบบที่สมัคร
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกันตน
ตามม.40 กับสํานักงานประกัน สังคม
>1.5 ล.คน/ปี

พันธกิจที่ 5
ส่ งเสริมความร่ วมมือด้ านแรงงานระหว่ าง
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการด้ านแรงงาน
ระหว่ างประเทศ

1.การบริ หารจัดการ
ด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพเกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็ นไปตามการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
ด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ

2.บริ หาร
จัดการด้าน
แรงงาน
ระหว่าง
ประเทศผูร้ ับ
และผูส้ ่ งที่มี
ประสิ ทธิภาพ
และเกิด
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ

1.ข้อเสนอเชิง
นโยบาย ตาม
พันธกรณี และความ
ร่ วมมือด้านแรงงาน
ระหว่าง
ประเทศ ที่นาํ ไปสู่
การปฏิบตั ิ

2.รายได้ส่งกลับ
ของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ
เฉลี่ยต่อแรงงาน1
คน > 7 แสน บ.

3.จํานวนแรงงานที่ได้รับการส่ งเสริ ม
พัฒนา และคุม้ ครองให้ได้รับสิ ทธิตาม
กม.แรงงาน > 1.5 ล.คน/ปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การบริหารจัดการองค์ กร บุคลากร
ด้ วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้ าง
การมีส่วนร่ วมในองค์ กร

1.ตลาดแรงงานมี
กําลังแรงงานที่
เพียงพอทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิง
คุณภาพ

1.ปรับเปลี่ยนองค์กร
ให้มีระบบการบริ หาร
จัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
ทันสมัย คล่องตัว
และมีธรรมาภิบาล
เป็ นหน่วยงาน
ต้นแบบ

2.แรงงานได้รับการ
จ้างงานที่เหมาะสม
และเป็ นธรรม

8 กลยุทธ์
54 แผนงาน/โครงการ

2.บุคลากร
และภาคี
เครื อข่ายมี
ส่ วนร่ วมใน
การบริ หาร
จัดการ
องค์กร

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อบูรณาการ
สารสนเทศทีท่ นั สมัยมีเสถียรภาพ

พัฒนาและยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐาน
ฐานข้ อมูล และระบบสารสนเทศ ให้
เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ
เพื่อการเข้ าถึงและการให้ บริ การ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

1.การขาดแคลนแรงงาน
ร้ อยละ 46
(ที่ระดับ 5 คะแนน)

1.ข้อร้องเรี ยนที่ได้รับการ
แก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ร้อยละ 100

1.ความสําเร็ จในการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน อยูใ่ นระดับที่ 5

2.การมีงานทําของผูส้ าํ เร็ จ
การฝึ กเตรี ยมเข้าทํางาน
ร้อยละ 70

2.คะแนนการประเมิน
มาตรฐานความ
โปร่ งใสในการดําเนินการ
ร้อยละ 80

2.ความสําเร็ จการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (ICT) อยูใ่ นระดับที่ 5

3.ผูผ้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝี มือที่กาํ หนดตามกฎหมาย

3.ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยหรื อผูร้ ับบริ การพอใจ
> ร้อยละ80
4.ข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอกที่ประสบ
ความสําเร็ จ

5.อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน
ร้อยละ 73/ปี

7 กลยุทธ์
58 แผนงาน/โครงการ

พันธกิจที่ 4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารอย่ างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้ บริการอย่ างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนากลไกในการสร้ างความสมดุล
ของตลาดแรงงานเพื่อสร้ างความยัง่ ยืน
ให้ ภาคแรงงาน

4.อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.8/ปี

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ

พันธกิจที่ 3
พัฒนากระทรวงให้ เป็ นองค์ กร
ธรรมาภิบาล

5 กลยุทธ์
31 แผนงาน/โครงการ

4 กลยุทธ์
7แผนงาน/โครงการ

8 กลยุทธ์
41 แผนงาน/โครงการ

4 กลยุทธ์
69 แผนงาน/โครงการ

(7)

แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)......
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) ........................................................................................
น)
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579



งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

1. โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์
ความรู้ความปลอดภัยในการทางานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 60 พรรษา (Hazard Sensing and Safety

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4

    ระยะที่ 1
- ผู้เข้าชมศูนย์ฯได้รับความรู้ในเรื่อง
ของอันตรายจากการทางานที่เสมือน

(ระยะที่ 1)
5,000,000

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

Knowledge Center)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4
จริง และมีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการทางาน ผู้เข้า
ชมศูนย์ฯ สามารถนาความรู้ ทีไ่ ด้รับไป
ถ่ายทอดได้จริงในการทางาน
ระยะที่ 2 – 4
- มีโมเดลที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการให้
ความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการ
ทางานที่เสมือนจริง และมีความเข้าใจ
ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทางาน

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติด้านแรงงานสัมพันธ์
2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติแรงงานสัมพันธ์สันติสุขใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม (ปีละ 10 แห่ง)

-



 

2.2 โครงการโรงเรียนแรงงานสัมพันธ์สันติเฉลิมพระเกียรติ

-



 

 (ระยะที่ 1 – 4)
ไม่มีการนัดหยุดงานและปิดงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ดาเนินการทั้ง 4
ระยะ
 (ระยะที่ 1 – 4)

(ระยะที่ 2)
8,000,000
(ระยะที่ 3)
10,000,000
(ระยะที่ 4)
15,000,000

(ระยะที่ 1 -4)
20,000,000
(ระยะที่ 1 -4)
20,000,000

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579


-

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติประชุมวิชาการด้าน
แรงงานสัมพันธ์

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

 

4
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านแรงงาน
สัมพันธ์อย่างถูกต้อง และสามาร
นาไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะลูกจ้างและ
นายจ้างที่ดี เกิดความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนในการอยู่ร่วมกันและทางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรม
 พาณิชยกรรม และการลงทุนของประเทศ
(ระยะที่ 1 -4)
(ระยะที่ 1 – 4)
100,000,000
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านแรงงาน
สัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านแรงงานสัมพันธ์สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาประเทศ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
น)
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

3. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะที่
1

2

3

4









ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
- แรงงานต่างด้าว/นายจ้าง ได้รับความรู้
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมการจัดหางาน

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
มนุษย์ 52,359 คน
ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔
- แรงงานต่างด้าว/นายจ้างได้รับความรู้
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ ปีละ 106,000 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
- คนหางานได้รับการคุ้มครอง
1,000,000 คน
ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4
- คนหางานได้รับการคุ้มครอง ปีละ
1,000,000 คน

ปีละ
8,700,000
ระยะที่ 1
900,000
ระยะที่ 2
950,000
ระยะที่ 3
1,000,000
ระยะที่ 4
1,500,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………3 จังหวัดชายแดนภาคใต้....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
น)
แรงงานไทย การมีงานทาที่ยั่งยืน
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579



งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด

ปี 58-59
16.96

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ช่วงระยะที่
1

4. การพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา



2

3

 

4

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

- ชายแดนภาคใต้ 2,400 คน มีทักษะ
อาชีพเสริม/เพิ่มรายได้
แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะในอาชีพเสริม
สามารถนาไปปรับใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน
ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะอาชีพเสริม/
เพิ่มรายได้
- บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่พัฒนาแรงงานกลุ่มเป้าหมายให้มี
ทักษะฝีมือในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะในอาชีพเสริม
สามารถนาไปปรับใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในครอบครัว

ปี 60
12.04

ช่วงระยะที่
1

2

3

4

ปีละ 12.04

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม



ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : . ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
น)
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560


ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 58 – 60
43,797,300

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ช่วงระยะที่
1

2

3

4







 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
- สร้างและพัฒนากลไกทาง
กฎหมายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
ผู้ปฏิบัติงาน เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย
และขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายแรงงาน กลุ่มเสี่ยง* รวมถึงมี
การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายในทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และ
ทราบช่องทางการเข้าถึงการให้บริการด้าน
คุ้มครองแรงงาน
ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) (ระยะที่ 1)
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ 30,0000,000
สิทธิหน้าที่ด้านคุ้มครองแรงงานและ
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการด้าน
คุ้มครองแรงงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2565 – 2569)
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ smart
protection)
ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2570 – 2574)
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบ smart protection และ
ประเทศไทยสามารถขจัดปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายไปจากสังคมไทย และ
เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ
ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙)
- ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ผ่าน
ระบบ smart protection *แรงงานกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ แรงงานทั้งในและนอกระบบ

(ระยะที่ 2)
275,000,000

ช่วงระยะที่
1

2

3

4

(ระยะที่ ๓)
225,000,000

(ระยะที่ ๔)
200,000,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
6.1 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยยา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ
6.2 ดาเนินโครงการโรงงานสีขาว
6.3 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการจัดทามาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.)
6.4 จัดตั้งเครือข่ายแรงงานเพื่อป้องกันแก้ไข และ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
6.5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานป้องกันยา
เสพติด

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560


ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

4







 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐
ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔)
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการมีระบบ
การจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการ
โรงงานสีขาวและระบบ มยส.
- ผู้ใช้แรงงานมีภูมิคุ้มกันและตระหนักรู้
ด้วยปัญญาและไม่พึ่งพายาเสพติด
- สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางโดยเป็น
นโยบาย ด้าน CSR มีเครือข่ายแรงงานที่
เข้มแข็งตามนโยบายประชารัฐ
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙)
- ผู้ใช้แรงงานที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ลดลง
- ทุกสถานประกอบกิจการมีระบบการ
จัดการด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั่วถึง
- เครือข่ายแรงงานมีความเข้มแข็ง

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘–
๒๕๖๐
44,565,800
(ระยะที่ ๑)
66,974,000

(ระยะที่ ๒)
73,671,400

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
สร้างเจตคติที่ดีในการส่งลูกจ้างผู้เสพเข้า
รับการบาบัดรักษา ฟื้นฟูพร้อมให้โอกาสใน
การดารงชีวิตตามปกติในสังคม
ระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๐–๒๕๗๔)
- สถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด
- ภาคส่วนแรงงานมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพสูง
ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๕ –๒๕๗๙)
-สถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด มีพัฒนาการ
กิจกรรมเชิง สร้างสรรค์เพื่อสังคม
ประเทศชาติ เป็นภาคส่วนแรงงานที่มี
ความเข้มแข็งและศักยภาพสูง
ตลอดระยะที่ 1-4 ดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน ส่งเสริมสถานประกอบกิจการมี

(ระยะที่ ๓)
81,038,540

(ระยะที่ ๔)
89,142,300

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
ระบบการจัดการด้านยาเสพติด ตาม
โครงการโรงงานสีขาว และระบบ มยส.
สร้างเจตคติที่ดีในการส่งลูกจ้าง ผู้เสพเข้า
รับการบาบัด รักษา ฟื้นฟู เกิดการ
ประสานความร่วมมือของเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติดในรูปแบบประชา
รัฐ กาหนดเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการป้องกันยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงาน
ปีละ 1,000,000 คน และมีผู้เสพราย
ใหม่ไม่เกินร้อยละ 7 และสถานประกอบ
กิจการนิคมอุตสาหกรรม และภาคส่วน
แรงงานประกาศตัวเป็นโรงงานสีขาวปลอด
ยาเสพติด ทั้งประเทศ ปีละ๑0,000 แห่ง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………77 จังหวัดทั่วประเทศ....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)......
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
น)
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) ........................................................................................
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579



งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

7. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา



2

3

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4
ในช่วงระยะ 5 ปี
ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ

21.40

สานักงาน
ประกันสังคม

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579
ช่วงระยะที่
1

- จัดกิจกรรมจิตอาสารเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

4
บริการที่ดีจากบุคคลากรสานักงาน
ประกันสังคมที่ผ่านการส่งเสริม
สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม
จารรยาบรรณ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา.........
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)......
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
น)
แรงงานไทย การมีงานทาที่ยั่งยืน
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579



งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (ปี 58-59)
ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
0.3026
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(ระยะที่ ๑)

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชน และ
ประชาชน (ประชารัฐ)
2) การสารวจข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
3) มีการทบทวนข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
พัฒนาระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

4
- บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพื้นที่มีข้อมูลด้านแรงงาน
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๔ อาเภอ ของ
จังหวัดสงขลา

0.828.7

ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
- บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพื้นที่
- ครัวเรือนมีอาชีพที่มั่นคง และมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
- มีข้อมูลด้านแรงงานในจังหวัด

(ระยะที่ 2)
0.7585

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
ชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถนาไป
วางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)
-บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพื้นที่
-กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลไปใช้
วางแผน และบริหารจัดการข้อมูลด้าน
แรงงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๗๕ – ๒๕๗๙)
-มีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
- เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ระยะที่ 3)
0.7585

(ระยะที่ 4)
0.7585

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………ส่วนกลางและภูมิภาค....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)......
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
น)
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579
ช่วงระยะที่
1

9. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

2

3

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4

    ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4
- คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทางาน
1,380,200 คน

882,382,000 กรมการจัดหางาน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒0 ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ดาเนินการ : …………………………จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม....................
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)......
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) ........................................................................................
น)
ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579
ช่วงระยะที่
1

10. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

2560

2

3

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4

    - นักเรียน นักศึกษา (ระดับ
100,000,000 กรมการจัดหางาน
มัธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ว่างงาน คนหางาน
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไปได้รับการ

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
ส่งเสริมการมีงานทา จานวน
400,000 คน
วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อถวายความจงรักภัคดี และน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
2.เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้าน
การส่งเสริมอาชีพ ของพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อ
สาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย
3.เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหา
งานทา/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือก
ตาแหน่งงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถและความถนัดของตน
และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถาน
ประกอบการจานวนมากในคราว

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
เดียวกัน และเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงาน และลดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานบางประเภท
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ว่างงาน
คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้างผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้าน
การศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโลกของอาชีพ โลกของ
การศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
หรือเลือกประกอบอาชีพ
5. เพื่อแนะแนวอาชีพและให้
คาปรึกษาด้านอาชีพ ทดสอบความ
พร้อมทางอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
(ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป๗ ผู้ว่างงาน
คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงระยะเวลา
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 2560

ต.ค. 2559 – พ.ศ.
2579

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะที่
1

2

3

4
ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชน ทั่วไป ได้
ทราบถึงความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง สามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือ
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
มีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อม
เพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป) ผู้ว่างงาน
คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย
ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมการจัดหางานในด้าน
ต่างๆ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1.การเพิ่มผลิตภาพแรงานไทย

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
ปี 58 - 59 สถานประกอบกิจการร่วม
โครงการ 250 แห่งและแรงงาน
กลุ่มเปูาหมาย 20,000 คนปี 60
สถานประกอบกิจการร่วมโครงการ
180 แห่ง และแรงงานกลุ่มเปูาหมาย

งบประมาณ

ปี 58 – 59
132.85
ปี 60
47.9

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

10,000 คน
- แรงงานในสถานประกอบกิจการมี
ความรู้และทักษะในกระบวนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียใน
วงจรการผลิต
สถานประกอบกิจการที่ร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 และลดการสูญเสียได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4
- สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ
5,000 แห่งและแรงงานกลุ่มเปูาหมาย
400,000 คน มีความรู้และทักษะใน
กระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานลด
การสูญเสียในวงจรการผลิต
- สถานประกอบกิจการที่ร่วมโครงการ
สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 และลดการสูญเสียได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5

งบประมาณ

ระยะละ
240.8

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

2. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแข่งขัน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แรงงานกลุ่มเปูาหมาย 104,300 คน
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรู้
และทักษะฝีมืออันเป็นผลมาจาก
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับฝีมือ
แรงงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปี
สุดท้าย
-ส่งเสริมการศึกษาในระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การรับรองความรู้ความสามารถแรงงาน
การแข่งขันฝีมือแรงงาน (ระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ/คนพิการ)
-การจัดทาแผนพัฒนากาลังคนราย
อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเปูาหมาย
และการจัดทาแผนพัฒนากาลังคนระดับ
พื้นที่ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด
ระยะที่ ๑ – ๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
– ๒๕๗๙)
- แรงงานกลุ่มเปูาหมายปีละ
104,300 คน ในภาคอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 60
กรมพัฒนา
364.3632 ฝีมือแรงงาน

ปีละ
343

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัด
ฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

บริการมีความรู้และทักษะฝีมือใน
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่องเที่ยว
อบรมด้านภาษา ให้แก่แรงงานไทย การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
ยกระดับฝีมือแรงงาน
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่การทางาน
รับรองความรู้ความสามารถแรงงาน การ
แข่งขันฝีมือแรงงาน(ระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ/คนพิการ)
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
แรงงานในสถานประกอบกิจการทุก
ประเภทได้รับการฝึกอบรม โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 3,480,480
คน
ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔
แรงงานในสถานประกอบกิจการทุก
ประเภทได้รับการฝึกอบรม โดยมี
กลุ่มเปูาหมายจานวนปีละ ๔ ล้านคน

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีละ
กรมพัฒนา
298.2876 ฝีมือแรงงาน

ปีละ
298.2876

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

4. กาหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5. พัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4




ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
กาหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในสาขาอาชีพที่อันตรายต่อ
สาธารณะและสาขาอาชีพที่สอดคล้อง
กับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จานวน
25,220 คน
ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔
กาหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้คลอบคลุมอาชีพและอุตสาหกรรม
สาคัญตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4
- แรงงานกลุ่มเปูาหมายมีความรู้และ
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในจังหวัด
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- แรงงานในระบบ แรงงานทั่วไป
แรงงานใหม่ (นักศึกษาปีสุดท้าย) มี
ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และมี
ความพร้อมในการทางานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ

งบประมาณ

ปีละ
167

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ปีละ
167
(ปี 59)
46.3
(ระยะที่ ๑)
252
(ระยะที่ ๒)
275.5
(ระยะที่ ๓)
294.5
(ระยะที่ ๔)
294.5

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………………กระทรวงแรงงาน……………………… พื้นที่ดาเนินการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ลาดับที่ 1) และทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ลาดับที่ 2)
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

6. โครงการสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความ 
ปลอดภัยในการทางานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือช่อง
ทางผ่านแดนที่สาคัญ

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

(ระยะที่ ๑)
    ระยะที่ ๑
- แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว 7,000,000
ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยฯ
- สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

7. การดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(Arrangement for Technical Cooperation) กับ
องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐ

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

กลางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่
มีช่องทางผ่านแดนสาคัญ ที่เข้าร่วม
โครงการมีการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคอัน
เนื่องจากการทางานลดลง
- มีบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่มีช่องทางผ่าน
แดนสาคัญ
ระยะที่ ๒ – ๔
- แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว
ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือที่มีช่องทางผ่านแดน
สาคัญ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยฯ
- สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาด
กลางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่
มีช่องทางผ่านแดนสาคัญ มีการเกิด
อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องจากการทางาน
ลดลง
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้รับการพัฒนา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

(ระยะที่ ๒)
6,000,000
(ระยะที่ ๓)
7,000,000
(ระยะที่ ๔)
9,000,000

ปี ๒๕๕๙
233,529

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

เกาหลี(Korea Occupational Safety and Health
Agency; KOSHA)

8.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ
ข้อมูลตัวชี้วัดการดาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Workshop on the
Development of Occupational Safety and Health
Scorecard Information System)

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

สภาพแวดล้อมในการทางาน
- มีการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ
ระยะที่ ๑ – ๔
- เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้รับการพัฒนา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
- มีการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ

-

    ระยะที่ ๑ – ๔
- มีระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของอาเซียน
- สร้างความเป็นเอกภาพในการพัฒนา
ระบบข้อมูลและตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศสมาชิกเครือข่าย ASEANOSHNET
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

(ระยะที่ ๑)
1,400,000
(ระยะที่ ๒)
2,400,000
(ระยะที่ ๓)
3,500,000
(ระยะที่ ๔)
5,000,000
(ระยะที่ ๑)
5,000,000
(ระยะที่ ๒)
6,000,000
(ระยะที่ ๓)
7,000,000
(ระยะที่ ๔
8,000,000

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

9. โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับโลกด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

10. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐระหว่างไทย –
สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program: CSEP )
โดยแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ระหว่าง ไทย – สิงคโปร์
(อยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจาหารือเพื่อกาหนดกรอบความ
ร่วมมือ โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

-

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศฯ แต่ละ
ประเทศ
- มีแนวทางการวางระบบสารสนเทศที่
สามารถตอบสนองต่อการดาเนินงานของ
เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    ระยะที่ ๑ – ๔
- เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ประเทศไทย มีการสร้างความสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านวิชาการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งในระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติ
    ระยะที่ ๑ – ๔
- เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มีการประสานความร่วมมือระหว่าง

งบประมาณ

(ระยะที่ ๑)
700,000
(ระยะที่ ๒)
1,000,000
(ระยะที่ ๓)
2,000,000
(ระยะที่ ๔)
3,000,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

11. การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้าน
แรงงาน

12 โครงการ “นายจ้าง ลูกจ้างสร้างสรรค์ แรงงานสัมพันธ์
แบบหุ้นส่วน”
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



-

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ไทย–สิงคโปร์
- มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างไทย –
สิงคโปร์
    ระยะที่ ๑ – ๔
- บรรยากาศการลงทุน/และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อความ
เชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ

ปี 58 – 60
14,000,000
(ระยะที่ ๑)
15,400,000
(ระยะที่ ๒)
16,940,000
(ระยะที่ ๓)
20,497,400
(ระยะที่ ๔)
22,547,100
(ระยะที่ ๑)
    ระยะที่ ๑ – ๔
- ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น การ
4,000,000
ทางานในกระบวนการต่างๆ เกิดความ (ระยะที่ ๒)
ต่อเนื่องความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ
5,500,000
เป็นไปตามแผน สินค้าและบริการมี
(ระยะที่ ๓)
คุณภาพ
6,050,000
- ความขัดแย้งที่มีอยู่ลดลง เนื่องจาก
(ระยะที่ ๔)
ลูกจ้างไม่สูญเสียชั่วโมงทางานไปกับการ 6,655,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

13. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้คาปรึกษา
ปัญหาข้อกฎหมาย
ผ่าน Call Center ๑๕๔๖ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน (ภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา และกัมพูชา)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

เจรจาต่อรองกับนายจ้าง จึงใช้เวลาใน
การทางานได้อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ และรู้สึกมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการทางาน และนายจ้าง
ไม่สูญเสียเวลาในการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด จึงมีเวลาในการ
บริหารธุรกิจบริษัทได้กาไรจากการทุ่มเท
แรงกายแรงใจของทุกฝุาย
    ระยะที่ ๑ – ๔
สามารถให้บริการให้คาปรึกษาปัญหาข้อ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน แก่
ผู้ใช้แรงงานนายจ้าง ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนประสานงานการรับเรื่อง
ร้องเรียน

งบประมาณ

(ระยะที่ ๑)
4,500,000
(ระยะที่ ๒)
4,950,000
(ระยะที่ ๓)
5,445,000
(ระยะที่ ๔)
5,989,500

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน………………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

14. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

12.478
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
- คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางานใน ล้านบาท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๔๐,๐๐๐ คน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

(๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด
มุกดาหาร และสงขลา)
ระยะที่ ๑ - ระยะที่ ๔
- คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๕๐,๐๐๐ คน
( ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร
สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี)

งบประมาณ

ระยะที่ ๑ – ๔
ระยะละ
132.2675
ล้านบาท

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ……………………………กระทรวงแรงงาน…………………………… พื้นที่ดาเนินการ : ทั่วประเทศ
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบเงินกองทุนเพื่อการบริหารงานสานักงานประกันสังคม ปี 2560
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษบกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง สวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

15. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้
- ประชาสัมพันธ์เรื่องสาคัญ ผ่านสื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบประกันสังคม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะเวลา 5 - 20 ปี
    ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สาธารณชน รับรู้เข้าใจ ในระบบ

งบประมาณ

150.050

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

- สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย โดยผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง IO (Information
Operation)รวมทั้งนาข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
นาไปพัฒนาสิทธิประโยชน์
- การสารวจความพึงพอใจด้านการบริการด้านการบริหารและ
ข้อมูลข่าวสาร
- ดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
- ดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการ
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ



    ประกันสังคม และเข้าถึงสิทธิ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง



   





4









5
3.6

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน………………………………… พื้นที่ดาเนินการ : ………………………การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ............
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบเงินกองทุนเพื่อการบริหารงานสานักงานประกันสังคม ปี 2560
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน และเรื่องสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

16. การปฏิรูปการบริหารการลงทุน
- การแยกส่วนการบริหารงานการลงทุน โดยผลักดันการแยก
ส่วน'บริหารการลงทุนที่เป็นงานปฏิบัติการ (Operator)
ออกเป็น'หน่วยงานรูปแบบพิเศษ หรือรูปแบบอื่น
- พัฒนาระบบสนับสนุนการลงทุน
- เพิ่มช่องทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4







ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะ 5 ปี
มีหน่วยงานด้านการลงทุนที่อิสระ มี
ความคล่องตัวส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการลงทุนและ
เสถียรภาพกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

งบประมาณ

3

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม
(กบล. / กน. /
กพบ.)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

17. การพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้านแรงงานกับนานาประเทศ
1 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการประกันสังคมใน 
ระดับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันสังคม
(ASSA)
- ศูนย์กลางฝึกอบรมระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประกันสังคม ASSA เช่น หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ
ครบวงจร
- พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่มประเทศ CLMV
- เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารสมาคมประกันสังคม (ASSA) ครั้งที่ ๓๔
2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันสังคมในระดับ

นานาชาติ ผ่านกลไกการดาเนินงานของสมาคมการ
ประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ช่วงระยะ 5 - 20 ปี
กองทุนมีเสถียรภาพ ส่งผลให้มี
ผลตอบแทนเพียงพอต่อการพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
ช่วงระยะ ๕ ปี
มีความร่วมมือที่ดีในด้านวิชาการกับ
    กลุ่มประเทศ CLMVและประเทศสมาชิก
อื่นๆในภูมิภาคอาเซียน
ช่วงระยะ ๑๐-๒๐ ปี
- ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรชั้นนาด้าน
การประกันสังคมจากประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียน
- ประกันสังคมไทยเป็นศูนย์บริการและ
แหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูแก่ลูกจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
   

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

3.27

สานักงาน
ประกันสังคม
7.92

2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

3. SSO Smart Center
- ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันสังคมในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสู่การเป็นศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับ
อาเซียน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ยังไม่สามารถ
ประมาณการ
งบประมาณ
ได้

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )

แบบฟอร์ม คตน. ๕

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน………พื้นที่ดาเนินการ : 7 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, เชียงราย, นครพนม
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

บริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
18. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กาหนดแนวทางในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เขต

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
และระยะที่ 1 – 4
- นายจ้าง/สถานประกอบการ
ประชาชน/แรงงาน ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับบริการด้าน

งบประมาณ

(ปี 58-59)
0.3026
(ระยะที่ ๑)
0.8287
(ระยะที่ 2)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เศรษฐกิจพิเศษ แบบบูรณาการ
- ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จานวน 7 แห่ง) ได้แก่ 1.ตาก 2.
สระแก้ว 3.ตราด 4.มุกดาหาร 5.หนองคาย 6.เชียงราย 7.
นครพนม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

แรงงานอย่างครบถ้วนทุกกระบวนงาน
- นายจ้าง/สถานประกอบการ
ประชาชน/แรงงาน ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับบริการด้าน
แรงงานจากแหล่งความรู้ด้านแรงงาน

งบประมาณ

0.7585
(ระยะที่ 3)
0.7585
(ระยะที่ 4)
0.7585

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ส่วนกลาง/ต่างประเทศ 13 ประเทศ (14 แห่ง)

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

 การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

19.ส่งเสริมความสัมพันธ์และการขยายตลาดแรงงาน
- การประชุมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
- การจัดทาบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานกับต่างประเทศ
- การขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4




ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
98.6032 สานักงานปลัด
เกิดความร่วมมือและความตกลงด้าน
กระทรวงแรงงาน
แรงงานกับต่างประเทศ และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่แรงงานไทย
ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 343.6035

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

– 2564)
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศและก่อให้เกิดความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผล
ต่อความมั่นคง และเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมไปถึงเกิดประโยชน์แก่
แรงงานไทย

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทาฐานข้อมูล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs
Smart Workers)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    - ผู้สมัครงานมาใช้บริการ ปีละ
160,000 คน
- ได้รับการบรรจุงานร้อยละ 73

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

33,396,600 กรมการจัดหางาน
ล้านบาท

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบเงินกองทุนเพื่อการบริหารงานสานักงานประกันสังคม ปี 2560
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 29 สวัสดิการสังคม วาระที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทุนมนุษย์
2. โครงการเตรียมความพร้อมการสั่งสมประสบการณ์
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
3. โครงการวางแผนและบริหารกาลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (Strategic
Workforce Planning)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4








ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะ ๕-๒๐ ปี
- ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ 2.4
บริการผ่านบุคลากรที่มีศักยภาพในทุกๆ
ด้าน ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม
0.944
ดิจิทัล
- องค์กรสามารถธารงรักษาคนดีคนเก่ง

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม
(กบค. / กฝ.)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

4. จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร 
(Career Path)
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมด้านทักษะการ 
ตัดสินใจ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง'
6. พัฒนาศักยภาพให้มีภูมิต้านทาน มีเหตุผลรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันสู่สังคม
ดิจิตอล รองรับThailand 4.0 และศตวรรษที่ ๒๑

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ



ให้อยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่
ดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนผู้มีส่วนได้เสีย
    ได้อย่างยั่งยืน

ปี 2559
2.4
16.99

   

37.60

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบ 
เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
โดยอบรมให้ความรู้ ด้วยวิธีการบรรยาย โดยผ่านโมเดลสถานี
งานด้านความปลอดภัยในการทางาน แก่นายจ้างลูกจ้าง
เครือข่าย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

(ระยะที่ ๑)
    ระยะที่ ๑
- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ ได้รับความรู้ในเรื่องของ 5,000,000
อันตรายจากการทางานที่เสมือนจริง
และมีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ
และโรคจากการทางาน
- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ สามารถนาความรู้ที่

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

8. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
เพื่อพัฒนาต้นแบบการดาเนินการเรื่องความปลอดภัยใน
สถานศึกษา

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ได้รับไปถ่ายทอดได้จริงในการทางาน
ระยะที่ ๒ – ๔
- มีโมเดลที่ทันสมัย และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้ในการให้
ความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการ
ทางานที่เสมือนจริง และมีความเข้าใจใน
การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ทางาน
- สถิติการประสบอันตรายจากการ
ทางานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
    ระยะที่ ๑ – ๔
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนาความรู้ มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี
ให้กับเด็ก นักเรียนและเยาวชน

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

(ระยะที่ ๒)
8,000,000
(ระยะที่ ๓)
10,000,000
(ระยะที่ ๔)
15,000,000

(ระยะที่ ๑)
2,500,000
(ระยะที่ ๒)
4,000,000
(ระยะที่ ๓)
5,000,000
(ระยะที่ ๔)
6,000,000

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

9. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร 
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

10. โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน

จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะ ศักยภาพ ประสบการณ์ และปรับ
แนวคิด ทัศนคติ ในการพัฒนาด้านแรงงานให้แก่นายจ้าง องค์
นายจ้าง องค์กรลูกจ้าง เครือข่ายแรงงาน และทรัพยากร
แรงงานที่เกี่ยวข้อง

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และช่วง
ที่ ๑-๔
บุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาและ
สร้างพื้นฐานก่อนวัยเรียนให้มีความ
พร้อมที่จะเรียนในโรงเรียนและผู้ใช้
แรงงานทางานโดยไม่ต้องมีห่วงกังวลใน
การเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียน เป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน
    ระยะที่ 1 – 4
นายจ้าง ลูกจ้าง องค์การลูกจ้าง
เครือข่ายแรงงานและทรัพยากรแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ
ศักยภาพ ประสบการณ์ และปรับ
แนวคิด ทัศนคติในการพัฒนาด้าน
แรงงาน และปรับแนวคิด ทัศนคติใน
การพัฒนาด้านแรงงานและนาไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๙๒๕๖๐
25,284,700
(ระยะที่ ๑)
74,414,500
(ระยะที่ ๒)
81,850,000
(ระยะที่ ๓)
90,000,000
(ระยะที่ ๑)
12,500,000
(ระยะที่ ๒)
13,750,000
(ระยะที่ ๓)
15,125,000
(ระยะที่ ๔)
16,637,500

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
เท่าเทียมทางสังคม

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
1. พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และ
แรงงานกลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ/ผู้ต้องขัง ฯลฯ)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระยะที่ ปีละ
1–4
112.581
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จานวนปี
ละ 23,560 คน มีความรู้และทักษะ
ฝีมือในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

นาความรู้และทักษะฝีมือ ไปสร้างโอกาส
ในการทางานและการประกอบอาชีพ
อิสระ ทาให้พึ่งพาตนเองได้และสังคมให้
การยอมรับ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ………………………………………………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
และแรงงานเฉพาะกลุ่ม (แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคน
พิการ)
2. โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุแผนบูรณา 
การการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(กรมการจัดหางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    เป้าหมาย
1. สารวจและจัดทาทะเบียนผู้สูงอายุที่
ต้องการทางานหรือประกอบอาชีพ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

108,360,000 กรมการจัดหางาน
(กส)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

มั่นคงของมนุษย์)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพ และการทางาน
2. เพื่อสารวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้าง
ผู้สูงอายุทางาน
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าร่วมทางสังคม
รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทา

- การให้บริการแนะแนวอาชีพ
3. โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จานวน 156,000 คน
2. สารวจข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุเข้า
ทางาน จานวน 100,000 แห่ง
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพจานวน
34,400 คน

    ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงาน 951,764,000 กรมการจัดหางาน
ทา
(กส)
ผลที่ได้รับ : นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา 850,764,000
ปีที่ 3ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชน
ที่มารับบริการสามารถนาข้อมูลที่ได้รับ
จากการแนะแนวอาชีพไปใช้ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพ เป้าหมาย :
10,515,000 คน
ระยะที่ 1- 4
101,000,000
1. การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

20,000 อาชีพ
2. การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 20,000 อาชีพ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดท้าฐานข้อมูล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

4. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน จานวน 21,000,000
คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

36,499,240 กรมการจัดหางาน

48,000,000

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ตลาดแรงงาน จานวน 28,000,000
คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
60,000,000
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน จานวน 35,000,000
คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน จานวน
35,000,000 คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน จานวน 35,000,000
คน

60,000,000

60,000,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน :การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5. การคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงาน
1.กากับ ดูแลให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับ
การคุ้มครอง และส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี.๒๕๕๘ –
กรมสวัสดิการและ
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับ ๒๕๖๐
คุ้มครองแรงงาน
การคุ้มครอง และมีความรู้ ความเข้าใจ 135,000,000
ในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. สร้างและพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
3. สร้าง สนับสนุน และพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
คุ้มครองแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
4. สร้างและพัฒนาระบบ Smart Protection ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน ให้แรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบทุกคนสามารถใช้บริการด้านคุ้มครอง
แรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ระยะที่ ๑
- แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครอง และมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
- สร้างฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
- มีการสร้างระบบ Smart Protection
ให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
สามารถใช้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- องค์กรภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
ระยะที่ 2
- ขับเคลื่อนการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอก
ระบบให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครอง และมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

(ระยะที่ ๑)
700,000,000

(ระยะที่ ๒)
800,000,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

คุ้มครองแรงงาน และสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน
ผ่านระบบ smart protection
-มีการสร้างระบบการคุ้มครองที่มีองค์กร
ภาคีเครือข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะที่ 3
(ระยะที่ ๓)
- แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
500,000,000
ได้รับการคุ้มครอง และมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน
ผ่านระบบ smart protection ได้ง่าย
สะดวก และรวดเร็ว
- มีองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อน
ระบบการคุ้มครองแรงงานให้บรรลุ
ภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน
- ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนด้านการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้เอกชน
ดาเนินการแทน เช่นการตรวจแรงงาน
โดยกรมฯ ทาหน้าที่เป็น Controller

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

6. การกากับดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยในการทางาน 
- กิจกรรมตรวจและกากับดูแลสถานประกอบกิจการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ที่มีอัตราการประสบอันตรายสูง สถานประกอบกิจการที่มี
สภาพปัญหาไม่ปลอดภัยจากการทางาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่ถูกร้องเรียน
7. โครงการแรงงานสมานฉันท์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
(ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ จานวน ๕ ศูนย์)



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

เป็นต้น
ระยะที่ 4
ประเทศไทยมีการบริหารจัดการแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบผ่านระบบ
smart protectionและองค์กรภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง
    ระยะที่ ๑ – ๔
- สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยฯ
- แรงงานได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ
- สถิติการประสบอันตรายจากการ
ทางานโรคจากการทางาน ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน
    ระยะที่ ๑ – ๔
- ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น การ
ทางานในกระบวนการต่าง ๆ เกิดความ
ต่อเนื่อง ความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ
เป็นไปตามแผน สินค้าและบริการมี
คุณภาพ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

(ระยะที่ ๔)
500,000,000

(ระยะที่ ๑)
5,000,000
(ระยะที่ ๒)
8,000,000
(ระยะที่ ๓)
10,000,000
(ระยะที่ ๔)
12,000,000

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

ปี.๒๕๕๘ –
๒๕๖๐
8,669,100
(ระยะที่ ๑)
14,210,000
(ระยะที่ ๒)

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

8. การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงาน

-ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัว สังคม
- เตรียมความพร้อมแรงงานสูงอายุเพื่อการเกษียณอย่างมี
คุณภาพและส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณ
-พัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงานยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพการจ้างในอนาคต
-ส่งเสริมสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวแรงงาน
- พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

- ความขัดแย้งที่มีอยู่ลดลง เนื่องจาก
ลูกจ้างไม่สูญเสียชั่วโมงทางานไปกับการ
เจรจาต่อรองกับนายจ้าง จึงใช้เวลาใน
การทางานได้อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ และรู้สึกมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการทางาน และนายจ้าง
ไม่สูญเสียเวลาในการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด จึงมีเวลาในการ
บริหารธุรกิจบริษัทได้กาไรจากการทุ่มเท
แรงกายแรงใจของทุกฝ่าย
    ระยะที่ ๑ – ๔
- สถานประกอบกิจการมีการจัด
สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย
สันทนาการและสิ่งอานวยความสะดวก
แก่ลูกจ้างปีละ 12,000 แห่ง
-ให้บริการเงินกู้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้สมาชิก
ซึ่งเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ได้กู้ยืมเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบ
และเกิดการพัฒนารายได้ ปีละ 12 แห่ง
ทาให้แรงงานได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีจาก

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

15,500,000
(ระยะที่ ๓)
17,050,000
(ระยะที่ ๔)
18,755,000

(ระยะที่ ๑)
กรมสวัสดิการและ
246,000,000 คุ้มครองแรงงาน
(ระยะที่ ๒)
271,000,000
(ระยะที่ ๓)
298,000,000
(ระยะที่ ๔)
328,000,000

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

การขยายผลด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการ
- การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ
- การดาเนินชีวิตด้วยการทาความดีน้อม
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ทั้งนี้ในระยะที่ 1-2 จะดาเนินการ
พัฒนารูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อ
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกจ้างและสอดคล้องกับสภาพการจ้างที่
เปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

 ความมัน่ คง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 – 5
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทา
- การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
9.โครงการส่งเสริมรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
17,178,200
- ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมี
    งานทาในต่างประเทศจานวน ๒๓๑,๒๙๔ คน

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

10. โครงการสินเชื่อเพื่อการไปทางานต่างประเทศ
11. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขัน
ทางานสาธารณรัฐเกาหลี
12. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานไทยตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล)
13. โครงการศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศ
ในส่วนภูมิภาค
14. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทางาน
ต่างประเทศ
15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา



    ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔
    - ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมี
งานทาในต่างประเทศจานวน
    ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน
(ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ X ๒๐ ปี)
   



   



   

งบประมาณ

177,632,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทา
- การให้บริการจัดหางานในประเทศ
16. โครงการตลาดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
17 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- กิจกรรมการมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง



    - ผู้สมัครงานมาใช้บริการ ปีละ 511,200
คน



    - ได้รับการบรรจุงานร้อยละ 78 ของผู้ 103,935,000 กรมการจัดหางาน
ที่ได้รับการส่งตัวไปพบนายจ้าง

170,175,000 กรมการจัดหางาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

- กิจกรรมนัดพบแรงงาน
- กิจกรรมการบริการจัดหางานและคุ้มครองแรงงานตลอด24
ชั่วโมง
- กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
18.โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

- กิจกรรมจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางาน
- กิจกรรมส่งเสริมคนพิการมีงานทาในหน่วยงานภาครัฐ
- กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน
19. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา)


งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

   

21,245,300

กรมการจัดหางาน

   

2,500,000

กรมการจัดหางาน

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..……………………..........
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 29 เรื่อง สวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

20. การปฏิรูประบบบานาญเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์


1. ปฏิรูประบบบานาญชราภาพ
- ปรับเพดานค่าจ้างขั้นต่าและขั้นสูงเพื่อรองรับการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์กรณีชราภาพ
- ปรับขยายอายุการมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ
- ปรับอัตราเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

0.97
    ช่วงระยะเวลา ๕-๒๐ ปี

- ผู้ประกันตนมีเงินออมเพิ่มขึ้นและ
ได้รับเงินบานาญเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ในยามเกษียณ
- ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

- ปรับสูตรการคานวณการจ่ายเงินบานาญชราภาพ
2. ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้มี
ความเหมาะสมตามแนวทาง ILO
3. พัฒนาสู่การสร้างหลักประกันถ้วนหน้า
- พัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา 40
21. ปฏิรูปบริการทางการแพทย์
- ทบทวนระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทั้งระบบ
- จัดทายุทธศาสตร์ระบบบริการทางการแพทย์กองทุน
ประกันสังคม
- บูรณาการตรวจประเมินและพัฒนาคุณภาพ เยี่ยมสารวจ
สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง
- บูรณาการกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลัง
สุขภาพแห่งชาติ



   



   





0.77
4
ช่วงระยะ ๕ ปี
24.94
ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้าน
บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

สานักงาน
ประกันสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกระทรวง
แรงงาน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    กระทรวงแรงงาน จะดาเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และมีความทันสมัย เป็น
ธรรมกับผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนดังนี้
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรมการจัดหางาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2560 -2564)
กฎหมายลาดับรองเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานทา
พ.ศ. ....
ระยะทื่ 1-4 (พ.ศ. 2560 -2579)
ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายส่งเสริม
การมีงานทา
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574)
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการมีงาน
ทา

3,000,000

50,000,000
(ปีละ
2,500,000)
1,500,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

2. การยกร่างกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้

ทันสมัยมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ระยะที่ 1 – 4
- มีการการยกร่างกฎหมาย และปรับปรุง
กฎหมายต่าง ๆ ให้ทันสมัย มีความเป็น
ธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมีการดาเนินการยกร่าง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2558 – กรมสวัสดิการและ
2560
คุ้มครองแรงงาน
1,500,000
(ระยะที่ ๑)
2,500,000
(ระยะที่ ๒)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

กฎหมาย ดังต่อไปนี้
- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
- ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ....
- ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. ....
- ร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑
- ร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทา
ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
- ร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.
๒๕๕๔
- ร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.
๒๕๕๘
- ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

2,750,000
(ระยะที่ ๓)
3,025,000
(ระยะที่ ๔)
3,327,500

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

นอกระบบ พ.ศ. ....
- ร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ....

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมในรูปแบบ 
Digital government
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานภายในแบบ
ครบวงจร Smartoffice มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลทุก
ด้านตามภารกิจ (คุ้มครองความปลอดภัยแรงงานสัมพันธ์
สวัสดิการ) จัดระบบการทางาน ระบบ Paperless

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ปีงบประมาณ 2558 - 2560 และ
ระยะที่ 1 – 4
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงาน
ในห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ เป็นดังนี้
1. เพื่อทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทาให้

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปี ๒๕๕๘ –
กรมสวัสดิการและ
๒๕๖๐ และ
คุ้มครองแรงงาน
ระยะที่ ๑-๔
769,560,000

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

2. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อการวิเคราะห์และบริหารงาน
3.โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐโดยยึด
ความต้องการของผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลางภายใต้บริการใน
รูปแบบดิจิทัล
4. โครงการยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรรองรับการ
ทางานในรูปแบบดิจิทัล

4. โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ
ทางานปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

1. บุคลากรมีพร้อมกับการทางาน และ
สร้างคุณค่าให้แก่กรมอย่างเป็น
ระบบและเกิดผลิตภาพสูงสุดในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลัก
2. ปรับปรุง พัฒนาการบริการของภาครัฐ
ในเชิงรุกให้มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อราชการ
ปรับวิธีการทางานให้เข้าถึงผู้รับบริการได้
อย่างรวดเร็ว โดยใช้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนการให้บริการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ
    ระยะที่ ๑-๔
- ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ของสถาน
ประกอบกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- มีระบบ e-service ในการรับผลตรวจที่มี
ผู้รับรองแล้วจากสถานประกอบกิจการ
- มีระบบ e-service ในการรับแบบขอยื่น
จดทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการงาน

งบประมาณ

(ระยะที่ ๑)
8,000,000
(ระยะที่ ๒)
12,000,000
(ระยะที่ ๓)
24,000,000
(ระยะที่ ๔)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ด้านความปลอดภัยฯที่ขอใบอนุญาต
- มีระบบ e-service ในการรับแบบ
รายงานตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
ของสถานประกอบกิจการ
- มีระบบ e-service ในการรับแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้บริการงานด้านความปลอดภัยฯ ที่ขึ้น
ทะเบียนขอใบอนุญาต

30,000,000

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………77 จังหวัดทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

5. การพัฒนาบุคลากร การปราบปรามทุจริต และ
ค่าตอบแทนบุคลากร

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

    ระยะที่ 1 – 4
มีบุคลากรภาครัฐที่เพียงพอทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
ภารกิจให้บรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

858.3442 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

เศรษฐกิจ

สังคม

 ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

6. ธรรมาภิบาล Zero Corruption
- ใช้กลไกสร้างความโปร่งใสโดยดาเนินการตรวจสอบตาม
แผนงานของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
- ลดการจ่ายเงินสด ณ สานักงานโดยรณรงค์การรับ-จ่ายเงิน
ผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4



ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

ช่วงระยะ ๕-๒๐ ปี
0.9
    ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้เสีย
เกิดความมั่นใจต่อสานักงานประกันสังคม
    ว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ประกันสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

- แผนบริหารความเสี่ยงสานักงานประกันสังคม
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
“SSO Zero Corruption”
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา'ให้มีวินัย จรรยา จริยธรรมเพื่อป้องกันให้
กระทาผิดวินัย จรรยา และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีเสถียรภาพ
--พัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม
1.2 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล (Data)
- ปรับปรุงระบบ DB for e-service เพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล
- การให้บริการงานประกันสังคมในรูปแบบ e-service และ

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา




    คอร์รัปชั่น
   





งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง








ช่วงเวลา ๕-๒๐ ปี
ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความ
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา

39.90

สานักงาน
ประกันสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

service ภาครัฐรูปแบบใหม่ (Modernized Service)
1.3 ยกระดับการให้บริการสู่ e-Self Service
- ปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม เป็นระบบ Web Application
- การบริการงานประกันสังคมในรูปแบบ Modernized
Service
- พัฒนาและปรับปรุง Website สานักงานประกันสังคม
- พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Receipt
2.พัฒนาสู่ Digital SSO รองรับ Digital Thailand
-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้
บริการทุกระบบให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ
- การบริการประกันสังคมที่เข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Full
Option & Stable)
8. ปฏิรูประบบบริการ
-- พัฒนาแบบนาส่งเงินสมทบเป็นระบบ Barcode เพื่อ
ชาระเงินหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารหรือหน่วยบริการ
- รับเงินมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
เสถียรภาพ (Robinson Central B2S Office Mate)
- การรับชาระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านหน้า
เคาน์เตอร์ที่ทาการไปรษณีย์ (Pay at post)
- พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

   

















ช่วงเวลา ๕ ปี
0.5
ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมการ
ให้บริการที่หลากหลายช่องทางส่งผลต่อ
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่าง
ทั่วถึง

สานักงาน
ประกันสังคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

เพื่อให้ผู้ชาระเงินสามารถ เรียกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
อินเตอร์เน็ตของสานักงานประกันสังคมได้ด้วยตนเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ e-claim 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทุกระบบ
- ปรับปรุงช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคสมัย


  

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม คตน. ๕

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

พื้นที่ดาเนินการ : 77 จังหวัดทั่วประเทศ/ต่างประเทศ 13 ประเทศ (14 แห่ง)

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : - 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 วาระปฏิรูปการแรงงาน ๓. เรื่อง การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทาฐานข้อมูล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

9. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

    ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานใน
ห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
– ๒๕๗๙ เป็นดังนี้

๒.๓๒๖๔
(งบ
ดาเนินงาน

๑. กระทรวงแรงงานมีแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙)

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

แรงงาน ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในแต่ละ
ห้วงระยะเวลา
๒. กระทรวงแรงงานมีกลไกการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัด
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถนาข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการได้อย่างแท้จริง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : - 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง -ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 วาระปฏิรูปการแรงงาน ๒. เรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

10. บริหารจัดการเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน
๑) พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ
๒) ให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ
๓) ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ
๔) พัฒนาระบบสนับสนันอุปกรณ์บนมือถือ (Mobile

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4


 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)

ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)
1. มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่งานป้องกัน

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

24,000,000 สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

Device)

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่งานป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานแสดงผลเป็น
ภาษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (CLMV)
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ –
๒๕๖๙)
- เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

 เศรษฐกิจ

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)
 แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง -ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วารปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

11. พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน 
กระทรวงแรงงาน
๑) ให้บริการ Application ระบบ Andriod
๒) ให้บริการ Application ระบบ iOS
๓) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
94,040,000 สานักงาน
และ ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปลัดกระทรวง
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แรงงาน
- มีระบบบริการผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ต
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ –

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

๒๕๖๙)
- มีระบบบริการรองรับการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม : รายงานแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี ( ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ )
หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………
(กรุณาใส่เครื่องหมาย

กลุ่มงานด้าน :

ในช่อง

และ

 เศรษฐกิจ

แบบฟอร์ม คตน. ๕

พื้นที่ดาเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………......................

ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน)

สังคม

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
 แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)

แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)

วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).........................................................................................................
แหล่งที่มาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............
ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านแรงงาน

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของฐานข้อมูลด้านแรงงานให้
มีความถูกต้อง ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ
2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบ

 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1. ฐานข้อมูลด้านแรงงานได้รับการพัฒนา 100,000,000 สานักงาน
และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปลัดกระทรวง
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
แรงงาน
2. รองรับการปฏิบัติงานของบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีความ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านแรงงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ฐานข้อมูลค่าจ้างและรายได้
- ฐานข้อมูลแผนพัฒนากาลังคน (Demand & Supply)
- ฐานข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ
- ฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย)
- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

ช่วงระยะเวลา
ต.ค. 2559 – พ.ศ.
ปีงบประมาณ
2579
พ.ศ. 2558 ช่วงระยะที่
2560
1 2 3 4

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

มั่นคงปลอดภัย

งบประมาณ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

