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คํานํา 
 
 

แรงงานเปนทุนมนุษยซึ่งถือเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญและมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
ทั้งระดับสวนยอย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ คือ แรงงานในภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ 
และระดับมหภาค (Macro) ของประเทศ ถาแรงงานในภาคการผลิตตางๆ ของประเทศมีความรูความสามารถ มีทักษะ
และศักยภาพสูงจะสงผลใหผลิตภาพการผลิต (Productivity) สูงข้ึน ซึ่งจะสงผลสืบเน่ืองตอไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศในที่สุด 

 

การพัฒนาทัพยากรมนุษยของประเทศนับวามีความสําคัญย่ิง  เปนกลยุทธที่มีผลตอความสาํเรจ็อยางย่ังยืนของ
ประเทศ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2540 เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยความตอนหน่ึงวา 

“การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบทั้งสองสวน เพื่อใหบุคคลมีความรูไวใชประกอบการ และมีความดีไว
เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางในทางที่ถูกที่ควร และอํานวยผลเปนประโยชนที่พึงประสงค”  

ดังน้ัน การสรางกลไกใหทรัพยากรมนุษยทุกระดับในประเทศไดรับการพัฒนา ทั้งในดานองคความรู ทัศนคติ 
คุณธรรม คานิยมและวัฒนธรรมในการทํางาน ใหเปนผูที่ทรงความรู มีทักษะ มีคุณภาพ มีคุณธรรม เหมาะสม
สอดคลองกับทิศทางของการพัฒนาประเทศยอมจะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหประเทศชาติมี
สมรรถนะขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลจึงไดมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู “Thailand 
4.0” มุงใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ดวย
การสรางความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐ  มีความมุงมั่นจะนําพาประชาชนสู
การปฏิรูปประเทศในรูปแบบใหม เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และมีเปาหมายปรับเปลี่ยนใหประเทศไทยกาวสูประเทศในโลกที่หน่ึง ซึ่งประเทศไทยจะตองเผชิญกับ
การปรับเปลี่ยนทั้งโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ
ทํางาน/การประกอบอาชีพของประชาชนและภาคีผูมีสวนไดสวนเสีย   

 

กระทรวงแรงงานซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง เน่ืองจากมีภารกิจที่ตองดูแลชีวิตความเปนอยูของผูใชแรงงาน ทั้งในและนอกระบบใหมีงานทํา มีความรู 
ความสามารถ มีโอกาสไดทํางาน มีรายไดในการประกอบอาชีพ โดยการจัดหางาน การฝกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน ตลอดจนการดูแลคุมครองผูใชแรงงาน นายจาง สถานประกอบการใหไดรับความเปนธรรม และเขาถึงสิทธิ
ประโยชนจากระบบการประกันสังคม นอกจากน้ัน ๒๐ ปตอจากน้ีไปนับวาเปนชวงเวลาสําคัญที่ประเทศไทยยังจะตอง
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นับเปนจังหวะเวลาที่ทาทายอยางมากที่ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนผาน
และขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกดาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยทามกลางกระแสการ
แขงขันในโลกที่ทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางตอเน่ืองและสมบูรณจะสามารถตอบสนองใหประเทศชาติมีความ 
“มั่งค่ัง” ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  (ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – 



๒๕๖๔)  แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงเปนการดําเนินการที่รองรับวาระ ๒๐๓๐ เพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy : SEP) จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙) อันจะเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
 ระยะ 2 ป ในการทํางานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการวางรากฐานของประเทศชาติ มีการกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
เปนเข็มทิศในการทํางาน ดังน้ัน งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศซึ่งเปนภารกิจหลักของกระทรวง
แรงงานจะตองสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 

สถานการณที่เกิดข้ึนในประเทศและในโลกดานทรัพยากรมนุษยเปนความทาทายอยางมากของ
ประเทศไทยและกระทรวงแรงงาน ทั้งเรื่องการเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุ
ระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในป ๒๕๗๘ การเผชิญปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ปญหาผลิตภาพแรงงานไทยที่ยังตํ่าอันเน่ืองจากปญหาคุณภาพแรงงานซึ่งเปนขอจํากัดในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งความทาทายจากภายนอกประเทศ อาทิ วาระ ๒๐๓๐ 
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN) ที่ประเทศสมาชิกตองดําเนินการใหบรรลุการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 (Industry ๔.๐) ที่ประเทศดอยพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาจะตองไดรับผลกระทบ 
รวมทั้ง Trends โลกในทศวรรษหนา (๕ Mega Trends : การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic 
Shifts) การเปลี่ยนข้ัวอํานาจเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) การเติบโตของสังคมเมือง 
(Accelerating Urbanization) การลดลงของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ (Resource 
Scarcity and Climate Change) และความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Breakthroughs) 
และประชากรโลกในสองทศวรรษขางหนา (Next Generation)  

สถานการณตลาดแรงงานในอาเซียนก็เปนอีกหน่ึงความทาทาย ประเทศสิงคโปร จัดเปน
ลําดับ 2 ของการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันระดับโลก 140 ประเทศ ปจจุบันเผชิญกับปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและเขาสูสังคมสูงอายุเชนกัน ซึ่งสิงคโปรไดเนนการวิจัยและพัฒนาคนรวมกับเทคโนโลยี  
ใหเปน Smart Nation ประเทศเมียนมา  ปจจุบันประสบปญหาความขัดแยงของชนกลุมนอย ซึ่งรัฐบาลเมียนมา
มีนโยบายในการยุติปญหาดังกลาว โดยเนนสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมใหมีการสงออก
แรงงานมากข้ึน เพื่อใหมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศเวียดนาม เปนประเทศที่ตองจับตามอง มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ เน่ืองจากใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย สําหรับประเทศไทย มีสถานภาพเปนทั้งผูสงออกและผูนําเขาแรงงาน ถูกจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันอยูในลําดับที่ 32 ปจจุบันประสบปญหาโครงสรางประชากรและการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากเขา 
สูสังคมผูสูงอายุ มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวอันเปนผลจากเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า ดังน้ัน  
จึงตองเรงพัฒนาประเทศไปสู Smart Nation และ Brain Power  

กระทรวงแรงงานไดตระหนักเปนอยางมากถึงสถานการณภายนอกและภายในประเทศ       
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   
มุงที่จะใหประเทศไทยในอีก 20 ปขางหนา เปน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP)” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เปนแผนระยะ 5 ป แรกของการพัฒนา



ข 

 

ประเทศ ดังน้ัน เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
ทั้ง 2 ฉบับ กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 
20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว โดยกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ป
ขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน” แบงการดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ชวง ๆ ละ 
5 ป ดังน้ี 

ชวงท่ี ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดาน
แรงงานท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงาน
ตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับ
การคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนา
ประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหา
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) เติม
ทักษะใหม (re-skill) และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการ
ทํางานที่ราบรื่น (smooth transition) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ
ถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปน
แรงงานในยุคThailand ๔.๐ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ  

มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) มีทักษะใหม  
(re-skilled) มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น  

มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพ
แห ง ชา ติที่ เ ช่ือมโยงกับมาตรฐานฝมือแร งง านแห งชา ติครบทุ กสาขาอา ชีพตามอุตสาหกรรม 
แหงอนาคต (New Engines of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานที่เปนมาตรฐานสากล 

ชวงท่ี ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษย
ของประเทศท่ีเปนประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบตางๆ 
ดานแรงงานใหมีความยืดหยุนรองรบัรปูแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัล การสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอ
แรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตําแหนงงาน สภาพแวดลอมการทํางาน คาตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้ง
การพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการทํางานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และการจางงานขามแดน 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ  

มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทํางานในยุคที่ 
ภาคเศรษฐกิจใชเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น  

มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจางานที่หลากหลายรูปแบบ เปนระบบ
ที่ยืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท 

 

ชวงท่ี ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยท่ีมี
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความย่ังยืนใน
การดํารงชีวิต เพื่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอที่ 8 
“สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืน การจางงานเต็มท่ี (Full Employment)
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณคาถวนหนา(Decent Work)” และเพื่อใหกําลัง
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แรงงานมีทักษะดาน STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน  
เมื่อดําเนินการดังน้ีแลวผลสัมฤทธ์ิที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมี
งานที่มีคุณคาถวนหนา (Decent Work) 

ชวงท่ี ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา 
โดยการเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรู 
ความสามารถ และใชสติปญญาในการทํางานท่ีมูลคาสูง (High Value) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income) 
ผลสัมฤทธ์ิที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : 
MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางย่ังยืน  
  ทั้งน้ี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนนการ
พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain 
Power) เทาน้ัน กระทรวงแรงงานยังมุงสรางความมั่นคงในชีวิตการทํางาน เพื่อใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล ไดแก การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการทํางานที่มีคุณคา (Decent Work) 
การไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจางที่เปนธรรม การมีสภาพแวดลอมและสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย การมีแรงงานสัมพันธที่ดี การไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมีศักยภาพได
มาตรฐานสากล 
  จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวง
แรงงานเล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสําเร็จอยูที่การวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงท่ี ๑. Productive 
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากสามารถสรางรากฐานไดมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสําเร็จใน
ระยะตอไปจะเปนสิง่ที่สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังน้ัน กระทรวงแรงงานจึงไดบูรณาการ
กับอีก 15 หนวยงาน จัดทํายุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใต“แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔” ขับเคลื่อนดวย ๖ ยุทธศาสตร ๓๖ กลยุทธ ๒๖๐ โครงการ/กิจกรรม ไดแก 

 ๑) ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพ่ือสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มุงเนน ๓ ประการคือ (๑) สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทย  
ใหไดมาตรฐานสากล (๒) เนนการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และ 
(๓) สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ใหกับแรงงานและสถานประกอบการ 

  ๒) ยุทธศาสตรการคุมครองและเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันในการทํางานและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี มุงเนน ๒ ประการ คือ (๑) เสริมสรางความมั่นคงในการมีงานทํา มีรายได ไดรับการ
คุมครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทํางาน มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานที่ดี ไดรับสวัสดิการ
แรงงานที่เหมาะสม และ (๒) เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแรงงาน 

๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ มุงเนน ๕ ประการ คือ   
(๑) เรงดําเนินมาตรการท่ีเปนการสงเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศใหครอบคลุมมากที่สุด (๒) เรงสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศดานแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี  พหุภาคี และเขตการคาเสรี (๓) จัดการใหแรงงานไทยท่ีมีความ
ประสงคจะไปทํางานตางประเทศไดไปทํางานอยางถูกตองเหมาะสม  ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  ไดรับ
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การคุมครองตามสิทธิประโยชนตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทํางาน (๔) ปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวเพื่อใหเกิดประโยชนแกแรงงานไทยและภาคเศรษฐกจิของประเทศจากการจาง
แรงงานตางดาว  และ (๕) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย แรงงานบังคับและการคามนุษยดาน
แรงงาน เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการคาและการสงออก 
  ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนากลไกการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพ่ือสรางความ
ยั่งยืนในภาคแรงงาน มุงเนน 3 ประการ คือ (๑) มุงบรรเทาความไมสอดคลองของการจางงานระหวางอุปสงค
และอุปทาน ขณะเดียวกันตลอดชวงระยะเวลา 5 ป ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองดําเนินกลยุทธการพยากรณ
สภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด (๒) สรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวง
วัยศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน และ (๓) สรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบย่ังยืนใหภาคแรงงานของประเทศ 
   ๕) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคกรบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการ
มีสวนรวมในองคกร มุงเนนไปที่ (๑) การบริหารจัดการท่ีเปนเลิศในทุกดานภายใตทรัพยากรที่มีอยู        
(๒) ปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพื่อเอื้ออํานวยตอการบริหารงาน (๓) สรางกลไกความ
รวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกรและระดับพื้นที่ และ (๔) เสริมสรางภาพลักษณ
องคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรูเชิงรุกที่สามารถวัดผลได 
  ๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี
เสถียรภาพ มุงเนนที่จะใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจดานแรงงานสูประชากรวัยทํางานทุกคนอยาง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เปนธรรม และเทาเทียม อันจะนําไปสูความเปนองคกรดิจิทัลตามนโยบายของ
รัฐบาล 
  กระทรวงแรงงานตระหนักดีวาปญหาและอุปสรรคดานการบริหารจัดการแรงงานมีอยูมากมาย
หลายมิติ ทั้งมิติระหวางประเทศ มิติในประเทศ และมิติพื้นที่ ดังน้ัน เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคที่ยังคงมีอยูให
หมดสิ้นไป และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุก
สวนราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกําหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือ
ความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป” โดยใหความสําคัญกับการ
ปฏิรูปมิติภายในองคกร 3 วาระ เปนลําดับแรก เพราะถือวาเปนการสรางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งตอง
ดําเนินการควบคูกับการปฏิรูปมิติภายนอกองคกร 5 วาระ  แตละวาระปฏิรูปสามารถบงช้ีผลสัมฤทธ์ิที่มีตอ
ประชาชนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 
  มิติภายในองคกร 3 วาระ ไดแก  

1. การปรับบทบาทของกระทรวงแรงงาน การวางเปาหมายใหกระทรวงแรงงานเปน

องคกรช้ีนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายน้ี คือ 

การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในทั้ง ๓ มิติ คือ มิติโครงสรางอํานาจหนาที่ที่ตองทันสมัย พรอมการปฏิบัติ

ภารกิจใหมๆ และทาทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ตองกาวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและ

กฎระเบียบตางๆที่ตองเปนกลไกสนับสนุนการทํางานแนวใหมมีความยืดหยุนสูง มีความคลองตัว วาระการ

ปฏิรูปบทบาทกระทรวง จึงถือวาเปนตนนํ้าของวาระปฏิรูปแรงงานทั้ง ๘ วาระ มาตรการปรับบทบาท

กระทรวงแรงงานตองดําเนินการใหครบวงจร คือ ปรับโครงสรางอํานาจหนาที่ (HRO) ปรับการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล (HRM) ปรับการพัฒนาบุคลากร (HRD) และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ โดยจะตอง

ลดบทบาทกระทรวงแรงงานจากเดิมที่เนนการเปนหนวย operator ไปเพิ่มบทบาทกระทรวงแรงงานใหเปน

หนวย facilitator /regulator /policy advisor เชน การต้ัง “สํานักงานเศรษฐกิจการแรงงาน” และสุดทาย

คือการเปลี่ยนช่ือกระทรวง (Rebranding) เปน “กระทรวงทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจที่มุงสูการเปน policy advisor ดานการช้ีนําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศสู     

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
ปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหแก
บุคลากรกระทรวงแรงงาน สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตใหกระจายทุกกลุม ทุกพื้นที่ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ คือ คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส  (ITA) ของกระทรวงแรงงาน ไมนอยกวา 85 คะแนน 

3. Information Technology มุงหมายใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรดิจิทัลเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 
เพื่อสรางความโปรงใส ลดโอกาสการทุจริตคอรรัปช่ัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีเสถียรภาพ ระบบจัดการฐานขอมูล และเช่ือมโยงฐานขอมูลพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองคกร (Back Office Platform) และพัฒนาระบบการใหบริการ
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)” โดยบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อผลสัมฤทธ์ิที่จะมีตอประชาชน คือ อัตราการประสบ
อันตราย (เสียชีวิต) ไมเกิน ๕ ตอ ๑๐๐,๐๐๐ ราย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรางการรับรู จิตสํานึก 
และใหการดูแลแรงงานทุกกลุม 2 ลานคน 
  5) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย ปญหา
น้ีมีผลกระทบตอความเช่ือมันของประเทศไทย และยังสงผลไปถึงภาคเศรษฐกิจอีกดวย กระทรวงแรงงานจึง
ตองเรงรัดขจัดปญหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปนการสรางระบบปองกันและแกไขปญหาแบบครบวงจร 
เปาหมายหลัก คือ ปญหาแรงงานบังคับและปญหาการคามนุษยตองหมดไปจากประเทศไทยโดยการแกไข
กฎหมายแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อบังคับใชกฎหมายและขับเคลื่อน
การปฏิบัติอยางจริงจงัปฏิบัติตามพันธกรณีและอนุสัญญาระหวางประเทศ ใหการคุมครองและดูแลผูที่ประสบ
ปญหาเพื่อผลสัมฤทธ์ิที่จะมีตอประชาชน คือ จํานวนแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่ถูกตองตามกฎหมาย  
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ไมนอยกวา 1,380,200 คนจํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย แรงงานตางดาว) ไดรับการ
ปองกันและคุมครองจากขบวนการคามนุษยไมนอยกวา 1,473,200 คน  

 6.การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 รัฐบาลไดประกาศทิศทางของ
ประเทศไทยไวอยางชัดแจงวาจะพัฒนาประเทศใหเปน “Thailand 4.0” ซึ่งการกาวไปสูจุดมุงหมายน้ัน 
“ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยที่สาํคัญ จะตองเปนทรพัยากรมนุษยที่มีผลิตภาพสูง (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 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่จะมีตอประชาชน คือ อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยปละรอยละ 2.5 (ตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) และระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labor Productivity 
Levels ไมนอยกวาระดับ 30 

  7. มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไปสู 
Thailand 4.0 ยอมมีจุดมุงหมายสําคัญอยูที่ “การมีงานทําถวนหนา” เพราะจะเปนปจจัยใหเศรษฐกิจของ
ประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกําลังซือ้ภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกดิข้ึน อยางไรก็ตาม เปนที่
ทราบกันดีวาประเทศไทยปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู 
ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอีกดวย สิ่งเหลาน้ีทําใหกระทรวงแรงงานตองมาปรับบทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทําใหม 
สรางมิติใหมโดยสงเสริมใหเกิดการมีทํางานทั้งในและตางประเทศในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุมอายุและกลุม
แรงงานเฉพาะ (แรงงานทั่วไป แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ นักเรียน นักศึกษา ทหารกองประจําการ ฯลฯ) 
และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสูตลาดแรงงานเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิง
คุณภาพอีกดวย เพื่อผลสัมฤทธ์ิจะมีตอประชาชนคือ จํานวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสําคัญไมเกิน 
27,536 คน และแรงงานทุกกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60 
  8. การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบเปนกลุมเปาหมาย
สําคัญอีกกลุมหน่ึงทีเ่ปนคนสวนใหญของประเทศไทย มีจํานวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลาน้ีสวนใหญมีระดับ
การศึกษาช้ันประถมศึกษา มีทักษะฝมือในระดับลาง ดังน้ัน กระทรวงแรงงานจึงใหความสําคัญกับกลุมแรงงาน
นอกระบบไมย่ิงหยอนไปกวากลุมแรงงานในระบบ โดยมุงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอยางครบ
วงจร ทั้งการสงเสริม การคุมครอง และการพัฒนา และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม 
ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบและแรงงานสูงอายุ สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ/การรวมกลุม การฝกทักษะอาชีพใหม (re-skill) ที่สามารถเพิ่มรายไดใหเพียงพอแกการ 
ยังชีพและการออม  และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมาย เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดกับแรงงานนอกระบบ คือ มีแรงงานนอกระบบที่อยูในระบบ
ประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกําลังแรงงาน ไมนอยกวารอยละ 4 และแรงงานนอกระบบที่ผานการฝกอาชีพ 
มีรายไดเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป 



ช 

 

แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเพื่อธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
โดยเทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริยมิใหมีผูใดลวงละเมิด เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชน
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย นอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ 
ใหเปนรูปธรรม และดําเนินชีวิตอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy : SEP) กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๗ โครงการ 
   นอกจากน้ีในชวงที่ ๒ – ๔ ของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป กระทรวงแรงงานยังได

กําหนดแผนงานตามภารกิจหลัก ซึ่งเปนแผนงานที่จะตองทําตอเน่ืองตลอดชวงของยุทธศาสตรชาติเพื่อให

บรรลุวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน ๒๒ โครงการ อาทิ โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว โครงการปองกัน

และแกไขปญหากาคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 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 ข้ึนไป) หรือเริ่มตนเมื่อเขาสูตลาดแรงงานแลวจึง

พัฒนาตามภารกิจของกระทรวงแรงงานเทาน้ัน ควรตองเริ่มสรางต้ังแตอยูในครรภมารดา ใหมารดามีสุขภาพ

กายและจิตที่สมบูรณพรอมที่จะใหกําเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง มีสมองเฉียบคม เมื่อบุตรเกิดมาในวัย       

0 – 5 ป ก็ตองเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสมเพื่อใหมีความพรอมในการเรียนรูในโลกการศึกษา ในวัย 5 – 20 ป  

เปนวัยที่ระบบการศึกษาตองสามารถดึงศักยภาพที่ฝงอยูในตัวตนออกมาสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกอนเขาสู

ตลาดแรงงาน และในวัย 21 – 60 ป เปนวัยแหงการทํางานที่จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ 

ซึ่งเปนชวงวัยที่กระทรวงแรงงานตองเปนเจาภาพหลกั และเมื่อถึงวัย 61 ปเปนตนไป เปนชวงเวลาที่รัฐจะตอง

ดูแลใหคนเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัย จะเห็นไดวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปน “ทรัพยากรมนุษย

ที่มีคุณคาสูง” สวนราชการที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหนวยงานดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานความ

มั่นคงของมนุษย และดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองบูรณาการการดําเนินงานอยางประสานสอดคลอง

เปนทิศทางเดียวกันต้ังแตในครรภมารดาจนสิ้นอายุขัย ประเทศชาติจึงจะบรรลุเปาหมาย “การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน” 

 
 
 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ 

 
 การกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) อยางเหมาะสม ตองคํานึงถึงปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของอยางรอบดาน  มีการวิเคราะหสถานการณ/
สภาวะการเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกประเทศไทย  เนื่องจากปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับประเด็น
ทาทายท่ีมีบริบทแตกตางไปจากอดีต ท้ังดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ภูมิรัฐศาสตร สังคม และเทคโนโลย ีรวมถึงความ
ผันผวนจากกระแส/ความเสี่ยงจากตางประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบตอประเทศชาติและการทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ไดแก 

๑.๑ สถานการณและแนวโนมภายในประเทศ 
 สถานการณดานตลาดแรงงานภายในประเทศไทยท่ีเปนปจจัยเสี่ยงและความทาทายตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยเพ่ือกาวใหพนกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) 
ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวมี 2 ประเด็นสําคัญท่ีตองวิเคราะหและประเมิน ไดแก 
  ๑.๑.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ สําหรับประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging  Society)  
มาตั้งแต ป 2548 ปจจุบันประชากรรวมของประเทศไทย จํานวน 65.1 ลานคนเปนผูสูงอายุ 10.42 ลานคน  
คิดเปนรอยละ 15.6 และในอนาคตคาดวาในป 2564 ประเทศไทยจะเปนสังคมผู สูงอายุอยางสมบูรณ  
(Aged  Society) คือ มีประชากรสูงอายุรอยละ 20 ของประชากรรวม และตอไปในป 2578 จะมีประชากรสูงอายุ  
รอยละ 30 ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบ
ความรวดเร็วในการเพ่ิมของสูงอายุของประเทศในอาเซียนแลว ประเทศไทยถูกจัดอยูในประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
ของผูสูงอายุอยางรวดเร็วเปนอันดับท่ี 2 รองจากประเทศสิงคโปร โดยมีประเทศบรูไนเปนอันดับ 3 และ
ประเทศเวียดนามเปนอันดับ 4 

ลักษณะทางประชากรของผูสูงอายุ 
๑) จํานวนผูสูงอายุ จากผลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ผูมีอายุ 

60 ปข้ึนไป) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ มีผูสูงอายุจํานวน 10.42 ลานคน หรือรอยละ 15.6 ของประชากร
ท้ังประเทศ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2557 ท่ีมีจํานวน 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 ปข้ึนไป) พบวา มีผูสูงอายุอยูในวัยตนมากท่ีสุด คือรอยละ 56.5 

      ๒) การกระจายตัวของผูสูงอายุ  ในป 2557 ผูสูงอายุสวนใหญอยูอาศัยนอกเขตเทศบาล (รอยละ 
59.1) อยู ในเขตเทศบาล (รอยละ 40.9) โดยอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด (รอยละ 31.9) 
รองลงมาคือภาคกลาง (รอยละ 25.6) ภาคเหนือ (รอยละ 21.1) และภาคใต (รอยละ 12.0) ตามลําดับ  
โดยกรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุนอยท่ีสุด (รอยละ 9.4) จังหวัดท่ีมีจํานวนผูสูงอายุมากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก  
1) นครราชสีมา 2) ขอนแกน 3) เชียงใหม 4) อุบลราชธานี และ 5) นครศรีธรรมราช 

 3) อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ (อัตราสวนของผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป/ตอผูท่ีอยูในวัยทํางาน 
(อายุ 15-59 ป)100 คน ภาระของประชากรวัยทํางาน 100 คน ท่ีตองเลี้ยงดูผูสูงอายุ) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง ป 2537 รอยละ 18.1 เพ่ิมข้ึนในป 2557 เปนรอยละ 22.3 



๒ 

 

 ภาวะการทํางานของผูสูงอายุในประเทศไทย จากสรุปผลการสํารวจการทํางานของผูสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จากจํานวนผูสูงอายุท้ังสิ้น 10.42 ลานคนมีผูท่ียังคง
ทํางานอยู 3.78 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 36.3 ของผูสูงอายุท้ังหมด โดยแยกเปน เพศชาย 2.23 ลานคน 
(รอยละ 59.0) และเพศหญิง 1.55 ลานคน (รอยละ 41.0) 

 อาชีพของผูสูงอายุท่ีทํางาน ประกอบอาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 
(รอยละ 54.9) พนักงานบริการและพนักงานในรานคา (รอยละ 19.8) ปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ
และธุรกิจการคา (รอยละ 9.6) อาชีพข้ันพ้ืนฐานตางๆ 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) 

 อุตสาหกรรมของผูสูงอายุท่ีทํางาน สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง 2.18 ลานคน  
(รอยละ 57.6) สาขาการขายสง และการขายปลีก การซอมแซม ยานยนตและรถจักรยานยนต 5.88 แสนคน 
(รอยละ 15.6) สาขากิจกรรมท่ีพักแรม และการบริการดานอาหาร 2.06 แสนคน (รอยละ 5.5) สาขาการกอสราง 
1.26 แสนคน (รอยละ 3.3) 
 สถานภาพการทํางานของผูสูงอายุท่ีทํางาน ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง (รอยละ 63.1) 
ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง (รอยละ 18.2) ลูกจางเอกชน (รอยละ 12.8) นายจาง (รอยละ 3.8) 
ลูกจางรัฐบาล (รอยละ 1.9) และการรวมกลุม (รอยละ 0.2) 
 คาจางหรือเงินเดือนของผูสูงอายุท่ีทํางาน จากจํานวนผูสูงอายุท่ีทํางานเปนลูกจางจํานวน 
5.52 แสนคน พบวา มีคาจางเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 10,460 บาท ผูสูงอายุท่ีทํางานในภาคการคาและ
บริการไดรับคาจางเฉลี่ยตอเดือน 13,196 บาท ภาคการผลิต 10,091 บาท ภาคเกษตรกรรม 4,597 บาท 
 ภาคสวนท่ีผูสูงอายุทํางานแรงงานในระบบ ผูทํางานท่ีไดรับความคุมครองหรือมีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทํางานจํานวน 4.30 แสนคน (รอยละ 11.0) เพศชาย 2.80 แสนคน (รอยละ 65.1)  
เพศหญิง 1.50 แสนคน (รอยละ 34.9) แรงงานนอกระบบ ผูทํางานท่ีไมได รับความคุมครองหรือไมมีหลัก
ประทางสังคมจากการทํางานจํานวน 3.48 ลานคน (รอยละ 89.0) เพศชาย 2.00 ลานคน (รอยละ 57.5) 
เพศหญิง 1.48 ลานคน (รอยละ 42.5) 
 ปญหาท่ีเกิดจากการทํางานของผูสูงอายุ จากจํานวนผูสูงอายุ 7.80 แสนคน พบวามีปญหา
เรื่องคาตอบแทน (รอยละ 53.7) ปญหาเรื่องการทํางานหนัก (รอยละ 23.0) และปญหาเรื่องงานท่ีทําไมได
รับการจางงานอยางตอเนื่อง (รอยละ 13.7) 

 จากสถานการณผูสูงอายุดังกลาวขางตนประกอบกับการท่ีประเทศไทยมีอัตราการเกิดต่ํา  
จะเห็นไดวาสงผลใหสัดสวนของประชากรวัยแรงงานขยายตัวนอย ทําใหประเทศไทยตกอยูในภาวะขาดแคลนแรงงาน  
ในขณะเดียวกันผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ํา เนื่องจากปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนา
เทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการ จึงเปนขอจํากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ
ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรท่ีจะสงผลตอคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในดานตาง ๆ  อีกท้ัง ยังมี
ผลกระทบตอการเคลื่อนยายกําลังคนขามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมท้ังการเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล โดยท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  
ตลอดจนโครงสรางการผลิตจําเปนตองเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนเปนการใชองคความรูและเทคโนโลยีมากข้ึน 



๓ 
 

ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมุงสรางใหมีความรู ทักษะ และความชํานาญ ควบคูไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยี การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหเพียงพอเพ่ือทดแทนกับการลดลงของกําลังแรงงาน จึงเปนความทา
ทายเพ่ือรักษาศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาวการณออมของคนในประเทศ จากการท่ีประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุและจะมี
จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีผลการสํารวจพบวาผูสูงอายุรอยละ ๓๑ ไมมีการเก็บออม และรอยละ 42  
มีรายไดไมเพียงพอแกการดํารงชีพ จากสาเหตุพฤติกรรมของประชาชนท่ียังไมเห็นความสําคัญของการออม 
ทําใหเปนภาระการเงินการคลังของประเทศในการดูแลผูสูงอายุ จึงจําเปนตองสงเสริมการออมภาคประชาชน
ท้ังเชิงบังคับและระบบสมัครใจ 
 ๑.๑.๒ ความตองการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน และการคาดประมาณแนวโนมความตองการ
แรงงานในภาคการผลิตของประเทศในป 2560 - 2563 

  กระทรวงแรงงานไดดําเนินการสํารวจความตองการและการขาดแคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการตอเนื่องเปนประจําทุกปในชวงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม โดยสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการ
ใน 29 ประเภทกิจการ จํานวนกวา 40,000 ตัวอยางท่ัวประเทศ (สถานประกอบการท่ีมีรายชื่ออยูในระบบ
ประกันสังคมท่ัวประเทศ ยกเวนสถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ผลสํารวจท่ีสําคัญในชวง 3 ป 
(ป 2557 – 2559) สรุปไดดังนี้  
 ผลการสํารวจในป ๒๕๕๗ 
  1) ความตองการแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีความตองการแรงงานรวมท้ังสิ้น 
200,628 อัตรา ประเภทกิจการท่ีมีความตองการแรงงานมากท่ีสุดไดแกกิจการขายสง ขายปลีกซอมยานยนต
และจักรยานยนต มีความตองการแรงงาน จํานวน 45,979 อัตรา (รอยละ 22.92 ของความตองการแรงงานท้ังหมด) 
รองลงมาไดแก กิจการกอสราง จํานวน 16,821 อัตรา (รอยละ 8.38) และกิจการท่ีพักแรมและบริการ 
ดานอาหาร จํานวน 14,655 อัตรา (รอยละ 7.30) 
  ระดับการศึกษาท่ีสถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด คือระดับต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด 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 สวนระดับการศึกษาท่ีมีความตองการแรงงานนอยท่ีสุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
199 อัตรา (รอยละ 0.10) 
  ระดับทักษะฝมือของแรงงานท่ีสถานประกอบการมีความตองการมากท่ีสุด คือแรงงานมีฝมือ
มากท่ีสุด จํานวน 91,129 อัตรา (รอยละ 45.42 ) รองลงมาไดแก ระดับก่ึงฝมือ จํานวน 57,055 อัตรา 
(รอยละ 28.44 ) และระดับไรฝมือ จํานวน 50,089 อัตรา (รอยละ 24.97) ตามลําดับ 
  2) การขาดแคลนแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนท้ังสิ้น 
101,923 อัตรา ประเภทกิจการท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด 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 
  ระดับการศึกษาท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มากท่ีสุด จํานวน 29,760 อัตรา รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 22,640 อัตรา และ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 15,041 อัตรา ตามลําดับ 
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  ระดับทักษะฝมือแรงงานท่ีมีการขาดแคลนมากท่ีสุด คือแรงงานมีฝมือ จํานวน 43,744 อัตรา 
รองลงมาไดแก แรงงานไรฝมือ จํานวน 30,057 อัตรา และแรงงานก่ึงฝมือ จํานวน 26,731 อัตรา 
ตามลําดับ 
  ตําแหนงงานท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือ ตําแหนงเจาหนาท่ีเสมียน พนักงานท่ัวไป 
พนักงานธุรการ จํานวน 6,131 อัตรา รองลงมาไดแก ตําแหนงชางไฟฟาท่ัวไป จํานวน 6,070 อัตรา และ
ตําแหนงแรงงานในดานการผลิตอ่ืนๆ แรงงานท่ัวไป จํานวน 5,297 อัตรา ตามลําดับ 
  3) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ จากการสํารวจระดับความรูดานตางๆของแรงงาน 
ท่ีผูประกอบการคาดหวัง ป 2557 ในกลุมแรงงานไรฝมือ กลุมแรงงานก่ึงฝมือ กลุมแรงงานมีฝมือ และกลุมผูเชี่ยวชาญ 
โดยแบงความรูเปน 5 ดาน ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ ความรูความเขาใจเก่ียวกับองคกร ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ  
ซ่ึงคะแนนการประเมินมีตั้งแต 1 คะแนน ถึง 5 คะแนน ผลการสํารวจสรุปไดวา 

  3.1) ระดับความรูดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ มีความรูดานกฎหมายและ
กฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับองคกร ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพท่ีต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ โดยมีชวงหางของความรู
มากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) ซ่ึงชวงหางท่ีมากกวาหรือเทากับ 1 คะแนนนั้น แสดงใหเห็นถึงคุณภาพ
ความรูของแรงงานท่ีต่ํากวาผูประกอบการคาดหวังอยางนอย 1 ระดับ ในกลุมแรงงานก่ึงฝมือ พบวา ความรูของแรงงาน
ท่ีต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ (GAP ≥ 1.00) ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ 
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม ความรูดานธุรกิจ  กลุมแรงงานฝมือ พบวา ความรูของแรงงาน 
ท่ีต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ (GAP ≥ 1.00) ไดแก ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ 
สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญนั้น มีความรูในดานตางๆใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ 
  3.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ มีชวงหางระหวางทักษะท่ีมีอยูจริง 
ในปจจุบันกับระดับทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) ไดแก ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ ทักษะการใชคอมพิวเตอร และทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณกลุมแรงงานก่ึงฝมือ 
พบวาทักษะท่ีมีปญหา ไดแก ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ทักษะการใชคอมพิวเตอร กลุมแรงงานมีฝมือ  
มีปญหาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาตางประเทศ สําหรับกลุมผูเชี่ยวชาญนั้น มีความทักษะในดานตางๆ ใกลเคียง 
กับความคาดหวังของผูประกอบการ 
   3.3) ระดับคุณลักษณะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือมีคุณลักษณะของแรงงานในทุกดาน
ต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการอยูมาก (GAP ≥ 1.00) กลุมแรงงานก่ึงฝมือ พบวา  มีชวงหาง (GAP) 
ระหวางระดับคุณลักษณะท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันกับระดับคุณลักษณะท่ีผูประกอบการคาดหวังมากท่ีสุด โดยคุณลักษณะ
ท่ีมีชวงหางมากท่ีสุดไดแก คุณลักษณะดานความซ่ือสัตย สุจริต ความอดทน ความขยันหม่ันเพียรการตรงตอเวลา 
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรู การมีจิตสาธารณะ 
  ผลการสํารวจในป ๒๕๕8 
  1) ความตองการแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีความตองการแรงงานรวมท้ังสิ้น
273,390คน ประเภทกิจการท่ีมีความตองการแรงงานมากท่ีสุดไดแกกิจการขายสง ขายปลีกซอมยานยนต
และจักรยานยนต มีความตองการแรงงานจํานวน 97,412 คน (รอยละ 35.63 ของความตองการแรงงาน
ท้ังหมด) รองลงมาไดแก กิจการอาหารและอาหารสัตว จํานวน 24,874คน (รอยละ 9.10) และกิจการ
กอสราง จํานวน 23,866คน (รอยละ 8.73)ตามลําดับ 
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  ระดับการศึกษาท่ีสถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด คือ ระดับต่ํากวา
มัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด 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
การศึกษาท่ีมีความตองการแรงงานนอยท่ีสุดคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 271 คน (รอยละ 0.10) 
  ระดับทักษะฝมือของแรงงานท่ีสถานประกอบการมีความตองการมากท่ีสุด คือระดับไรฝมือ
จํานวน 120,358 คน (รอยละ 44.02) รองลงมา ไดแก ระดับฝมือ 91,498 คน (รอยละ 33.47) และระดับก่ึงฝมือ 
56,678 คน (รอยละ 20.73) ตามลําดับ 
  ตําแหนงงานท่ีสถานประกอบการมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด คือ ตําแหนงแรงงานในดาน
การผลิตอ่ืนๆ แรงงานท่ัวไป จํานวน 71,570 รองลงมาไดแก ตําแหนงเจาหนาท่ีเสมียน พนักงานท่ัวไป
พนักงานธุรการ 15,389 คน และตําแหนงพนักงานบัญชี 11,259 คน ตามลําดับ 
  2) การขาดแคลนแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีการขาดแคลนแรงงานจํานวนท้ังสิ้น
174,975 คน ประเภทกิจการท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือ กิจการขายสง ขายปลีก จํานวน 
36,792 คน (รอยละ 21.03) รองลงมาไดแก กิจการอาหารและอาหารสัตว21,127 คน (รอยละ 12.07)
และกิจการกอสราง 16,143 คน (รอยละ 9.23)ตามลําดับ 
  ระดับการศึกษาท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด 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 
  ระดับทักษะฝมือแรงงานท่ีมีการขาดแคลนมากท่ีสุด คือ แรงงานมีฝมือ จํานวน 72,387 คน 
(รอยละ 41.37) รองลงมาไดแก แรงงานไรฝมือ 56,843 คน (รอยละ 32.49) และแรงงานก่ึงฝมือ 43,264 คน 
(รอยละ 24.73) ตามลําดับ 
  ตําแหนงงานท่ีมีการขาดแคลนแรงงานมากท่ีสุด คือ ตําแหนงแรงงานในดานการผลิตท่ัวไป 
จํานวน 21,430 คน รองลงมาไดแก ตําแหนงพนักงานบัญชี 10,691 คน และตําแหนงเจาหนาท่ีเสมียน 
พนักงานธุรการ 9,108 คน ตามลําดับ 
  3) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ 
   3.1) ระดับความรูดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ และผูเชี่ยวชาญ แรงงานท้ัง 2 กลุม 
มีความรูใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ โดยมีชวงหางของคะแนน หรือ GAP นอยกวา 1 คะแนน  
สวนกลุมแรงงานมีชวงหางของความรูในปจจุบันกับความรูท่ีผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) 
คือกลุมแรงงานก่ึงฝมือ โดยมีชวงหางของความรูในดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหมและความรูดานธุรกิจมากกวา 1 คะแนน(GAP ≥ 1.00) และกลุมแรงงานฝมือมีชวงหาง 
ของความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) 
  3.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานก่ึงฝมือและแรงงานมีฝมือ มีชวงหางของ
ทักษะการใชภาษาตางประเทศในปจจุบันกับระดับทักษะท่ีผูประกอบการคาดหวังมากกวา 1 คะแนน (GAP ≥ 1.00) 
สวนทักษะดานอ่ืนๆ แรงงานมีทักษะใกลเคียงกับความคาดหวังของผูประกอบการ ซ่ึงมีชวงหางระหวางทักษะ
ในปจจุบันกับความคาดหวังของผูประกอบการ นอยกวา 1 คะแนน 
  3.3) ระดับคุณลักษณะดานตางๆ พบวากลุมแรงงานไรฝมือ มีคุณลักษณะของแรงงาน  
ดานการตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ความมีระเบียบวินัย ความใฝเรียนรูและการมีจิตสาธารณะ  ต่ํากวา
ความคาดหวังของผูประกอบการ กลุมแรงงานก่ึงฝมือ มีคุณลักษณะของแรงงาน ดานการตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย 



๖ 

 

และความใฝเรียนรูต่ํากวาความคาดหวังของผูประกอบการ และแรงงานกลุมฝมือและผูเชี่ยวชาญ มีคุณลักษะ 
ในดานตางๆ ใกลเคียงความคาดหวังของผูประกอบการ 
  สําหรับการสํารวจในป ๒๕๕9 มีความแตกตางจากปท่ีผานมา โดยเปนการรวมมือกันระหวาง
กระทรวงแรงงานกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  สภานิติบัญญัติแหงชาติ
สํานักงานสถิติแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
ปรับปรุงแบบสํารวจและวิธีการการสํารวจ โดยดําเนินการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการท่ีมีลูกจางไมเกิน  
200 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางและสงแบบสํารวจทางไปรษณียไปยังกลุมเปาหมาย จํานวน 166,860 แหง
สําหรับสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง ๒๐๑ คนข้ึนไป ใหสํารวจทุกแหงท่ัวประเทศดวยวิธีการสัมภาษณเปาหมาย
จํานวน ๗,๑9๐ แหง ผลการสํารวจสรุปไดดังนี้ 
  1) ความตองการแรงงาน พบวาสถานประกอบการมีความตองการแรงงานรวมท้ังสิ้น
368,248 คน โดยเปนความตองการแรงงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวามากท่ีสุด (รอยละ 
22.46) รองลงมาไดแก ระดับ ม.3 (รอยละ 22.00) และ ม.6 (รอยละ 17.23) ตามลําดับ 

  2) ความตองการแรงงานในเชิงคุณภาพ 
  2.1) ระดับความรูดานตางๆ พบวาผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาความรูเฉพาะ
ในสาขาวิชาชีพมากท่ีสุด (รอยละ 36.44) รองลงมาไดแก ความรูความเขาใจเก่ียวกับองคกร (รอยละ 20.79) 
ความรูดานธุรกิจ (รอยละ 16.26) ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม (รอยละ 13.36) และ
ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ (รอยละ 13.07) ตามลําดับ 

 2.2) ระดับทักษะดานตางๆ พบวา ผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาทักษะของแรงงาน
ดานชางอุตสาหกรรมมากท่ีสุด (รอยละ 24.97) รองลงมาไดแก ทักษะดานคอมพิวเตอร (รอยละ 22.01) 
และทักษะดานภาษาศาสตร (รอยละ 18.63) ตามลําดับ โดยทักษะของแรงงานท่ีตองการพัฒนานอยท่ีสุด  
คือ ทักษะดานศิลปกรรม (รอยละ 2.95) 
 2.3) ระดับคุณลักษณะดานตางๆ พบวาผูประกอบการตองการใหมีการพัฒนาคุณลักษณะ
ของแรงงานดานความรับผิดชอบมากท่ีสุด (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
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รอยละ 0.28 ตอป รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 
0.27 ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมรอยละ 0.17 ตอป ตามลําดับประเภทกิจการท่ีมี
อัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานคนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือกิจการการทําเหมืองแรและเหมืองหิน  
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.30 ตอป รองลงมาไดแก กิจการยานยนตและชิ้นสวน มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.06 ตอป และกิจการการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 0.90 ตอป ตามลําดับ 
  ระดับการศึกษาท่ีมีอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวาโดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.33 ตอป รองลงมาไดแก ระดับ ปวช. 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.23 ตอป และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 0.08 ตอป ตามลําดับ 
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  อาชีพท่ีมีอัตราการขยายตัวของความตองการแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ คือ อาชีพ
พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.74 ตอป 
รองลงมาไดแก อาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.60 ตอป และอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.44 ตอป 
ตามลําดับ 
  การคาดประมาณความตองการแรงงานสวนเพ่ิมรวม ในชวงป 2559 - 2563 พบวา ประเทศไทย
มีความตองการแรงสวนเพ่ิมเฉลี่ย 297,432 คนตอป โดยเปนความตองการแรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือขยาย
ตําแหนงงาน 192,181 คนตอป และเปนความตองการแรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานท่ีออกไป 
(ตําแหนงงานเกา) 105,251 คนตอป 
  ภาคบริการมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิมรวมมากท่ีสุดจํานวนเฉลี่ย 121,611 คนตอป 
โดยเปนความตองการแรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือขยายตําแหนงงาน 77,219 คนตอปและเปนความตองการแรงงาน
สวนเพ่ิมเพ่ือทดแทนแรงงานท่ีออกไป (ตําแหนงงานเกา) 44,392 คนตอป  
  ภาคเกษตรกรรมมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิมรวมเฉลี่ย 93,117 ตอป โดยเปนความตองการ
แรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือขยายตําแหนงงาน 74,219 คนตอป และเปนความตองการแรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือทดแทน
แรงงานท่ีออกไป (ตําแหนงงานเกา) 18,898 คนตอป 
  ภาคอุตสาหกรรมมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิมรวมเฉลี่ย 82,703 คนตอป เปนความตองการ
แรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือขยายตําแหนงงาน 40,744 คนตอป และเปนความตองการแรงงานสวนเพ่ิมเพ่ือทดแทน
แรงงานท่ีออกไป (ตําแหนงงานเกา) 41,960 คนตอป 
  อาชีพท่ีมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิมมากท่ีสุด คือ อาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตร
และการประมง จํานวน 78,136 คนตอป รองลงมาไดแก อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 
57,008 คนตอป และอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 40,056 คนตอป 
ตามลําดับ 
  ระดับการศึกษาท่ีมีความตองการแรงงานสวนเพ่ิมมากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา
มากท่ีสุดเฉลี่ย 134,197 คนตอป รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวนเฉลี่ย 53,756 ตอป 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนเฉลี่ย 37,926 คนตอป 
  นอกจากนี้ ในการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการเก่ียวกับความความรู ทักษะ 
คุณลักษณะของแรงงานท่ีตองการ พบวา สถานประกอบการตองการแรงงานท่ีมีความรูเฉพาะในสาขาวิชาชีพมากท่ีสุด 
(รอยละ 34.18) รองลงมาไดแก ความรูดานธุรกิจ (รอยละ 11.52) และความรูความเขาใจเก่ียวกับองคกร 
(รอยละ 9.76) ตามลําดับ โดยความรูท่ีตองการนอยท่ีสุด คือ ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ
ดานทักษะ พบวา สถานประกอบการตองการแรงงานท่ีมีทักษะดานชางอุตสาหกรรมมากท่ีสุด (รอยละ 24.07) 
รองลงมาไดแก ทักษะดานพาณิชยกรรม (รอยละ 14.56) และทักษะดานคอมพิวเตอร  (รอยละ 13.33) 
ตามลําดับ โดยทักษะของแรงงานท่ีตองการนอยท่ีสุด คือ ทักษะดานเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว (รอยละ 1.91) 
และดานคุณลักษณะ พบวาสถานประกอบการตองการแรงงานท่ีมีคุณลักษณะดานความรับผิดชอบมากท่ีสุด  
(รอยละ 35.67) รองลงมาไดแก ดานความขยันและอดทน (รอยละ 34.38) และดานความซ่ือสัตย (รอยละ 30.94) 
โดยคุณลักษะของแรงงานท่ีสถานประกอบการตองการนอยท่ีสุด คือ ดานความประหยัด (รอยละ 10.48) 
 
  แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูประกอบการในป 2559 เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานของสถาน



๘ 

 

ประกอบการ พบวา สถานประกอบการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานดวยการเพ่ิมคาจางเพ่ือจูงใจมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก การปรับสวัสดิการคาตอบแทน เพ่ือลดการเขาออกงาน การรับสมัครงานผานกรมการจัดหางาน 
หรือชองทางอ่ืนๆ และการจางทํางานลวงเวลา ตามลําดับ โดยผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 
ในดานการจัดหา ฝกอบรม และพัฒนาฝมือแรงงานมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ตองการใหชวยลดภาษีเงินไดธุรกิจ 
เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และแกไข ผอนปรน ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการ
จากผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา การเพ่ิมคาจาง เพ่ิมสวัสดิการและเพ่ิมโอที ชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการได 
  ความตองการชวยเหลือจากภาครัฐ สถานประกอบการตองการใหชวยเหลือเรื่องการจัดหา 
ฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงาน ลดภาษีธุรกิจ และเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานสําหรับสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 1-50 คน ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ โดยการลดภาษี เปนอันดับแรก
สวนสถานประกอบการท่ีมีลูกจางมากกวา 50 คน ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ โดยการจัดหา ฝกอบรมและ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนอันดับแรก จากผลการสํารวจชี้ใหเห็นวาสถานประกอบการขนาดเล็กตองการลดตนทุน 
การผลิตและตองการเงินทุน เพ่ือใหธุรกิจสามารถแขงขันไดสวนสถานประกอบการขนาดใหญ ตองการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน เพ่ิมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

๑.๒ สถานการณและแนวโนมภายนอกประเทศ 
 1.๒.๑ วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
   เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลง 
ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือกําหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ คือการจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายหลักท่ีตองการบรรลุและ
ดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)  ไดแก ๑) ขจัดความยากจน ๒) ขจัดความอดอยาก  
๓) การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี ๔) การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ๕) ความเทาเทียมทางเพศ ๖) สุขาภิบาลและ
น้ําสะอาด ๗) การมีพลังงานสะอาดใชอยางเพียงพอ ๘) งานท่ีมีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๙) พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานใหพรอม ๑๐) ลดความเหลื่อมล้ํา ๑๑) สรางใหเกิดชุมชนเมืองท่ียั่งยืน 
๑๒) การบริโภคและผลิตอยางมีความรับผิดชอบ ๑๓) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ ๑๔) ดูแลทรัพยากรทางน้ํา  
๑๕) ชีวิตบนพ้ืนดิน  ๑๖) การสรางความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันท่ีเขมแข็ง และ ๑๗) ภาคีความรวมมือ
เพ่ือผลักดันใหถึงเปาหมาย 
   วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ประกอบดวย ๑๗ เปาหมาย (ดังท่ีกลาวแลวขางตน) ๑๖๙ เปาประสงค และ ๒๔๑ ตัวชี้วัด ซ่ึงมีสวนสําคัญ 
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทําใหประเทศตองมีการกําหนดเปาหมายและแนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือรักษาฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมีการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด ซ่ึงจะเปนโอกาส 
ท่ีประเทศไทยจะพัฒนากลไกดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศใหเกิดการบรูณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกและพรอมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอยางยั่งยืน 

กระทรวงแรงงานไดรับมอบหมายใหเปนเปนเจาภาพหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการคลัง ในวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐  



๙ 
 

เปาหมายท่ี ๘ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจางงานเต็มท่ี (Full 
Employment) มีผลิตภาพ (Productivity) และงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน (Decent Work) ซ่ึงมีท้ังสิ้น 10 เปาประสงค 
กระทรวงแรงงานมีสวนเก่ียวของ 6 เปาประสงค ไดแก 

เปาประสงคท่ี 8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงข้ึนผานการทําให
หลากหลายการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุงเนนในภาคสวนท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงและใชแรงงาน
เขมขน 

เปาประสงคท่ี 8.3 สงเสริมนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีมีผลิตภาพ 
การสรางงานท่ีสมควร ความเปนผูประกอบการ ความสรางสรรคและนวัตกรรม และสงเสริมการเกิดและ 
การเติบโตของวิสาหกิจรายยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซ่ึงรวมถึงผานทางการเขาถึงบริการทางการเงิน 

เปาประสงคท่ี 8.5 บรรลุการจางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสําหรับ
หญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมีภาวะทุพพลภาพ และใหมีการจายท่ีเทาเทียมสําหรับงานท่ีมีคุณคา
เทาเทียมกัน 

เปาประสงคท่ี 8.6 ลดสัดสวนเยาวชน ท่ีไมมีงานทํา ท่ีไมมีการศึกษา และท่ีไมไดรับการ
ฝกอบรม ภายในป 2563 

เปาประสงคท่ี 8.7 ดําเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพ่ือขจัดแรงงานบังคับยุติ
ความเปนทาสสมัยใหมและการคามนุษย และยับยั้งและกําจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุด  
ซ่ึงรวมถึงการเกณฑและการใชทหารเด็ก และยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบในป 2568 

เปาประสงคท่ี 8.8 ปกปองสิทธิแรงงานและสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัย
และม่ันคงสําหรับผูทํางานทุกคน รวมถึงผูทํางานตางดาว โดยเฉพาะหญิงตางดาว และผูท่ีทํางานเสี่ยงอันตราย 

 

1.๒.๒ การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกท่ี 4 (Industry 4.0)สู Thailand 4.0 
จากการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในราง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) พบวา โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน สัดสวนของภาคเกษตรปรับตัวลดลงจาก
รอยละ ๙.๙ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๙.๑ ในป๒๕๕๘ และสัดสวนภาคบริการปรับตัวลดลงจากรอยละ ๖๔.๗ 
ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๖๐.๙ ในป ๒๕๕๘ ในขณะท่ีสัดสวนภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๒๕.๔ ในป ๒๕๓๓ 
เปนรอยละ ๓๐.๐ ในป ๒๕๕๘ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิตทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและ
ทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพต่ําไปสูสาขาการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง 
โดยสัดสวนกําลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากรอยละ ๖๔.๐ ในป ๒๕๓๓ เปนรอยละ ๓๑.๘ ในป 
๒๕๕๘ ในขณะท่ีสัดสวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๐.๓ และรอยละ ๒๕.๗ 
เปนรอยละ ๑๖.๙ และรอยละ ๕๑.๓ ในป ๒๕๕๘ ตามลําดับการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตดังกลาวเม่ือรวมกับ
การสงเสริมการสะสมปจจัยทุนและการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่องทําใหผลิตภาพของปจจัย 
การผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) เพ่ิมข้ึนในระดับท่ีนาพอใจ 

ภายใตบริบทการพัฒนาไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
ประเทศไทยตองเรงผลักดันใหเกิดการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมจึงไดมีการทํางาน
เพ่ือมุงสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกท่ี 4 (Industry 4.0) เชนเดียวกัน โดยอาศัยความแข็งแกรงพ้ืนฐานของประเทศ 
ไดแก ความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม นํามาผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม รวมกับการใช
ความคิดสรางสรรค เพ่ือทําใหเกิดเปนนวัตกรรมใหมท่ีมีเอกลักษณในแบบฉบับของประเทศไทย Industry 4.0



๑๐ 

 

เกิดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีในสหภาพยุโรปเนื่องมาจากในระยะ 20 ปท่ีผานมา 
ภาคอุตสาหกรรมในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีไดสูญเสียความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับประเทศคูแขง 
เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน เปนตน ทําใหไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ ไดทันคูแขง 
และเกรงจะสูญเสียสถานะ Export Champion ในตลาดโลก เยอรมนีจึงเปนประเทศแรกของสหภาพยุโรป 
ท่ีประกาศตัวเขาสู “การปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกท่ี 4 (Industry 4.0)” ในป 2554 และไดจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม “High-Tech Strategy 2020 Action Plan” เพ่ือใหเยอรมนีมีศักยภาพ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศระยะยาว และไดกําหนดกลไก
เชิงยุทธศาสตรสูความสําเร็จไว 3 ประการ คือ (1) ผลักดันใหประกาศเปนนโยบายของสหภาพยุโรปดวย  
(2) สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน โดยเฉพาะการสรางความเขาใจกับสหภาพแรงงานวาจะไมเกิดปญหา 
การวางงาน และ (3) กอตั้งสถาบันและเครือขายวิจัยท่ัวประเทศ ท้ังนี้ วาระ Industry 4.0 ของสหภาพยุโรป 
มุงเนนเก่ียวกับกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและใหบริการ การมี Single Digital Market กฎหมาย
คุมครองความปลอดภัยขอมูล การลงทุนในโครงขาย Internet และการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมท่ีเนน R&D 
และนวัตกรรม รวมถึงการบูรณาการองคความรู ซ่ึงบริษัทเอกชนในสหภาพยุโรปท่ีประสบความสําเร็จในการใช 
Industry 4.0 เชน บริษัท Siemens, บริษัท Bosch, บริษัท Kuka, บริษัท Osram และบริษัท Schindler 
Switzerland เปนตน 
  ในการประชุม APEC 2016 ซ่ึงประเทศเปรูเปนเจาภาพ ในหัวขอ “การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ไดมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจาก Industry 4.0 ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  

1) การเสริมสรางการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเติบโตอยางมีคุณภาพ  
2) การสงเสริมตลาดอาหารในภูมิภาค  
3) การไปสูความทันสมัยของ MSMEs (Micro-Small-Medium Enterprise)  
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ในประเด็นท่ี 4 มีความเห็นสําคัญท่ีเก่ียวของ คือ กระแสหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก 

ท่ีจะนําไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกท่ี 4 ประกอบดวย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และ Industry 4.0 ซ่ึงจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกตองปรับตัว 
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงท้ังแนวดิ่งและแนวราบ เชน การใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตทุกมิติ การใชหุนยนต
และปญญาประดิษฐ การใช Cloud Technology และ Big Data เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไมไดกระทบเฉพาะ
รูปแบบการผลิตเทานั้น แตจะเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานและการจางงานไปจากเดิมอยางมาก ดังนั้น ตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคIndustry 4.0 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย มีดังนี้ 
  1) กลุมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสูตลาดแรงงาน ควรวางพ้ืนฐานใหมีทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม ไดแก การอาน การเขียน คณิตศาสตร การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การรวมมือ ความคิดสรางสรรค 
ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2) กลุมทรัพยากรมนุษยท่ีเขาสูตลาดแรงงานแลว ควรเพ่ิมทักษะหลัก (Core Skill Set) 3 กลุม
ทักษะ ไดแก กลุมทักษะความสามารถ (ความสามารถทางปญญา และความสามารถทางกายภาพ) กลุมทักษะ
พ้ืนฐาน (ทักษะดานเนื้อหาสาระ และทักษะดานกระบวนการ) และกลุมทักษะขามสายงาน (ทักษะดานสังคม ทักษะเชิง
ระบบ ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากร ทักษะเชิงเทคนิค และทักษะการแกไขปญหาท่ีซับซอน) 



๑๑ 
 

  ผลกระทบจาก Industry 4.0ท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศไทย 
  1) ดานเทคโนโลยี Automation Technology จะเขามามีบทบาทในกระบวนการผลิตแทนมนุษย 
ซ่ึงประเทศไทยมีการใชในบางสวนและไมเต็มรูปแบบ รวมท้ังไมสามารถผลิตเทคโนโลยีนี้ใชไดเอง นอกจากนี้
ความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีและการลงทุนเปลี่ยนเทคโนโลยีของผูประกอบการไทยก็ไมเทากัน ซ่ึงจะทํา
ใหธุรกิจท่ีมีนวัตกรรมท่ีเหนือชั้นกวากาวข้ึนเปนผูนําตลาดแทนได 

2) ดานการลงทุนและขีดความสามารถในการแขงขัน  ถาประเทศไทยไมสามารถกาวตามทัน  
จะทําใหความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงท้ังดานการผลิตและการคา เพราะโรงงานท่ีกาวตามทัน 
จะกลายเปนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) มีกระบวนการผลิตสั้นลง ผลิตไดมากข้ึน ตอบสนองผูบริโภคไดตรง
และรวดเร็วกวาตามพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว นักลงทุนท่ีเคยมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 
เพราะตนทุนคาแรงถูกกวาก็อาจยายฐานการผลิตกลับประเทศตน เพราะไมจําเปนตองพ่ึงพาแรงงานราคาถูกอีกตอไป 
ทําใหการลงทุนจากตางประเทศชะลอตัว 
  3) ดานแรงงาน  ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ แรงงานในอนาคตมีจํานวนลดลง 
แรงงานในปจจุบันกาวสูการดําเนินธุรกิจสวนตัว ประกอบกับความไมสอดคลองของการศึกษากับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาท่ีจําเปนตอ Industry 4.0 เชน สาขาวิทยาศาสตร 
สาขาเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาคณิตศาสตร เปนตน ทักษะท่ีจําเปนและตลาดตองการในโลกอนาคต 
คือทักษะท่ีจะเปลี่ยน labour เปน Intelligence Worker แรงงานแบบ Highly Skilled จะถูกตองการมากข้ึน 

อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทย ยังคงมีจุดแข็งดานความหลากฐานของฐานการผลิตท่ีมีความแข็งแกรง
ในระดับโลก โดยป ๒๕๕๗ ซ่ึงมีสวนแบงในมูลคาการสงออกสินคาและบริการในตลาดโลกรอยละ ๑.๒ นั้น 
มูลคาการสงออกสินคาเกษตรของประเทศไทยสูงเปนอันดับท่ี ๘ ของโลก และมูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมและบริการทองเท่ียวสูงเปนอันดับท่ี ๑๓ และอันดับท่ี ๕ ของโลกตามลําดับ โดยในดานสินคาเกษตร 
ไทยสงออกขาวสูงเปนลําดับท่ี ๒ ของโลก และยางพาราเปนลําดับท่ี ๑ ของโลก ในดานสินคาอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ ๑ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันดับท่ี ๔ 
ของเอเชีย และอันดับท่ี ๘ ของโลก รวมท้ังเปนฐานการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญ 
โดยมีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับท่ี ๑๑ ของโลก 

อีกท้ัง อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน  
โดยในป ๒๕๕๘ World Economic Forum (WEF) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
เปนอันดับท่ี ๓๒ จาก ๑๔๐ ประเทศ ในขณะท่ีผลการสํารวจประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกไดจัดใหไทยอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 
สําหรับผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดย International Institute for 
Management Development (IMD) มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน จากอันดับท่ี ๓๐ ในป ๒๕๕๘ มาเปนอันดับท่ี ๒๘ 
ในป ๒๕๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ โดยในดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ IMD จัดใหไทยอยูในอันดับท่ี ๑๓ ความเขมแข็ง
ของปจจัยพ้ืนฐานของเศรษฐกิจไทยดังกลาวทําใหประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับฐานะ
ของประเทศใหสูงข้ึนและมีรายไดเพียงพอตอการพัฒนาคนอยางเต็มศักยภาพ  แตอยางไรก็ตาม ในดาน
โครงสรางพ้ืนฐานไทยอยูในอันดับท่ี ๔๙ โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการศึกษาอยูในอันดับลดลง 
เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงท่ีเปนระบบ 
ทําใหตนทุนยังสูงเม่ือเทียบกับตางประเทศ และโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
เพ่ือรองรับการเปนเศรษฐกิจฐานดิจิทัลยังไมกระจายอยางเพียงพอและท่ัวถึง สวนโครงสรางพ้ืนฐาน 



๑๒ 

 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยอยูในระดับต่ํา มีปญหาขาดแคลนนักวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ
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
การเมืองและความม่ันคง (ASEAN Political-Security Community : APSC) โดยท่ีผานมาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไดมีการกําหนดเปาหมายและพันธกรณีใน ๔ เรื่อง ไดแก ๑) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 
โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากข้ึน  
๒) การเปนภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูง ผานการกําหนดนโยบายการแขงขันใหมีความยุติธรรม 
เสริมสรางการคุมครองผูบริโภค สงเสริมความรวมมือทางดานสิทธิทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
กําหนดมาตรการดานภาษี และกําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ๓)การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางเสมอภาค โดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เชน โครงการริเริ่ม 
เพ่ือการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และ ๔) การเขารวมเปนสวนสําคัญในระบบเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน ผลของการดําเนินงานท่ีสําคัญในชวงท่ีผานมา 
ไดแก การลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ ๐ ในสินคาจํานวน ๘,๒๘๗ รายการ การลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ ๕  
ในสินคาในบัญชีออนไหว (กาแฟ มันฝรั่ง มะพราวแหงและไมตัดดอก) การเปดเสรีการคาบริการรวมท้ังสิ้น ๑๒ สาขาใหญ 
ประกอบดวย ๑๒๘ สาขายอย การยกเลิกอุปสรรคในการใหบริการทุกรูปแบบและเปดใหนักลงทุนอาเซียน 
ถือหุนไดอยางนอยรอยละ ๗๐ ในสาขาบริการเรงรัด ไดแก สาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร สาขาสุขภาพ 
สาขาทองเท่ียว สาขาขนสงทางอากาศและสาขาโลจิสติกส เปนตน รวมท้ังอาเซียนไดประสานกําหนดมาตรฐาน
สินคาและจัดทําความตกลงการยอมรับรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา เพ่ือลดอุปสรรคทางการคา 
ท่ีมิใชภาษีระหวางกัน โดยไดเริ่มดําเนินการปรับประสานมาตรฐานสินคา ๒๐ กลุม ซ่ึงสินคาสวนใหญ 
เปนเครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศตูเย็น วิทยุ และโทรทัศน เปนตน โดยปจจุบันอาเซียนเรงจัดทําความตกลง
วาดวยการยอมรับรวมรายสาขาสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การรับรองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง สินคายา และอาหาร 

สําหรับเรื่องการสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานเสรีมีการจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน 
(Mutual Recognition Arrangement : MRA) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ ซ่ึงปจจุบันไดมีการลงนามรวมกันแลวใน ๘ สาขาวิชาชีพ 
ไดแก สถาปตยกรรม วิศวกรรม แพทย ทันตแพทย พยาบาล บัญชี การสํารวจ และดานการทองเท่ียว  
โดยอาเซียนไดกําหนดหลักการยอมรับในคุณสมบัติเพ่ืออํานวยความสะดวกในข้ันตอนการขอใบอนุญาต  
แตไมถึงข้ันตอนการยอมรับในใบอนุญาตประกอบอาชีพซ่ึงกันและกัน โดยเนนใหนักวิชาชีพตางดาวจะตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศท่ีตนตองการเขาไปทํางาน สําหรับความกาวหนาในการดําเนินงานสาขา
วิศวกรรมมีความกาวหนามากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะของวิชาชีพมีความเปนมาตรฐานสากลและไดมีการเตรียมการ 
ท่ีจะสงเสริมสาขาวิศวกรรมท่ีไมควบคุมเพ่ิมอีก ๑๗ สาขา (จากเดิม ๗ สาขา) รวมเปน ๒๔ สาขา  
แตปจจุบันยังไมมีวิศวกรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนกับอาเซียนยื่นความจํานงเพ่ือสมัครเขาทํางานในประเทศ
อาเซียนเลย ขณะท่ีสาขาสถาปตยกรรมมีการกําหนดคุณสมบัติคอนขางสูง อาทิ การกําหนดประสบการณ 



๑๓ 
 

ท่ีตองมีอยางนอย ๑๐ ป และภายใน ๑๐ ป จะตองมีการสรางงานขนาดใหญ และตองมีการพัฒนาวิชาชีพ
วิศวกรรมอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหบรรลุผลไดยาก ประกอบกับศักยภาพของสถาปนิกท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ 
และวิชาชีพนี้ประเทศไทยไดกําหนดใหเปนอาชีพสงวน ทําใหกระบวนการแกไขกฎหมายตองใชเวลานาน  
ในป ๒๕๕๘ จึงมีสถาปนิกเพียง ๖ คน ท่ีสามารถทํางานในอาเซียนได (อางอิงจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สถิต ิ
ณ วันท่ี ๑๗กันยายน ๒๕๕๘) ขณะท่ีสาขาสุขภาพ (แพทย ทันตแพทย และพยาบาล) มีความคืบหนาไมมาก
ในทางปฏิบัติเนื่องจากยังไมมีการยอมรับหลักสูตรระหวางอาเซียนดวยกัน และมีประเด็นในเรื่องจริยธรรม 
ในการประกอบอาชีพเขามาเก่ียวของ ประกอบกับปญหาการกําหนดการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตท่ีกําหนดใหเปน
ภาษาทองถ่ินเพ่ือประโยชนของการสื่อสารกับผูปวย และความหลากหลายของคําจํากัดความท่ีตองไดรับการ
ยอมรับท้ังประเทศตนทางและประเทศปลายทาง สําหรับสาขาวิชาชีพดานบัญชี ยังคงประสบปญหาการกําหนด
คุณสมบัติในเรื่องมาตรฐานการศึกษาบัญชี และหลักเกณฑการเก็บจํานวนชั่วโมงการใหบริการดานบัญชีภายใต 
CPC 826 ของแตละประเทศท่ีมีความแตกตางกัน รวมท้ังการผานกระบวนการกฎหมายในการออกกฎระเบียบ
เรื่องการเก็บคาธรรมเนียมและการข้ึนทะเบียน สวนการดําเนินงานในสาขาวิชาชีพดานทองเท่ียว นับเปน
วิชาชีพท่ีสามารถเคลื่อนยายไดมากท่ีสุด เนื่องจากไมมีกฎหมายภายในประเทศควบคุม แตก็ยังคงประสบปญหา
ในการดําเนินการในเรื่องความไมชัดเจนในข้ันตอนการไดรับใบประกาศนียบัตรบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวอาเซียน 
การปรับเทียบวุฒิการศึกษาใน ๓๒ ตําแหนง และแนวทางการออกใบอนุญาตการทํางาน 

การเปดเสรีการลงทุนในอาเซียน ปจจุบันความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนยังไมสามารถ
บังคับใชไดเนื่องจากประเทศสมาชิกยังใหสัตยาบันไมครบ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สปป.ลาว และเมียนมา ท้ังนี้ 
เนื่องจากความตกลงนี้ไดขยายความครอบคลุมข้ันตอนการลงทุน ตั้งแตการสงเสริมการคุมครองการลงทุน และ
อํานวยความสะดวกแกผูเขามาลงทุน ท้ังการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการลงทุนในหลักทรัพย  
เพ่ือสรางระบอบการลงทุนท่ีเสรีและเปดกวางในอาเซียน ขณะท่ีความตกลงเดิมเนนเพียงการเปนแหลงดึงดูด
การลงทุนท้ังจากภายในและภายนอกอาเซียน สงเสริมบรรยากาศการลงทุนท่ีเสรีและโปรงใสเทานั้น สําหรับ
การเปดเสรีสาขาหลักทรัพย ซ่ึงเปนสาขาท่ีมีความเสรีมากท่ีสุด โดยไทยอนุญาตใหสมาชิกอาเซียนสามารถถือหุน 
ในบริษัทหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไดถึงรอยละ ๑๐๐ ซ่ึงครอบคลุมบริการในสวน
ของสัญญาซ้ือขายลวงหนา การยืมและใหยืมหลักทรัพยการจัดการเงินรวมลงทุนการจัดการกองทุนรวม  
การจัดการกองทุนสวนบุคคล การจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา และธุรกิจท่ีปรึกษาในการลงทุนสาขา
หลักทรัพยดวย อยางไรก็ตาม ไทยยังไมผูกพันในสวนท่ีเปนบริการขามพรมแดน และการออกใบอนุญาตใหม 
ขณะท่ีสาขาธนาคารพาณิชย ประเทศไทยไดผูกพันใหสมาชิกอาเซียนเขามาถือหุนในธนาคารพาณิชยของไทยได
ตามกฎหมายไทย คือ โดยปกติไมเกินรอยละ ๒๕ รวมท้ังไทยไดยกเลิกขอจํากัดจํานวนบุคลากรตางชาติ 
จากสมาชิกอาเซียนเขามาปฏิบัติงานในธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยสถาบันการเงินดังกลาวตองเสนอ
แผนการวาจางบุคลากรตางชาติใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาอนุญาต อยางไรก็ตาม ขอยกเลิกนี้ไมผูกพัน 
ในสวนท่ีเปนบริการขามพรมแดน ยกเวนบริการใหคําปรึกษาทางการเงินและการโอนขอมูล และไมผูกพัน 
การออกใบอนุญาตใหม ท้ังนี้ การดําเนินการภายหลังจากป ๒๕๕๘ นอกจากการเปดเสรีเพ่ือใหเกิดการรวมตัว
ในสาขาการเงินของอาเซียนแลว ยังไดเพ่ิมเปาหมายเรื่องเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability) และ
ความครอบคลุมทางการเงิน (Financial Inclusion) เขามาดวย และเพ่ิมความสําคัญกับการเรงรัดการรวมกลุม
ในสาขาประกันภัยใหมากข้ึน 

ภายหลังการเปนประชาคมอาเซียน ในป ๒๕๕๘ สมาชิกอาเซียนไดมีการจัดทําแผนงาน
ขอตกลงรวมภายหลังป ๒๐๑๕ หรือท่ีเรียกวาปฏิญญากัวลาลัมเปอรวาดวยอาเซียน ๒๐๒๕ (The Kuala Lumpur 
Declaration for ASEAN 2025) เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนประชาคมอาเซียนภายหลังป ค.ศ.๒๐๑๕ ซ่ึงไดกําหนด



๑๔ 

 

ทิศทางในอนาคตของอาเซียนใหมีเอกภาพทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบตอสังคม 
ทําเพ่ือประชาชนและ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และยึดม่ันในกฎกติกาอยางแทจริง สิ่งท่ีอาเซียนตองเรง
ดําเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุด ไดแก การผลักดันมาตรการท่ีเก่ียวของกับการอํานวยความสะดวก
ทางการคา เชน มาตรการดานการขนสงและศุลกากร ระบบการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน 
การจัดทําระบบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองของอาเซียนคลังขอมูลการคาอาเซียน การจัดทําความตกลง
ยอมรับรวมกันในสินคากลุมตาง ๆ และใหมีการจัดทําวาระดานความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนภายหลังป 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ซ่ึงเปนการดําเนินงานตอจากแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงของอาเซียน (MPAC) ท่ีไดกําหนด
สาขาความรวมมือ ๕ ดานใหม ไดแก  (๑) โครงสรางพ้ืนฐานท่ียั่งยืน  (๒) นวัตกรรมทางดานดิจิทัล  (๓) โลจิสติกส 
ท่ีไรพรมแดน (๔) กฎระเบียบท่ีเปนเลิศ (๕) การเคลื่อนยายคน และไดนํา ๕๕ โครงการท่ียังคางจากแผนเดิม 
มาบรรจุในวาระฉบับใหมดวย 

อยางไรก็ดี มูลคาการคาของไทยในอาเซียนมีแนวโนมการขยายตัวในอัตราท่ีลดลง เห็นไดจาก
อัตราการเติบโตของมูลคาการคาของไทยไปยังอาเซียนเริ่มชะลอตัวตั้งแตป ๒๕๕๓ จากอัตราการเติบโตรอยละ ๓๐.๕๙ 
ลดลงเหลือรอยละ ๖.๘๒ ในป ๒๕๕๘ จะเห็นไดวาการแขงขันภายในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน
เนื่องจากสมาชิกสวนใหญมีการผลิตสินคาและบริการท่ีคลายคลึงกันทําใหเกิดการแยงชิงสวนแบงตลาด 
ท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค รวมท้ังปจจัยการผลิตในเรื่องทุนและแรงงาน โดยการเปดเสรีการเคลื่อนยายแรงงาน 
ทําใหเกิดการแยงอาชีพในบางสาขาได อาทิ พยาบาล ขณะท่ีหลายสาขาวิชาชีพยังไมสามารถเคลื่อนยายแรงงานได
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากปญหาในเรื่องกฎระเบียบและการรับรองมาตรฐานคุณสมบัติระหวางกัน ท้ังนี้ ในระยะตอไป
ประเทศไทยจําเปนตองเรงแกไขกฎระเบียบตางๆ ท่ียังเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีในดานตางๆ อาทิ  
การเคลื่อนยายแรงงานเสรี การเปดเสรีภาคการเงิน การเคลื่อนยายทุน เปนตน โดยจะตองดําเนินการท่ีเปน
ขอตกลงรวมของสองฝาย และตองเตรียมความพรอมรับการเปดเสรีภาคบริการ การเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ 
ในขณะเดียวกันภาคการผลิตจําเปนตองมีการจัดทําการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมีเอกลักษณและคุณภาพท่ีดี
เพ่ือเพ่ิมมูลคา สรางความแตกตางจากสินคาท่ีผลิตในอาเซียน และใหตรงตามความตองการของตลาดถึงจะทําให 
เกิดรายไดใหแกประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสวนของการดําเนินงานตามพันธกรณีประชาคมการเมืองและความม่ันคง
อาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แมจะการดําเนินงานท่ีบรรลุผลเกือบสมบูรณ แตประชาคม
การเมืองและความม่ันคงจําเปนจะตองรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม รวมท้ังการบริหารจัดการชายแดน การ
เสริมสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการทูต
เชิงปองกัน และการเสริมสรางศักยภาพทางการทหารรวมกัน สําหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
จําเปนตองดําเนินการเรื่องมาตรการระหวางประเทศ การจัดการแรงงานยายถ่ิน และการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบาน 

การเปดเสรีมากข้ึนของประชาคมอาเซียนภายหลังป ๒๕๕๘ ท้ังในภาคสินคาและบริการ
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงานอยางเสรี
การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซ่ึงทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความ
เขมแข็งมากข้ึน รวมท้ังการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให เปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในขณะท่ีการแขงขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงข้ึน ท้ังในเรื่องมาตรฐานสินคาและ
บริการสินคาเกษตรไทยจะแขงขันยากข้ึนจากการเริ่มลดภาษีสินคาของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม การเคลื่อนยายเสรีแรงงานทักษะท่ีเปนท้ังโอกาสและอุปสรรคและการท่ีหลายประเทศมีเปาหมาย



๑๕ 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตท่ีคลายคลึงกันไมวาจะเปน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย 
ทําใหการพัฒนาของแตละประเทศตองคํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวในการวางตําแหนงทางยุทธศาสตร
การคาสินคาและบริการของตนเองซ่ึงไทยตองผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากข้ึน 

นอกจากนี้ รูปแบบการคาระหวางประเทศมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากข้ึน 
และมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซ่ึงจะเปน 
ท้ังโอกาสท่ีเปดกวางข้ึนสําหรับการคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของ
กลุมประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันและความรวมมือระหวางประเทศ 
ท่ีชัดเจนข้ึนท้ังในเรื่องฐานตลาดการคาการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและในระดับโลก และในเรื่องสาขาการผลิต
การบริการท่ีประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน ท้ังนี้ จะตองใชประโยชนจาก (๑) ภูมิศาสตรท่ีตั้งของประเทศ
และการดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศมายาวนาน และจากการดําเนินนโยบายสงเสริมให
เปนเทศไทยเปนฐานท่ีตั้งบริษัทแมและศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค (๒) การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสขนาดใหญตามท่ีกําหนดในแผนการลงทุน และ (๓) ความเปนเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ 
อาทิ ยานยนต อิเล็กทรอนิกส อาหาร และบริการทองเท่ียว อยางไรก็ดี ทามกลางการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน  
โดยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมนั้น มีแนวโนมวาประเทศตางๆ จะนํามาตรการท่ีไมใช
ภาษีมาใชเปนเครื่องมือในการกีดกันการคาโดยทางออมมากข้ึน 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 ประกอบกับวิทยาการทางการแพทยสมัยใหมท่ีพัฒนาข้ึนมาสงผลใหประชากรมีอายุ
ยืนยาวข้ึนกวาเดิม ประกอบกับโครงสรางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจสงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวจากครอบครัวท่ีมีขนาดใหญเปลี่ยนไปสูครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน รวมถึงการแตงงาน 
มีครอบครัวและมีบุตรมีแนวโนมลดลงจึงทําใหสัดสวนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางมาก ขณะเดียวกันสัดสวน
ประชากรวัยแรงงานก็ลดลงตามไปดวย สงผลตอเนื่องใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสรางระบบเศรษฐกิจท้ังการผลิต
และการบริโภค ท้ังนี้ คาดวาในป 2050 สัดสวนประชากรท่ีมีอายุมากกวา 60 ป จะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 21 
ของประชากรโลก สูงกวาปจจุบันท่ีมีสัดสวนราวรอยละ 10 ของประชากรโลก ธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน 
ไดแก บริการ ดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาล อาหารเพ่ือสุขภาพ/อาหารสําหรับผูสูงอายุ ธุรกิจออกแบบท่ีอยู อาศัย
สําหรับผูสูงอายุเครื่องจักร/หุนยนตท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงาน 

๒) การเปลี่ยนข้ัวอํานาจเศรษฐกิจโลก (Shift in Global Economic Power) จากเดิมท่ีเศรษฐกิจโลก
ขับเคลื่อนโดยกลุมประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะกลุม G7 (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา) แตข้ัวอํานาจของเศรษฐกิจโลกกําลังจะเปลี่ยนผานไปสูประเทศตลาดเกิดใหม
อาทิ กลุมประเทศ E7 (จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย แม็กซิโก และตุรกี) ซ่ึงเศรษฐกิจกําลังเติบโต
อยางรวดเร็ว เนื่องจากกลุมประเทศดังกลาวยังมีทรัพยากรสมบูรณ และมีโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไดอีกมาก 
ท้ังการคา การลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบกับจํานวนประชากรมหาศาลและมีระดับ 
รายไดท่ีสูงข้ึนตอเนื่อง สงผลใหเกิดความตองการสินคา และบริการใหมๆ เพ่ิมข้ึนดวย ในป 2009 GDP  
ของกลุมประเทศ E7 มีขนาดราวสองในสามของ GDP ของกลุมประเทศ G7 แตคาดวาในป 2050 GDP  
ของกลุมประเทศ E7 จะเพ่ิมข้ึนอยางมากจนมีขนาดใหญเปนสองเทาของ GDP ของกลุม G7 ทําใหโครงสราง



๑๖ 

 

เศรษฐกิจของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเปนฐาน การผลิตและแหลงแรงงานราคาถูก  
กาวไปสูการเปนตลาดบริโภคแหงใหมของโลก ธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน ไดแก ธุรกิจสงออกท่ีปรับสินคา 
ใหสอดคลองกับรสนิยม การบริโภคของกลุมประเทศตลาดเกิดใหมมากข้ึน โดยเฉพาะกลุม E7 ซ่ึงแตละประเทศ 
มีรสนิยมและ วัฒนธรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน รวมถึงธุรกิจท่ีเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ อาทิ 
สินคาฟุมเฟอย บริการสุขภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

๓) การเติบโตของสังคมเมือง (Accelerating Urbanization) ปจจุบันเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลกอาศัยอยูในเมือง แตหากยอนหลังไปในป 1950 จะพบวา มีเพียงรอยละ 30 ของประชากรโลก
ท่ีอาศัยอยูในเมือง เนื่องดวยพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหวิถีชีวิตของประชากรในเมืองมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
อาทิ ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค อาหาร เสื้อผา และท่ีอยูอาศัยประชากรท่ีเคยอาศัยอยู  
ในชนบทก็เริ่มยายเขามาอาศัยในเมืองมากข้ึน เพ่ือแสวงหารายไดและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ขณะเดียวกันนโยบายของหลายประเทศท่ีมุงกระจาย รายไดและการพัฒนาไปสูชนบทมากข้ึน ชวยยกระดับ
และพัฒนาสังคมชนบทไปสูการเปนสังคมเมือง ทําใหคาดวาในป 2050 สัดสวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเมือง
จะสูงถึงรอยละ 72 โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ (Sub-Saharan Africa) และเอเชีย ท่ีสังคมเมือง
เริ่มมีแนวโนมพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว ขอสังเกต :  แตละประเทศมีนิยามของ “สังคมเมือง” ท่ีแตกตางกัน
ออกไป (สามารถดูเพ่ิมเติมไดจากรายงาน World Urbanization Prospects 2011 Revision, UN)  
แตภาพรวมจะพิจารณาจากจํานวนประชากร ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ี กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สิ่งอํานวยความสะดวกธุรกิจ ท่ีคาดวาจะไดประโยชน :  ธุรกิจกอสราง / วัสดุกอสราง พลังงาน โทรคมนาคม/
อินเทอรเน็ต อาหารสําเร็จรูป เสื้อผา/เครื่องประดับ รถยนต 

๔) การลดลงของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ (ResourceScarcity 
and Climate Change) การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรโลกสงผลใหการบริโภคทรัพยากรตางๆ เพ่ิมข้ึน 
ตามไปดวยโดยเฉพาะการใชพลังงานท้ังจากถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ รวมถึงการบริโภคน้ําและอาหาร 
ท่ีนับวันทรัพยากรดังกลาวมีแตลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ การบริโภคทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  
ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม อาทิ มลภาวะท่ีเกิดจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขยะ
และของเหลือใชท่ีไมไดถูกนําไปรีไซเคิล และการปลอยกาซคารบอนไดออกไซคจากรถยนต ท้ังนี้ การประเมินวา
หากรูปแบบการบริโภคทรัพยากร ยังเปนดังเชนปจจุบัน จะสงผลกระทบตอบรรยากาศ ของโลกและทําให
อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงข้ึร 0.5-1.5 องศาเซลเซียสในอีก 20 ป ขางหนา ตลอดจนยัง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาวะอากาศ อาทิ ฝนแลง น้ําทวม และการเปลี่ยนแปลงของระดับ ความเขมขนในน้ําทะเล ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอเนื่อง ไปยังภาคการเกษตรและการผลิตอาหารของโลก ดังนั้น ท่ัวโลกจึงหันมาใหความสําคัญกับการดูแล 
และรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมถึงในภาคธุรกิจท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
เพ่ือลดหรือชะลอผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ตัวอยางธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับผลประโยชน : ธุรกิจสีเขียว (ธุรกิจ
ท่ีใชวัสดุหรือมีกระบวนการ ผลิตท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมหรือควบคุมการปลอยมลภาวะตอสิ่งแวดลอม) บรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ พลังงานทางเลือก เกษตร / อาหารอินทรีย รีไซเคิลขยะ และของเสีย ท่ีปรึกษาและ
ออกแบบการผลิต โรงงานท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๕) ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological Breakthroughs) การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมหนาของโลกไปอยางมากจากในอดีตท้ังรูปแบบวิถีชีวิต รวมถึงการพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในภาคธรุกิจดวย ไมวาจะเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวน การผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการภายในกิจการ นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยใหเกิดธุรกิจใหมไดงายในเพียงชั่วขามคืน 



๑๗ 
 

อาทิ ธุรกิจออนไลน โดยอาศัยประโยชนจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีกอใหเกิดสังคมเครือขาย
ออนไลน (Social Network) แพรหลายดังเชนในทุกวันนี้ ซ่ึงชวยลดขอจํากัดของระยะทาง ทําใหสามารถทําตลาดได
อยางไรขอบเขต ท้ังนี้ ปจจุบันประชากรโลกมีอุปกรณสื่อสารมากกวา 1.84 เครื่องตอคน เพ่ิมข้ึนจาก 0.08 เครื่อง
ตอคนตอ ในป 2003 และคาดวาจะเพ่ิมเปน 3.47 และ 6.58 เครื่องตอคนในป 2015 และป 2020 
ตามลําดับ สะทอนใหเห็นถึงการท่ีเทคโนโลยีจะกาวมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของมนุษยมากข้ึน ธุรกิจ
ในอนาคตจึงควรใหความสําคัญกับการไขวควาโอกาสจากความสําคัญของเทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงไมพลาด 
ท่ีจะติดตามทิศทางของเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ผานเทคโนโลยี
สื่อสารตางๆ ท่ีนับวันจะเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตัวอยางธุรกิจท่ีคาดวาจะไดประโยชน: ธุรกิจ
ออนไลน (ธุรกิจท่ีทําตลาดหรือใหบริการ ผานอินเตอรเน็ตหรือสังคมออนไลน) โทรคมนาคม อุปกรณสื่อสาร 
บริการคอนเทนทออนไลน พัฒนาซอฟตแวร / แอพพลิเคชั่น 

๑.๒.๕ ประชากรโลกในสองทศวรรษขางหนา (Next Generation) โครงสรางของสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดทุกยุคทุกสมัยอยูแลวข้ึนอยูกับสถานการณทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจในชวงนั้น
ท่ีเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและคนในแตละยุคแตละสมัยก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ  
ไลฟสไตล ความรูความสามารถ คานิยมการบริหารจัดการท่ีแตกตางกันออกไป ทางสหรัฐอเมริกา และ 
โลกตะวันตก จึงไดจัดแบงกลุมคนออกเปนรุนตาง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันซ่ึงเกณฑการ
จัดแบงรุนนี้ก็เปนท่ีนิยมใชกันไปท่ัวโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) Lost Generation ประชากรยุคแรกท่ีเกิดตั้งแตป พ.ศ. 2426-2443 หรือในชวง
ทศวรรษท่ี 80 ปจจุบันคนกลุมนี้เสียชีวิตไปหมดแลว จึงถูกตั้งชื่อวา "Lost Generation" เหตุการณท่ีสําคัญ 
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของคนยุคนี้ก็คือการเขารวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 

(2) Greatest Generation หรือท่ีรูจักกันวา G.I. Generation คนกลุมนี้เกิดในชวงป  
พ.ศ. 2444-2467 คือยุคกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 พวกเขาจึงกลายมาเปนกําลังหลักของการตอสูในชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือสงครามสงบเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ําไปท่ัวโลกคนรุนนี้จึงเปนกําลังสําคัญในการ
ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจใหกลับมาดีข้ึนอีกครั้งผูคนในยุคนั้นจะมีความเปนทางการสูง ผูชายจะใสสูทผูกเนคไท 
เม่ือออกจากบานคนในสังคมจะมีแบบแผนปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความคิด ความเห็นความเชื่อ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อม่ันรัฐบาล อํานาจรัฐมีจิตสํานึกความเปนพลเมืองรวมกัน 

3) Silent Generation หมายถึงคนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2468-2488 ประชากรรุนนี้จะมีไมมาก
เทารุนอ่ืน ๆ เพราะเปนชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 พอดี และหลังจากนั้นก็เขาสูยุคเศรษฐกิจตกต่ําดังนั้น ผูคนจึงมีชีวิต
ความเปนอยูท่ียากลําบาก ตองทํางานหนักในโรงงานหามรุงหามคํ่า คนรุนนี้จึงมีความเครงครัดตอระเบียบ 
แบบแผนมาก มีความจงรักภักดีตอนายจาง และประเทศชาติสูง เคารพกฎหมายเปนยุคท่ีผูหญิงเริ่มออกมา
ทํางานนอกบานกันมากข้ึน กระท่ังเวลาผานไปเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว คนในรุนนี้จึงไดรับโอกาสมากข้ึนมีชองทาง
การสรางกิจการของตัวเอง รวมท้ังมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆเปนรากฐานจนถึงปจจุบันนี้ 

๔) เบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึงคนท่ีเกิดระหวางป พ.ศ. 2489 – 2507 
หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 สาเหตุท่ีเรียกวา "เบบี้บูมเมอร" ก็เพราะวาหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สงบลงบานเมืองท่ีผานการสูรบไดรับความเสียหายอยางหนักประชากรท่ีเหลืออยูในแตละประเทศจึงตองเรง
ฟนฟูประเทศใหกลับมาแข็งแกรงม่ันคงอีกครั้ง แตทวาสงครามท่ีผานพนไปก็ไดครากําลังพลและแรงงานไปเปน
จํานวนมาก ประเทศเหลานี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อน ประเทศคนในยุคนั้นจึงมีคานิยมท่ีจะตองมีลูก
หลาย ๆ คน เพ่ือสรางแรงงานข้ึนมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเปนท่ีมาของคําวา "เบบี้บูมเมอร" นั่นเอง ปจจุบันนี้ 
คนยุคเบบี้บูมเมอรคือคนท่ีมีอายุตั้งแต 49 ปข้ึนไปและเริ่มเขาสูวัยชราแลว คนกลุมนี้จึงเปนคนท่ีมีชีวิต 
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เพ่ือการทํางานเคารพกฎเกณฑ กติกา มีความอดทนสูง ทุมเทใหกับการทํางานและองคกรมาก สูงาน พยายามคิด
และทําอะไรดวยตัวเอง เปนเจาคนนายคนถูกครอบครัวสั่งสอนมาใหเปนคนประหยัด อดออม จึงมีการใชจาย
อยางรอบคอบและระมัดระวัง คนในยุคอ่ืน ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอรวาเปนพวก "อนุรักษนิยม"  
เปนคนท่ีเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีแตคนกลุมนี้ถือวานาจะมีจํานวนมากท่ีสุดในสังคมปจจุบัน 
เลยทีเดียวเหตุการณสําคัญท่ีคนในรุนนี้เคยประสบ หรือเคยไดยินก็คือขาวความสําเร็จของการสงนักบินอวกาศ
ไปเหยียบดวงจันทร ขาวการทําสงครามเวียดนามเปนตน 
 5) เจเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation X) หลังจากยุคเบบี้บูมเมอรสงผลใหเด็กเกิดมากข้ึน ปญหาท่ีตามมา 
ก็คือทรัพยากรท่ีมีอยูในโลกนี้ไมเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหไดทุกคน เม่ือเปนเชนนี้ประชาชนจึงกลับมานั่งคิดวา หาก
ไมควบคุมอัตราการเกิดไวสุดทายแลวคนท้ังโลกก็จะขาดแคลนอาหาร ดังนั้น จึงเกิดเปนยุค "เจเนอเรชั่นเอ็กซ" 
(Generation X) หรือเรียกสั้น ๆ วา "Gen-X" ท่ีเปนกระแสตีกลับจากยุคเบบี้บูมเมอร มีการควบคุมอัตราการเกิด
ของประชากรอยางเชนในประเทศจีนก็มีการรณรงคใหคนมีลูกไดเพียง 1 คนเทานั้นคนยุคนี้จะเกิดอยูในชวงป 
พ.ศ. 2508-2522 อาจเรียกอีกชื่อวา "ยับป" (Yuppie) ท่ียอมาจาก Young Urban Professionals  
เพราะเกิดมาพรอมในยุคท่ีโลกม่ังค่ังแลว จึงใชชีวิตอยางสุขสบายเติบโตมากับการพัฒนาของวิดีโอเกม   
คอมพิวเตอร สไตลเพลงแบบฮิปฮอปและอาจทันดูทีวีจอขาวดําดวยปจจุบัน คนยุค Gen-X เปนคนวัยทํางาน  
มีอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไปแลว พฤติกรรมของคนกลุมนี้ท่ีเดนชัดมากก็คือ ชอบอะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการ  
ใหความสําคัญกับเรื่องความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว (Work–life balance) มีแนวคิดและการทํางาน 
ในลักษณะรูทุกอยางทําทุกอยางไดเพียงลําพังไมพ่ึงพาใครเปนตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปดกวาง มีความคิด
สรางสรรคอยางไรก็ตามหลายคนใน Gen-X มีแนวโนมท่ีจะตอตานสังคม ไมไดเชื่อเรื่องศาสนา และไมไดยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนักเปนคนท่ีมีความยืดหยุนในการปรับตัวกับวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนไปอยางเชน 
มองวาการอยูกอนแตง หรือการหยารางก็เปนเรื่องปกติเชนเดียวกับเรื่องเพศท่ี 3 ซ่ึงตางจากกลุมเบบี้บูมเมอร 
ท่ีมองเรื่องพวกนี้เปนเรื่องผิดจารีตประเพณีเปนอยางยิ่ง 

6) เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) ถัดจากยุค Gen-X ก็คือ ยุคเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
หรือ ยุค Millennia ซ่ึงก็คือคนท่ีเกิดอยูในชวงป พ.ศ. 2523–2540 คนกลุมนี้เติบโตข้ึนมาทามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงและคานิยมท่ีแตกตางระหวางรุนปูยาตายาย กับ รุนพอแมแตก็รับเอาความเจริญรุดหนา 
ของเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตเขามาแทรกอยูในการดํารงชีวิตประจําวันดวย ยุคนี้จะเปนยุคท่ีเศรษฐกิจกําลัง
เติบโตเปนอยางมาก ทําใหพอแมท่ีคอนขางจะประสบความสําเร็จในชีวิตแลวจะดูแลเอาใจใสลูก ๆ เปนอยางดี 
เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแตเด็กไดในสิ่งท่ีคนรุนพอแมไมคอยได มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก
มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบถูกบังคับใหอยูกรอบ ไมชอบอยูในเง่ือนไขชอบเสพขาวสารผานชองทางตาง ๆ  
ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กลาซักกลาถามในทุกเรื่องท่ีตัวเองสนใจ ไมหวั่นกับคําวิจารณ มีความเปนสากลมาก
มองวาการนิยมชมชอบวัฒนธรรม หรือศิลปนตางชาติเปนเรื่องธรรมดา ปจจุบันคนกลุมนี้อยูในท้ังชวงวัยเรียน 
และวัยทํางานและจากการท่ียุคนี้เปนยุคท่ีมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของจึงไมนาแปลกใจท่ีคนกลุมนี้จะมี
ความสามารถในการทํางานท่ีเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร ชอบงานดานไอที ใชความคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ รวมท้ัง
สามารถทําอะไรหลาย ๆ อยางไดในเวลาเดียวกันเรียกไดวาสามารถใชเครื่องมือเครื่องไมไดอยางคลองแคลวอยางท่ีเรา
อาจจะเคยเห็นภาพคนยุคใหมท่ีนั่งเลน iPadไปดวย คุยโทรศัพทไปดวยแถมบางคนยังกินขาวไปพรอม ๆ กัน
ดวยอีกตางหาก ในเรื่องการทํางานคนกลุมนี้ตองการความชัดเจนในการทํางานวาสิ่งท่ีทํามีผลตอตนเองและ 
ตอหนวยงานอยางไร และชอบทํางานเปนทีม ตางจากกลุม Gen-X ท่ีชอบวันแมนโชวมากกวาเพราะคนในวัย 
Gen-X จะถูกฝกมาแบบนั้น ตางจากวัย Gen-Y ท่ีเติบโตมาพรอมกับการประชุม การระดมความคิดเห็นแตทวา
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คนกลุมนี้จะไมคอยอดทนเหมือนรุนพอรุนแมนักหวังท่ีจะทํางานไดเงินเดือนสูงๆ แตไมอยากไตเตาจากการ
ทํางานขางลางข้ึนไปคาดหวังในการทํางานสูง ตองการคําชม กลุม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาใหงานและชีวิตสวนตัว 
ในจุดท่ีสมดุลกันพอหลังเลิกงานอาจไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสรางความสุขใหกับตัวเอง เชนไปเลนฟตเนส  
ไปพบปะสังสรรคกับเพ่ือนฝูงจะไมคอยหมกมุนอยูกับงานเหมือนกับคนรุนกอนนอกจากนี้ กลุม Gen-Y จะเปน
คนมองโลกในแงดี มีใจชวยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธท่ีดีและแนนแฟนกับพอแม 
  7) เจเนอเรชั่น ซี (Generation Z) Gen-Z คือ คํานิยามลาสุดของคนรุนใหมในยุคปจจุบัน 
หมายถึงคนท่ีเกิดหลัง พ.ศ. 2540 ข้ึนไป เทียบอายุแลวก็คือวัยของเด็ก ๆ นั่นเอง เด็ก ๆ กลุม Gen-Z นี้จะเติบโต 
มาพรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายท่ีอยูแวดลอมมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ และ
เรียนรูไดเร็วเพราะพอแมใชสิ่งเหลานี้อยูในชีวิตประจําวัน แตสิ่งหนึ่งท่ีเด็กรุน Gen-Z แตกตางจากรุนอ่ืน ๆ 
สมัยท่ียังเปนเด็กอยูก็คือ เด็กรุนนี้จะไดเห็นภาพท่ีพอและแมตองออกไปทํางานท้ังคู ตางจากรุนกอน ๆ ท่ีอาจจะมีพอ
ออกไปทํางานคนเดียว ดวยเหตุผลนี้ เด็ก Gen-Z หลาย ๆ คนจึงไดรับการเลี้ยงดูจากคนอ่ืนมากกวาพอแมของตัวเอง 

นอกจาก 7 เจเนอเรชั่นท่ีบอกไปแลว ปจจุบันนี้ยังมีคํานิยามเพ่ิมข้ึนมาอีก 1 กลุมแตไมไดจัด
อยูรวมกับ 7 เจเนอเรชั่นขางตน คือ กลุม "Gen-C" เปนคําใหมท่ี Google และ Nielsen บัญญัติใชสําหรับ
เรียกกลุมคนยุคใหมท่ีไมไดแบงตามอายุเหมือน 7 เจเนอเรชั่นขางบนแตจัดกลุมตามพฤติกรรมการใช
โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และโซเชียลเน็ตเวิรก ท้ังนี้ คนท่ีจะถูกจัดเขากลุม Gen-C นั้น ก็คือคนกลุม Baby 
Boommer และ Gen-X ท่ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง หันมาสนใจเทคโนโลยีมากข้ึนไปจนถึงข้ันเสพติด
การเชื่อมตอ แตไมรวมคนกลุม Gen-Y เปนพวก Gen-C ดวยนั่นเพราะคนกลุม Gen-Y ปกติก็จะมีการเชื่อมตอ
โลกไรสายเปนประจําอยูแลวตางกับคนกลุม Baby Boommer และ Gen-X ท่ีในอดีตแทบไมเคยยุงเก่ียวกับ
เรื่องพวกนี้ เลยแต เ ม่ือเขาสูยุคเทคโนโลยีมากข้ึนพฤติกรรมของคนเหลานี้จึงตองเปลี่ยนไปตามโลก 
สําหรับคน Gen-C นั้นจะมีนิสัยท่ีเห็นเดนชัดมาก ๆ คือ จะมีการเชื่อมตอตลอดเวลา มีการอัพเดทขอมูลสนใจ
ขาวสารท่ีไดรับรูมาในโลกไซเบอร พรอมจะแชรตอทุกเม่ือติดตามดูคลิปในยูทูบมากกวานั่งดูโทรทัศนเหมือนกับ
สังคมออนไลนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตของตัวเองไปแลวและคนกลุมนี้ก็ยังกลายมาเปนผูขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม ๆ 
ดวยอยางไรก็ตามคนกลุม Gen-C นี้ แมจะชอบโพสตขอความมากมายแตก็จะโพสตดวยความระมัดระวังกวา
คน Gen-Y ท่ีอาจจะโพสตตามอารมณมากกวาตางกับคน Gen-C ท่ีจะโพสตเพ่ือแบงปนความรู ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ฯลฯ ถาเราลองเหลียวมองไปรอบๆ ตัว เราก็จะไดพบกับคนรุนตางๆ ท่ียังหลงเหลืออยูในปจจุบัน 
ก็คือ Baby Boomer, Gen-X, Gen-Y และ Gen-Z ซ่ึงนักการตลาด นักธุรกิจ ผูบริหารองคกรตางๆ จะให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มากทีเดียวเพราะจะชวยทําใหพวกเขาไดเรียนรูและเขาใจบุคคลในวัยตาง ๆ ไดดีข้ึน 
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องตาง ๆ สวนตัวเราเองการไดเขาใจสิ่งเหลานี้ก็จะชวยลดชองวาง
ระหวางวัยในครอบครัวและลดชองวางในสังคมการทํางานไดดีเลยละ 8. Generation Alpha เจเนอเรชั่นอัลฟา 
2010 เกิดตั้งแต พ.ศ. 2553 เปนตนไปเปนรุนลูกของ Gen Y และ Z วัยนี้กําลังเปนเด็กอนุบาลท่ีเกิดจากพอแม 
ท่ีมีอายุมาก มีลูกนอยมีเงินทองท่ีไมตองดิ้นรนมากเทารุนอ่ืน จับอุปกรณดิจิตอลสัมผัสเทคโนโลยีตั้งแตเกิด 
เรียนกันมานานและหลากหลาย อยูกับสังคมทุนนิยมมีแนวโนมเปนคนวัตถุนิยม คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง 
เบื่องายและความอดทนต่ํานิยมความรวดเร็วทันใจจึงมองหาสูตรความสําเร็จท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จ
ตั้งแตอายุยังนอยมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน การปฏิสัมพันธกับบาน โรงเรียน วัด นอยลง 
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บทท่ี ๒ 
การประมวลยุทธศาสตร แผน นโยบายท่ีเก่ียวของ 

 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป ฉบับนี้ไดดําเนินการศึกษารวบรวม
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับดานแรงงาน อาทิ กฎหมาย แผนยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล รวมท้ังอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ เปนการวิเคราะหท่ีรอบดานเพ่ือนําไปสูการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศท่ีครอบคลุมทุกมิติ ไดแก 

2.1 (ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ 
(ราง) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มีหลักสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของ

กับดานแรงงาน ดังนี้ 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุมครองไวเปนการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดท่ีมิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลยอมมีสิทธิและ
เสรีภาพท่ีจะทําการนั้นไดและไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเทาท่ีการใชสิทธิหรือเสรีภาพเชนวานั้น
ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

   สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นข้ึนมาใชบังคับ บุคคลหรือชุมชน
ยอมสามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

   บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 
   บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือจากการ
กระทําความผิดอาญาของบุคคลอ่ืน ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับการเยียวยาหรือชวยเหลือจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 40 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   การกําจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม 
การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ 
เพียงเทาท่ีจําเปน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

   การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมี
ลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

 มาตรา 41 บุคคลและชุมชนยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ 
องคกร ชุมชน หรือหมูคณะอ่ืน 

   การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือเพ่ือการปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด  



๒๒ 

 

 มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความ
คุมครองและชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และบุคคล
ผูยากไรยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 

  มาตรา 66 รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน
การปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ 
และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ  

  มาตรา 74 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการ
ทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ และพึงจัด
ใหมีและสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน 

    รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดําเนินการ 
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

  ฉ. ดานเศรษฐกิจ 

   (1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือให
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 
  (2) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

 (3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมพูนรายได
ของรัฐดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

 (4) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถ
ในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางกลไกเพ่ิมโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน  

 ช. ดานอ่ืนๆ 

  (4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหาร
จัดการ และการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

 
๒.๒ รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

“กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มีวิสัยทัศน คือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงมีเปาหมายของประเทศไทยใน
ป ๒๕๗๙ คือ“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทย
เปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัยตื่นรูและเรียนรูได
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ  
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มีความเปนพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยูบนฐาน



๒๓ 
 

ของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปนสังคมประกอบการ 
มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปนฐานการผลิตและ
บริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดานสุขภาพ และทองเท่ียว
คุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเปน
อุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรมทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาตอยอดฐานการผลิตและ
บริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการมีระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปทิศทาง ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ไป 
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนจะตอง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนท้ังในอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางดานการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใต
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิกติกส 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ



๒๔ 

 

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยอมระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 
และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทาง

กาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประโยชน 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู
สังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมชั้นสูง 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



๒๕ 
 

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง

ดานน้ํารวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองตามหวงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน 
ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ
นํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
อยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
(๑) สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน สามารถถายทอด



๒๖ 

 

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลา 
เปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

(๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรับรอง มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

(๓) กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

(๔) การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนใน
สังคม 
 

๒.๓แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักการสําคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี (๒) ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” (๓) ยึด “กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซ่ึงถือวาเปนแผน
แมบทหลักของประเทศ ท่ีมีวิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตของประเทศไทยป ๒๕๗๙”มาเปนกรอบ
ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปแรก และเปาหมายระดับยอยๆลงมา (๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการ
ใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้ 

วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคานิยม

ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

๒) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 

๓) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

๔) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 



๒๗ 
 

๕) เพ่ือใหการบริหาราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๖) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

๗) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

เปาหมายรวม 
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
๒) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณ และเพ่ิม

ความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน 
๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาล

ในสังคมไทย 
๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา 
ใน ๑๐ ยุทธศาสตรนี้เก่ียวของโดยตรงกับดานแรงงาน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยน

ใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต
สําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมี
ความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซ่ึงเก่ียวของกับ
ดานแรงงาน ดังนี้ 

เปาหมายท่ี ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 



๒๘ 

 

 ๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน และมีทักษะ
ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดท่ี ๕ ผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติเพ่ิมข้ึน 

    ๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๗ การมีงานทําของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
   ๓.๒.๓ สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเปนไปตามความ

ตองการของตลาดงาน 
   ๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
แผนงานโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของ ไดแก ๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนยฝกอบรมแรงงาน

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน และสถาบันฝกอบรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ือใหคนไทยทุกคนเขาถึง
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดซ่ึงเก่ียวของกับดานแรงงาน ดังนี้ 

เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของรัฐ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา ๔๐) 

และท่ีเขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก 
๓.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 

ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
     ๓.๒.๓ เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของการสราง

หลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคมท รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการ
ดานการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพ่ือประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพ้ืนท่ี 

แผนงานโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของ     - 
ยุทธศาสตร ท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสรางความเขมแข็ง
ใหเศรษฐกิจรายสาขา โดยไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซ่ึงเก่ียวของกับดานแรงงาน ดังนี้ 

เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอป 
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก 
๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
      ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน ๒ 

กลุม แตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 



๒๙ 
 

              ๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือ
ยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเลกทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมท่ีใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย 
  ๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดสําคัญของประเทศ
ในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีข้ันกาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค 
โดยการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวน การผลิตท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไมกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให
มีทักษะข้ันกาวหนาเพ่ือตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใช และพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง การ
สงเสริมใหผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากข้ึนและสราง
มูลคาเพ่ิมของสินคาท่ีสูงข้ึนโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม  ความคิดสรางสรรคและพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  รวมท้ังการสงเสริมการทางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรมท้ังดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขาสู 
ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนท่ีเหมาะสม และดานการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีข้ันกาวหนาท่ีเหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันได 
                                     ๑.๒) สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู  พัฒนาบุคลากร / แรงงานและทําการวิจัยและพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนให
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจ
หรือสถานประกอบการตางๆ ท่ีรวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมท้ังการสรางกลไกและระบบมาตรฐานท่ีมีการ
ตรวจสอบยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการวัตถุดิบตนน้ําภาคเกษตรจนถึงบริการขนสง
และกระจายสินคาปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไกสําคัญ
ในการผลักดันการสรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต   
 ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดย 

          ๒.๑ วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยตองมี
การกําหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมายท้ังระยะ
เรงรัดและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยตองประสานการทํางานรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอภาคการผลิตของ
อุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะเรงรัดตองมีการกําหนดกลไกท่ีชัดเจน แตมีความยืดหยุนในการ
พัฒนาทักษะกําลังแรงงานกลุมท่ีอยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมท่ีกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมีทักษะ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมท้ังสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ
ระบบการศึกษาเรงรัด เพ่ือใหสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกไดอยางทัน
การณ สําหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะตอไป ตองกําหนดทรัพยากรมนุษยกลุมเปาหมาย รวมท้ัง
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการยกระดับความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมอนาคตท่ีชัดเจน 
เพ่ือวางระบบการพัฒนาบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีประสิทธิผลอยางแทจริง 

      ๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว โดย 
      ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 



๓๐ 

 

  ๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยดําเนินการ  (๑) สงเสริม 
การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการดานการทองเท่ียวโดยใชประโยชน จากอัตลักษณและเอกลักษณแหง
ความเปนไทยท่ี สะทอนวัฒนธรรมทองถ่ินและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเท่ียว เชื่อมโยงกับหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ   ซ่ึงจะเปนการกระจายรายไดไปสู คนในชุมชนและทองถ่ินท่ัวประเทศอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
รวมท้ังสงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํานึง ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคท่ีมนุษยสราง
ข้ึนเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวคุณภาพจากท่ัวโลก  (๒) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเท่ียว
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเท่ียวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเท่ียวโดย
ชุมชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวทางทะเล การทองเท่ียวสีเขียว  
การทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬา 
และการทองเท่ียวกลุมมุสลิม  (๓) ฟนฟูความเชื่อม่ันและสรางภาพลักษณท่ีดีของการทองเท่ียวไทยในสายตาโลก  
(๔)  ดําเนินกลยุทธทางการตลาดท้ังเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปาหมายท้ังตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม  
โดยมุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ
ประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน   รวมท้ัง สนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ
มากข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ (๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเท่ียว จัดฝกอบรม
มัคคุเทศกภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน 
เปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

      ๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย 
  ๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย

ในตางประเทศ โดยใหความสําคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับเอกชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งให ระบบอนุญาโตตุลาการ
ของไทย  และลดปญหาขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทําสัญญา 
การบริหารสัญญา และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ  และ (๒) การลดอุปสรรค ข้ันตอนการเคลื่อนยายแรงงาน
โดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานตางดาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทํางานของ
แรงงานตางดาว ในสวนของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ 

แผนงานโครงการสําคัญท่ีเก่ียวของ 
๕.๑๒ การปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และพัฒนา

ระบบการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางยั่งยืน โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม 

๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหล 
ยานยนต โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวและยกระดับผูประกอบการ โดยมีหนวยงาน
ดํา เนินการหลัก คือ กระทรวงการทองเ ท่ียวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 



๓๑ 
 

๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการท่ีครบวงจร โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก 
คือ  กระทรวงพาณิชย  กระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง ศึกษาธิการ  และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม โดยมีหนวยงานดําเนินการหลัก คือ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง 

นอกจากนี้ยังมีอีก ๑ ยุทธศาสตรท่ีกระทรวงแรงงานมีสวนเก่ียวของและมีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอแผนชาติ คือ  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสราง
ความม่ันคงภายในรวมท้ังปองกันปญหาภัยคุกคามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ของชาติเพ่ือสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดาน
ความม่ันคงและมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆเพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชนของชาติ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความม่ันคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 
 แนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ 
 ๓.๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบัน
หลักของชาติ 
  ๓.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตโดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานความแตกตาง
ทางอัตตลักษณและชาติพันธุเพ่ือขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจเขาถึง
พัฒนา” พรอมท้ังสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี 
 ๓.๒การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  ๓.๒.๗ ดําเนินบทบาทเชิงรุกและใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศท้ังระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคีเพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทยตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงระหวางประเทศอาทิ
ปญหายาเสพติด การกอการราย การโยกยายถ่ินฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษยความม่ันคงดานไซเบอร
ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซา และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 
 แผนงานและโครงการสาคัญ ท่ีเก่ียวของ 
 ๕.๒ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีหนวยงาน
ดําเนินการหลัก ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และทุกหนวยงาน
กรอบระยะเวลาดาเนินการ๕ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
 
 
 

๒.๔ นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557  
มีประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จํานวน 9 นโยบาย ดังนี้ 



๓๒ 

 

  นโยบายท่ี  ๑  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู
คะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม คํานึงถึงความรูสํานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ี สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน 
สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการ
และแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพร หลายเปนท่ี ประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสราง 
ความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด 
  นโยบายท่ี  ๒  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศโดย (๑) ในระยะเรงดวน 
ใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคง เนนการจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดน (๒) เรงแกไขปญหาใชความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี 
(๓) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญ
ของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน   
  นโยบายท่ี  ๓  การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
โดย (๑) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรีผูดอยโอกาส และ
แรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน (๒) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ (๓) พัฒนาระบบ
การคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากข้ึน 
(๔) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  นโยบายท่ี  ๔  การศึกษาและเรียนรู  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเนนสราง
สันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน 
  นโยบายท่ี  ๕  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
โดยวางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  นโยบายท่ี  ๖  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุน ดวยการ
เรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออก
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ําทวม ปฏิรูป
โครงสรางราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
ขนสงและคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตร สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
  นโยบายท่ี  ๗  การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงาน



๓๓ 
 

ไมมีทักษะ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน 
  นโยบายท่ี  ๘  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
 นโยบายท่ี  ๑๐  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาธิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย (๑) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือ
หนวยงานภาครัฐ ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  
(๒) ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และ (๓) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝง
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต 
 

๒.๕ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
นโยบายความม่ันคงแหงชาติเปนนโยบายระดับชาติ กําหนดข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการดานความม่ันคง

ของภาครัฐในระยะ ๗ ป โดยไดประเมินสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร สถานการณและความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทความม่ันคง นําไปสูการกําหนดทิศทางหลักในการดําเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของ
ประเทศ ท้ังนี้ นโยบายความม่ันคงแหงชาติไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบ
ตอความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ ซ่ึงสงผลตอความอยูรอดปลอดภัยของชาติและสงผลกระทบตอ ความม่ันคง
ในดานตางๆ และภูมิคุมกันของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสําคัญ” โดยกําหนดความสําคัญเปนสองสวน คือ 
สวนท่ี ๑ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ และสวนท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ
ท่ัวไป 
 กรอบความคิดหลักในการกําหนดนโยบาย ไดคํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนในชาติ
จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซ่ึงเปนความมุงประสงคของชาติ ท่ีจะทําให
คานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางม่ันคง ตอเนื่อง 
คานิยมหลักของชาติ ไดแก 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 ๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
 ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
 ๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
 ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ี
จะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี 
 ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 



๓๔ 

 

ผลประโยชนแหงชาติ ไดแก 
 ๑. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
 ๒. การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
 ๓. การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 ๔. การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน ม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 ๕. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน 
 ๖. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร 

 ๗. ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ 
 ๘. การอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน: ชาติมีเสถียรภาพละเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ 

สวนท่ี ๑ นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ 
 ๑. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
 ๓. ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

สวนท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป 
 1. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 
 2. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
 3. ปกครอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 
 4. จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
 5. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
 6. เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน 
 7. เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 
 8. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 9. เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
 ๑0. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
 ๑1. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 
 ๑2. พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 
 ๑3. เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.2558 – 2564 ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงแรงงาน ท้ังท่ีเปน
หนวยงานหลักและหนวยงานรอง ในภารกิจดานนี้ คือ  



๓๕ 
 

 นโยบายท่ี ๓ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ๓.๓ เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เปนพลังในการเขาถึงประชาชนโดยเฉพาะการสรางการยอมรับของสังคมโดยรวมและสงเสริมใหคนและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและเรงรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนท่ีสอดคลองกับศักยภาพความตองการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี 

 นโยบายท่ี ๗ จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
  ๗.๒ แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองท่ีตกคางและยังไมสามารถสงกลับประเทศตนทาง 

โดยเรงรัดการกําหนดสถานะบุคคลท่ีชัดเจน การกําหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของและ
หลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 
  ๗.๓ จัดระเบียบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยคํานึงถึงการรักษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑและ
กระบวนการอนุญาตใหมีการจางงานและนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบท่ีรัฐกําหนดภายใตความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงการใหความเปนธรรม ความคุมครอง ปกครอง สิทธิและผลประโยชนของแรงงาน
ตางดาว โดยยึดม่ันในหลักนิธิธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ข้ันพ้ืนฐาน และกติการะหวางประเทศ 
  ๗.๔ ปรับปรุงกลไกลและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการเขาเมือง 
โดยสงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมกับประเทศเพ่ือนบานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมกลไกลความรวมมือ
ระหวางกันในการตรวจสอบการเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอยางเขมงวดและพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญของ
เจาหนาท่ีของรัฐใหรูเทาทันกับพัฒนาการของการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนเพ่ิมมาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีใชอํานาจโดยมิชอบ 
  ๗.๕ พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองใหมีความทันสมัย  
เปนปจจุบันสามารถเช่ือมโยงระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 

 นโยบายท่ี ๙ เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
และเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐ และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนรวมมืออยางจริงจังและ
สนับสนุนการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ 
การประสานความรวมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสรางมาตรฐาน การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการสรางภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น 
 

๒.๖ ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระท่ี ๓๗ ปฏิรูปแรงงาน 
 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาแรงงาน 
และเห็นความจําเปนท่ีจะตองเรงปฏิรูปแรงงานใน ๓ เรื่อง ประกอบดวย 
 ๒.๖.๑ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานแหงชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของแรงงาน
ไทย การมีงานทําท่ียั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา มีประเด็นปฏิรูป คือ การนําระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพมารวมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาและระบบการพัฒนาฝมือแรงงานอยางบูรณาการ 
รวมท้ังการเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการใชทรัพยากรมนุษย ดวยการออกกฎหมาย 
“พระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและฝมือแรงงานแหงชาติ” ภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยสาระสําคัญของกฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ เรียกวา 
“คณะกรรมการบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและฝมือแรงงานแหงชาติ” โดยการปฏิรูปมี ๓ สวน คือ 



๓๖ 

 

(๑) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการเตรียมคนกอนเขาสูตลาดแรงงาน (๒) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการ
เรียนการสอนในสาขาชางหรืออาชีวะศึกษาและฝมือแรงงาน และ (๓) การปฏิรูปและการพัฒนาดานประชากร
วัยทํางาน กําลังแรงงานใหมีศักยภาพ สามารถใชประโยชนแรงงานไดเต็มท่ี ภายใตโอกาสและเสรีภาพในการ
เลือกอาชีพ 
 ๒.๖.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ มีประเด็นปฏิรูป คือ การปฏิรูป
เพ่ือแกปญหาแรงงานขามชาติเชิงรุกอยางเปนระบบและยั่งยืน และการปฏิรูปเพ่ือสงเสริมอาชีพของคนไทยเพ่ือ
ความม่ันคงดานแรงงาน และเพ่ือยกระดับใหเปนผูประกอบการ 
 ๒.๖.๓ การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทําฐานขอมูล มีประเด็นการปฏิรูป คือ การจัดตั้งธนาคาร
แรงงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางบูรณาการเพ่ือ
การกําหนดแผนยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนแนวนโยบายดานแรงงาน 
 

๒.๗ แผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ.๒๕๕๕ –  ๒๕๗๔) 
 วิสัยทัศน : มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคท่ีสมดุลและยั่งยืนประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 17 กลยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ 
(InternationalizedIndustrial structure and cluster to capture global opportunities)โดยมี ๓ กลยุทธ 
ไดแก 
   (๑) สรางความเขมแข็งคลัสเตอร (strengthen cluster)  โดยสนับสนุนในการจัดตั้งกลุมคลัสเตอร
อุตสาหกรรมเกิดใหมสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
สมาชิกในกลุมคลัสเตอรสรางความเขมแข็งของการบริหารงานภายในกลุมคลัสเตอรโดยการจัดตั้งหลายๆ กลุม
แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากบริษัทตางชาติท่ีหลากหลายในกลุม
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน 
  (2) ยกระดับคลัสเตอร ( Upgrade Cluster) โดยการขจัดอุปสรรคขีดขวางทางการคา พัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกฝนบุคลากรสนับสนุนใหมีความ
ชวยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

(3) สรางความยั่งยืนคลัสเตอร ( Sustainable Cluster) เพ่ือทําใหเกิดความพัฒนาคลัสเตอร
ท่ียั่งยืนนอกจากการเชื่อมโยงภายในประเทศแลวยังควรสรางความรวมมือกับประเทศอ่ืนในแตละข้ันของหวงโซ
การผลิตมีการเชื่อมโยงแหลงผลิตอ่ืนๆกับผูผลิตภายในประเทศนอกจากนี้ยังควรสงเสริมใหกลุมคลัสเตอรไทย
เปนท่ีรูจักในโลกโดยสรางภาพลักษณท่ีดีของกลุมคลัสเตอรไทย และสรางพันธมิตรดานการถายโอนความรู และ
ทรัพยากรในระดับโลก 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การยกระดับศักยภาพผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 
(Upgradeand create suatainable entrepreneur) โดยมี 7 กลยุทธ ดังนี้ 
  (1) เพ่ิมจํานวนผูประกอบการ SME (Build SME)  โดยดึงดูดใหประชาชนใหความสนใจใน
การพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการไทยในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกิจกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูงใหกับสินคาและบริการ 
  (2) สรางความเขมแข็งของผูประกอบการ SME (Strengthen SME)  ใหกลุมผูประกอบการท่ี
เริ่มตนดําเนินงานและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ถือวาเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดย
จะตองพัฒนาใหผูประกอบการกลุมดังกลาวใหสามารถพ่ึงพาตนเอง และมีความพรอมกับสถานการณตางๆท่ีจะ
เกิดข้ึนได 
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  (3) ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการ (Upgrade Entrepreneur)  มุงเนนไปท่ีการพัฒนา
ผูประกอบการไทยท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันจากตลาดภายในประเทศไปสู
ตลาดตางประเทศ 
  (4) สรางความยั่งยืนของผูประกอบการไทย (Sustain Entrepreneur) มุงเนนไปท่ีการพัฒนา
ผูประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพทางการแขงขันในระดับสากลใหความสามารถระดับศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  (5) เตรียมความพรอมสูการเปดเสรี (Undertaking Progressive Liberelization) ในสวน
ของผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนจะตองเตรียมความพรอม
ในการเปดการคาเสรี รวมท้ังตองสรางกลไกเพ่ือปองกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
  (6) สรางโอกาสในการขยายตลาดใหมๆ (Access to Globle Market Opportunities)  
ในการเปดการคาเสรีจะทําใหประเทศไทยเห็นถึงความตองการท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมาก จึงควรสราง
โอกาสในการหาชองทางท่ีจะเขาถึงตลาดใหมๆโดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหมรวมถึงตลาดกลุมชนชั้นกลาง
ท่ีมีแนวโนมการขยายจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
  (7) สรางโอกาสจากความรวมมือ (Access to Globle Network Collaboration) ในการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน(AEC) ในใหความสําคัญในการยกระดับความรวมมือจากประชาคม
ดังกลาวโดยมุนเนนการประสานประโยชนรวมกันเปนสําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอยางบูรณาการ (Enhance competitive industry platform)โดยมี 7 กลยุทธ ดังนี้ 
  (1) การบังคับใชมาตรฐานการผลิตในดานตางๆ (Safety and Standards) มุงเนนไปท่ีการ
สรางการรับรูของตลาดตางประเทศถึงศักยภาพและความนาเชื่อถือของสินคาท่ีผลิตจากประเทศไทยวาเปน
สินคาท่ีมีคุณภาพและมีการพัฒนาสงออกในรูปวัตถุดิบไปสูการสงออกในรูปของสินคาสําเร็จรูป (Finished 
goods) ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง อยางไรก็ดี การบังคับใชมาตรฐานการผลิตสินคานั้น จะตองไมเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย 
  (2) สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน (Access to Capital) มุงเนนไปท่ีการสรางโอกาสใน
การเขาถึงแหลงเงินทุนของกลุมผูประกอบการสําหรับสนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
และสรางโอกาสในการแขงขันกับนานาประเทศ เชนการลงทุนพัฒนานวัตกรรม การลงทุนขยายกิจการ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนท่ีสนับสนุนการพัฒนาองคกรความรูสําหรับบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม 
  (3) ยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific Training Development Program) 
มุงเนนไปท่ีการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรูทักษะและปริมาณท่ีเพียงพอตอการเติบโตของกลุม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรในอนาคตโดยหนวยงานภาครัฐจะตองสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะฝมือมรมการทํางานท่ีสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากลซ่ึงมีปจจัยในการพัฒนาท่ีแตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรมโดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู
ควบคูไปกับการทํางานจริงในสถานประกอบการรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท่ีตรงกับความตองการ
สําหรับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง 
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  (4) พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) สําหรับบุคลากรเฉพาะดาน 
โดยรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และสรางความ
เชื่อมโยงความตองการดานทักษะฝมือแรงงานเฉพาะดานของสถานประกอบการเขากับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  (5) พัฒนากฎระเบียบและขอบัง คับ ท่ี มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม (Relaxing 
constraints) มุงเนนไปท่ีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะกฎระเบียบท่ีไมเหมาะสมตอสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส 
โลกาวิวัฒนรวมไปถึงกฎระเบียบในการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน 
  (6) สงเสริมนวัตกรรม และปกปองทรัพยสินทางปญญา (Innovation and IP) มุงเนนไปท่ี
การสงเสริมนวัตกรรมของผูประกอบการในประเทศเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคาซ่ึงอาจทําไดโดยการ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและการพัฒนาตอยอดสินคาซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดและสามารถผลิตไดจริง
ในเชิงอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนากลไกการบริหาร และปกปองทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยใหสิทธิ์ของผลงานกับนักวิจัย เพ่ือกระตุนใหนักวิจัยพัฒนาผลงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาว   
  (7) สงเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ (Industrail Administration) 
และการสนับสนุนบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท้ังสวนราชการ เอกชน และชุมชน โดยการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางท่ีมีหนวยงาน หรือองคกรท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
และบริหารความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมและสังคม รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร (ท่ีดิน น้ํา ไฟฟา 
วัตถุดิบ ฯลฯ) ท่ีรองรับการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ เพ่ือมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชน และสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

๒.๘ แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๕) 
 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 มีกรอบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก ๑) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม  ๒) ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 กําหนดใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานใหบริการเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ หรือฝกอาชีพ ๓) ประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันท่ี 16 กันยายน 2547 กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและฝกอาชีพ
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ซ่ึงประกอบดวย 6 มาตรการหลัก ไดแก 

1.มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน 
2. มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 
3.มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 
4.มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
5.มาตรการ สงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพ่ือผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุ 

ไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ 
6.มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กระทรวงแรงงานจึงไดรวมมือกับภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชน จัดทําแผนกลยุทธดานการทํางานของผูสูงอายุระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
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เพ่ือใหมีทิศทางดําเนินงานท่ีชัดเจนสอดคลองกับสถานการณ ซ่ึงประกอบดวย 5 กลยุทธ และไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม ท้ัง 5 กลยุทธ ดังนี้  
 1. กลยุทธกระจายงานสูบานหรือชุมชน 
 1.1 สงเสริมใหภาคเอกชนกระจายงานใหกับผูสูงอายุไดทํางานท่ีบาน / ชุมชน 
 1.2 สงเสริมการนําภูมิปญญาผูสูงอายุไปใชในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวมกับสมาชิกชุมชน
วัยอ่ืน ๆ 
 2.กลยุทธขยายอายุเกษียณราชการ  
 2.1 กําหนดนโยบายและการดําเนินงานในการขยายอายุเกษียณภาครัฐในสายงานท่ี 
ขาดแคลนท่ีไมใชตําแหนงบริหาร พรอมท้ังมีเกณฑกําหนดการประเมินประสิทธิภาพการทํางานผูท่ีไดรับการ
ขยายอายุเกษียณ   
 2.2 ปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการใหสอดคลองกับการขยายการเกษียณอายุ
ราชการ 
 3.กลยุทธดานการสงเสริมการจางงานตอเนื่องของภาคเอกชน  
 3.1 สรางแรงจูงใจเพ่ือลดภาระคาใชจายใหภาคเอกชนตออายุการทํางานหรือขยาย
ระยะเวลาการทํางานใหกับลูกจางท่ีเปนผูสูงอายุดวยมาตรการประเภทตาง ๆ เชน มาตรการดานระบบ
สวัสดิการสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 3.2 ปรับระบบประกันสังคมในสวนของบํานาญชราภาพใหเอ้ือตอการจางงานตอหลังจาก
อายุ ๕๕ ป 
  ๔.กลยุทธสงเสริมการจางงานใหกับผูสูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย ประสบการณการทํางาน 
และสมรรถนะทางกาย   
 4.1 สรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางผูสูงอายุในงานท่ีเหมาะสมกับวัยวุฒิและสมรรถนะ   
 4.2 พัฒนาศักยภาพและทักษะแรงงานอยางตอเนื่องโดยใหเหมาะสมกับวัย 
  ๕.กลยุทธการสรางฐานขอมูลตลาดแรงงานดานผูสูงอายุ 
 5.1 สรางตลาดแรงงานผูสูงอายุท้ังในสวนกลางและระดับจังหวัด เพ่ือเปนศูนยกลาง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนายจางท่ีตองการจางผูสูงอายุท่ีตองการทํางาน 
 5.2 สงเสริมใหมีการสรางและพัฒนาขอมูลดานแรงงานผูสูงอายุใหเท่ียงตรงทันสมัย และภาค
สวนตางๆสามารถเขาถึงได 
 

 ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสงเสริมการทํางานและการ
ประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ และเปนแนวทางท่ีมี
การบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนใหไปสูความสําเร็จท่ีเปน
รูปธรรม ขณะนี้ ไดนําแผนกลยุทธดานการจางงานมากําหนดแนวทางการดําเนินงานในประเด็นหลัก  
4 ประเด็น ไดแก  
 (1) การสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุและการจายคาจางแบบ Part time 
 (2) การจัดทําคลังสมองผูสูงอายุ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับภาคสวนตาง ๆ จะไดนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาทักษะฝมือใหกับวัยแรงงานรุนตอ ๆ ไป 
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 (3) การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีมีงานทํา เพ่ือใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายการวางแผนสงเสริมการทํางานและการประกอบอาชีพของ
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ือเปนขอมูลในการบริการจัดหางานใหกับผูสูงอายุ 
 (4) การปรับปรุง / แกไข / พัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบใหเอ้ือตอการทํางานของ
ผูสูงอายุ เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   
 

 นอกจากนี้ยังไดประสานบูรณาการกับหนวยงาน / องคกรท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมกิจการผูสูงอายุ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร 
กรมการขาว และกรมหมอนไหม) กระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสินทางปญญา) กระทรวงวัฒนธรรม และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ (ActionPlan) ประจําป พ.ศ. 2559-2564 
โดยใชแผนกลยุทธดานการทํางานของผูสูงอายุ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) เปนกรอบแนวทาง ซ่ึงมี
โครงการ / กิจกรรมของหนวยงานตางๆจํานวน 23 แหงรวม 28 โครงการ เปาหมายสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ รวม 115,402 คน  
 

๒.๙ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการ 
ทางธุรกิจการผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลดังนี้ 
 วิสัยทัศน : ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด 
 เปาหมายในภาพรวม 4 ประการ คือ 
 • เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 
 • สรางโอกาสทาง สังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตางๆ ผานสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 • เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
 • ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยาง
ยั่งยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเพ่ือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (1 ป 6 เดือน) 
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 ระยะท่ี 2 Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 
 ระยะท่ี 3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดท่ี
ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 
 ระยะท่ี 4 Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว สามารถ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 
 เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความ
ทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความตองการใชงานของทุกภาคสวนในราคาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
 1.2 ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลของ
อาเซียน โดยเปนเสนทางผานการจราจรของขอมูลในภูมิภาค และเปนท่ีตั้งของผูประกอบการเนื้อหารายใหญ
ของโลก 
 1.3 จัดใหมีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน คลื่นความถ่ี และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.4 ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณและความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพ่ือใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบดวยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
 2.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา โดยผลักดันธุรกิจ 
ใหเขาสูระบบการคาดิจิทัลสูสากล และใหเกิดการใชเทคโนโลยีและขอมูลเพ่ือปฏิรูปการผลิตสินคาและบริการ 
 2.2 เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ใหเปนฟนเฟองสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขัน 
เชิงนวัตกรรมไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพและเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
 2.4 เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบดวย
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 
 3.1 สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล      
สําหรับประชาชนโดยเฉพาะอยาง ยิ่ง กลุมผูสูงอายุกลุมผูพิการ กลุมผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล 
 3.2 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห และแยกแยะขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปดกวางและเสรี 
 3.3 สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงได
อยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
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 3.4 เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี 
ทุกเวลาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.5 เพ่ิมโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเทาเทียม  
สูสังคมสูงวัย ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลประกอบดวยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน คือ 
 4.1 จัดใหมีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการท่ีอํานวยความสะดวกตอประชาชนนักธุรกิจ และนักทองเท่ียว 
 4.2 ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
โดยเนนบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานรัฐเขาดวยกัน 
 4.3 สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตามมาตรฐาน open data และสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการท างานของรัฐ 
 4.4 พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือ
รองรับการพัฒนาตอยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม 
 ยุทธศาสตร ท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ 
 5.1 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากร
ภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
 5.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 
 5.3 พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบดวยแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน คือ 
 6.1 กําหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคาและการใชประโยชนในภาคเศรษฐกิจและสังคม 
 6.2 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหมีความทันสมัย สอดคลอง
ตอพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
 6.3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทําธุรกรรมออนไลน ดวยการสราง
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารการคุมครองขอมูลสวนบุคคล การคุมครองผูบริโภค 
 

 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

บทท่ี ๓ 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย  

ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

วิสัยทัศน 
“ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความย่ังยืน”  
กระทรวงแรงงานไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป ดังนี้ 
 

ชวงท่ี ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
เปนยุคของรากฐานดานแรงงานท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานใน

การพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงานให
เปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อน
แผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยท้ังดานปริมาณและ
คุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะ
ท่ีหลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ re-skill และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพ่ือให
เกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทํางานท่ีราบรื่น (smooth transition) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับการ
พัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคThailand 4.0 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ  
มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะท่ีหลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะใหม (re-skilled) 

มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand ๔.๐ ไดอยางราบรื่น  
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพแหงชาติ 

๘ ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
(New Engine of Growth) 

 

ชวงท่ี ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) 
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีเปนประชาชนของโลก (Global Citizen) 

เพ่ือใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ 
Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตางๆ ดานแรงงานจะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการ
จางงานใหมในยุคดิจิทัลการสรางระบบการจางงานท่ีเอ้ือตอแรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ท้ังตําแหนงงาน 
สภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการ รวมท้ังการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการทํางานภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม และการจางงานขามแดน 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ  
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะท่ีสามารถทํางานในยุคท่ีภาค

เศรษฐกิจใชเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น  
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจางานท่ีหลากหลายรูปแบบ เปนระบบ

ท่ียืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท 

 



๔๔ 

 

ชวงท่ี ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) 
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยท่ีมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน เพ่ือ

สรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอท่ี 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการ
จางงานเต็มท่ี (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน 
(Decent Work)” และเพ่ือใหกําลังแรงงานมีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์ ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจางงานเต็มท่ี (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมี
งานท่ีมีคุณคาถวนหนา (Decent Work) 

 

ชวงท่ี ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) 
  เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา โดยการเพ่ิมจํานวนทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะดาน 
STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรู ความสามารถ และสติปญญาในการทํางานที่มูลคา
สูง (High Productivity) เพ่ือใหมีรายไดไดสูง (High Income) และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) 
  ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle 
Income Trap : MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาสูงอยางยั่งยืน 
 

  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น 
การสรางความม่ันคงในชีวิตการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองวางรากฐานใหม่ันคงดวยเชนกัน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย การสรางความม่ันคงท่ีตองดําเนินการอยางเขมขนใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ไดแก 

 มีหลักประกันท่ีดี 
 มีโอกาสในการทํางานท่ีมีคุณคา (Decent Work) 
 ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย 
 มีสภาพการจางท่ีเปนธรรม 
 มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 
 มีแรงงานสัมพันธท่ีดี 
 ไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีเหมาะสม 
 มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล 

 
  จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวง
แรงงานเล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสําเร็จอยูท่ีการวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงท่ี ๑. Productive 
Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากรากฐานม่ันคงแลว การเดินหนาสูความสําเร็จในระยะตอไปจะเปน
สิ่งท่ีสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 15 หนวยงาน 
จัดทํายุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใต“แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”(รายละเอียดของ
แผนปรากฏตามบทท่ี 4) และเพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการแรงงานท่ียังคงมีอยูใหหมดสิ้นไป 



๔๕ 
 

และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะท่ี 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุกสวน
ราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกําหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือ
ความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป” (รายละเอียดของแผนปรากฏ
ตามบทท่ี 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
  



๔๗ 
 

 

บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใตแผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  
 

วิสัยทัศน แรงงานมีศักยภาพสูง (Productive Manpower) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
พันธกิจ 1. การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผูประกอบการ ใหพรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ   

2. คุมครองและสงเสริมใหแรงงานมีความม่ันคงในการทํางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี 

3. พัฒนากระทรวง ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ เพ่ือการบริหารจัดการ 

และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. สงเสริมความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ  

 

 เพ่ือใหวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนากําลังของประเทศบรรลุผล แผนแมบทดาน
แรงงาน พ.ศ.2560 – 2564 จึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบการเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ 

   แขงขันไดอยางย่ังยืน 

องคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ภายใตสภาวการณดานเศรษฐกิจท้ังในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพ่ิมขีดความสามารถของแรงงาน
และผูประกอบการในประเทศไทยภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน ๓ ประการ คือ (๑) สงเสริมพัฒนา
มาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถของแรงงานและผูประกอบการผาน
ระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
โดยเฉพาะสาขาอาชีพท่ีเก่ียวของโดยตรงและโดยออมจากผลของการเคลื่อนยายแรงงานเสรีตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตขอจํากัด ดานทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือกับภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน (๒) เนนการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถท่ีจําเปนพ้ืนฐาน ไดแก ทักษะดานภาษาและ
คอมพิวเตอร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม  
รวมท้ังพัฒนาและ (๓) สนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพ่ือเปนการเพ่ิม
ขีดความสามารถใหกับแรงงานและสถานประกอบการนอกจากนี้การพัฒนาความสามารถของกําลังแรงงาน
ผานมาตรการสงเสริมของกระทรวงแรงงาน จําเปนท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือขยายผลใหครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพ 

ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (๑) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได
มาตรฐาน มีทักษะฝมือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และ (2) สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงานประกอบดวย 7 กลยุทธ ไดแก 



๔๘ 

 

   กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการใหสอดคลองความตองการของตลาด
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก(บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) มีจํานวน
โครงการรวม 17 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๔๒๑.๙๙๑๑ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 1.2 เสริมสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนรวม
ดานแรงงาน (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวนโครงการรวม 8 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม
ท้ังสิ้น ๑๑๓.๓๓๗๒ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 1.3 จัดทํามาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงานใหครอบคลุมสาขาอาชีพ
และกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ(บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๘ โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๕๖.๗๓๖๑ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 1.4 สงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดาน
แรงงาน(บูรณาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๕ โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๓๐๐.๕๘๗๖ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 1.5 สรางแรงจูงใจดวยการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการท่ีมีการพัฒนา
ทักษะฝมือใหกับลูกจางตามกฎหมายจํานวนโครงการรวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
๓๐ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 1.6 พัฒนาแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
(10 อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) (Quick Win และบูรณาการกับหนวยงานภายนอก) 
จํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๕๗๖.๘๑๙๙ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี ๑.7 สงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) (บูรณาการกับหนวยงาน
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๔๒๗.๙๗๒๒ ลานบาทตอป 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การคุมครองและเสริมสรางความม่ันคงและหลักประกันในการทํางานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  กําลังแรงงานเปนสวนสําคัญท่ีชวยในการพัฒนาประเทศหากกําลังแรงงานไมไดรับโอกาสและ
ไมไดรับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชนตามกฎหมาย และการสรางหลักประกันท่ีดีทาง
สังคม ก็จะไมมีการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืนสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภายใต
ประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน ๒ ประการ คือ (๑) เสริมสรางความมั่นคงเพ่ือสงเสริมใหกําลังแรงงาน
รวมท้ังผูสูงอายุและคนพิการไดมีงานทํา มีรายไดและไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยดําเนินการสงเสริมการมี
งานทําการประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน การสงเสริมการมีงานทําอยางยั่งยืน 
และคนหางานไดรับการคุมครอง รวมท้ังเพ่ือใหแรงงานไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานท่ีดี ไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีเหมาะสมและมีความสมานฉันท
ระหวางแรงงานและผูประกอบกิจการ โดยดําเนินการคุมครองแรงงาน เสริมสรางความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน สงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน และเสริมสรางระบบแรงงานสัมพันธ อยางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวถึง โดยเปนงานท่ีใชหลักบูรณาการและการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (๒) เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแรงงานผานระบบประกันสังคม /สงเสริมระบบการออม 
เพ่ือใหมีหลักประกันชีวิตท่ีม่ันคง ภายใตการบริหารจัดการท่ีดีมีธรรมาภิบาล การพัฒนารูปแบบและสิทธิ
ประโยชนท่ีมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของแรงงานและดําเนินการเพ่ือใหกองทุนมีเสถียรภาพ 



๔๙ 
 

ยุทธศาสตรนี้มีเปาประสงค 2 ประการ ไดแก(๑) แรงงานไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชน
ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมท่ีม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ (๒) กําลังแรงงาน ไดรับความคุมครอง 
ขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพประกอบ 8 กลยุทธ ไดแก 
   กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาระบบประกันสังคมเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกแรงงานจํานวน
โครงการรวม ๗ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๙๔.๔๔๒ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.2 สงเสริม พัฒนา และคุมครองแรงงานนอกระบบอยางยั่งยืน (บูรณาการกับหนวยงาน
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม ๘ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น๔๖๓.๘๒๘๘ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.3 สงเสริม พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับการบังคับใชกฎหมายแรงงาน  
โดยผานกลไกการมีสวนรวม (Quick Win : Safety Thailand และบูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวน

โครงการวม ๕ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๔๐.๕๘๗ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธ และสวัสดิการแรงงานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือคุณภาพชีวิตแรงงานจํานวนโครงการรวม ๑๐ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น
๑๓๔.๔๑๗๑ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.5 สงเสริมการมีงานทําและขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ใหแกกําลังแรงงานจํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๒๗๗.๔๕๙๑ ลานบาท
ตอป 
   กลยุทธท่ี 2.6 คุมครองคนหางานไมใหถูกหลอกจากการหางานทําจํานวนโครงการรวม 4 
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๐.๖๕๙ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.7 สงเสริมการบริหารคาจาง คาตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงานจํานวน
โครงการรวม ๑ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 2.8 ประสานบูรณาการแผนงานท่ีเก่ียวของ (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก) จํานวน
โครงการรวม ๙ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๕๗.๔ ลานบาทตอป  
 

ยุทธศาสตรท่ี๓ การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ  
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และภาคแรงงานของประเทศ 

จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกโดยการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดทอน
ปจจัยดานลบใหมีผลกระทบนอยท่ีสุด ดังนั้น ภายใตยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน ๕ ประการ คือ (๑) เรงดําเนิน
มาตรการท่ีเปนการสงเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอระบบ
เศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศใหครอบคลุมมากท่ีสุด  ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบขอมูลและการ
ศึกษาวิจัยดานแรงงาน (๒) เรงสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานท้ังในกรอบทวิภาคี  พหุภาคี 
และเขตการคาเสรี การดําเนินมาตรการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  
Community : AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเคลื่อนยายแรงงาน นอกจากนี้ ยังตองบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ
โดย (๓) จัดการใหแรงงานไทยท่ีมีความประสงคจะไปทํางานตางประเทศไดไปทํางานอยางถูกตอง
เหมาะสม  ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  ไดรับการคุมครองตามสิทธิประโยชนตามสัญญาและกฎหมายของ
ประเทศท่ีไปทํางานและไดรับการสงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือ  รวมถึงการสงเสริมรักษา และขยาย
ตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ รวมท้ัง (๔) ปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จัด



๕๐ 

 

ระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เพ่ือใหเกิดประโยชนแกแรงงานไทยและเศรษฐกิจของประเทศ จากการ
จางแรงงานตางดาว การควบคุม/หรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชแรงงานตางดาวท้ังดานสังคม สาธารณสุข 
และความม่ันคงของชาติโดยการพัฒนาระบบโครงสรางและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางมี
ประสิทธิภาพทันตอการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการจางแรงงานตางดาว และควรมีการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวของประเทศท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือเสนอตอรัฐบาลใหกําหนดเปนวาระแหงชาติในการบูร
ณาการความรวมมือระหวางหนวยราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กองทัพฯลฯ เพ่ือจัดตั้งเปนสวนราชการเฉพาะท่ีมีภารกิจบริหารจัดการแรงงานตางดาว และสุดทาย
มุงเนนไปท่ี (๕) ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย แรงงานบังคับและการคามนุษยดานแรงงาน
เพ่ือลดเง่ือนไขการกีดกันทางการคาและการสงออก 

  ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1) การบริหารจัดการดานแรงงาน
ระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและเปนไปตามการดําเนินงานตามพันธกิจดาน
แรงงานระหวางประเทศ และ (2) บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศผูรับและผูสง ท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 
   กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมการวิจัยและกําหนดมาตรการดานแรงงานระหวางประเทศจํานวนโครงการ
รวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป  
   กลยุทธท่ี 3.2 ดําเนินการความรวมมือดานแรงงานระหวางประเทศ (บูรณาการกับหนวยงาน
ภายใน) จํานวนโครงการรวม 8 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๓๐.๐๔ ลานบาทตอป  
   กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศจํานวนโครงการรวม 
10 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๒๓.๖๘๑๑ ลานบาทตอป  
   กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว (บูรณาการกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก) จํานวนโครงการรวม 9 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑.๕๒๕ ลานบาทตอป  
   กลยุทธท่ี 3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนจํานวนโครงการ
รวม 3 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๕.๔๕๗๗ ลานบาทตอป  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนากลไกการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพ่ือสรางความย่ังยืนในภาคแรงงาน  
   เพ่ือเสริมสรางความสมดุลของอุปสงคและอุปทานดานแรงงานในตลาดแรงงานท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตรนี้มีจุดมุงเนน 3 ประการ คือโดยในระยะเรงดวน (พ.ศ.  2559) (๑)มุงบรรเทา
ความไมสอดคลองของการจางงานระหวางอุปสงคและอุปทาน กําหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานใหกับผูประกอบการ ขณะเดียวกันตลอดชวงระยะเวลา 5 ปของแผนแมบทดานแรงงานฉบับนี้ 
(พ.ศ. 2560– 2564) ทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินกลยุทธควบคูกันโดยการศึกษา วิเคราะห และ
พยากรณสภาวะตลาดแรงงานท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
แรงงานโดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงเผยแพรแนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากร
กลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาท่ีจะเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
   นอกจากนี้ยังตองมุงสู (๒) การสรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบย่ังยืนใหภาคแรงงาน
ของประเทศโดยการวางแผนกําลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความรวมมือจัดทําแผนกําลัง 



๕๑ 
 

แรงงานรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ ตอเนื่อง
จนถึงการเผยแพรแผนกําลังแรงงานระดับประเทศและแผนกําลังแรงงานระดับจังหวัดใหประชาชน
กลุมเปาหมายไดรับทราบ และผลักดันใหหนวยงานภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงานนําไปใช ตลอดจน
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัด 
   ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1) ตลาดแรงงานมีกําลังแรงงานท่ีเพียงพอ
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ (๒) แรงงานไดรับการจางงานท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ประกอบดวย 7 กลยุทธ 
ไดแก 

 กลยุทธท่ี 4.1 บรรเทาปญหาการจางงานไมตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลน 
แรงงานในระยะสั้น (บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 2 โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 4.2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ (บูรณาการกับ
หนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 2โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๖.๑๐๓๙ ลานบาท
ตอป 

 กลยุทธท่ี 4.3  สรางปจจัยท่ีเอ้ือตอการจางแรงงานและการเสริมสรางใหเกิดความสมดุล 
ของอุปสงคและอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการกับหนวยงานภายนอก)จํานวนโครงการรวม 2 โครงการ  
มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 

  กลยุทธท่ี 4.4 พัฒนากฎหมายเพ่ือใหนายจาง/สถานประกอบกิจการ แจงความตองการเพ่ือไดทราบ 
อุปสงคท่ีแทจริงจํานวนโครงการรวม 1 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น–ลานบาทตอป 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารจัดการองคกรบุคลากรดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวม 
ในองคกร 

   หัวใจสําคัญของการดําเนินการเพ่ือใหแผนแมบทดานแรงงาน บรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนดคือ ชวงป 2560 – 2564  คือ การบริหารจัดการภายในองคกรท่ีเปนเลิศ 
ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงตองมุงเนนไปท่ี (๑) การบริหารจัดการท่ีเปนเลิศในทุกดานภายใตทรัพยากรท่ีมี
อยู  ท้ังดานโครงสรางองคกรของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดานบุคลากรท่ีตองมีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธดวยการพัฒนาระบบ HR  Scorecard  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรท่ัวท้ังองคกร  อันจะมีสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผน
แมบท  ท้ังนี้กลไกท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุวัตถุประสงคไดคือตองใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
และการติดตามประเมินผล  เพราะการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพยอมนําไปสูการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสนองตอบตอการดําเนินการท่ีเปนเลิศ   
   นอกจากนี้ ยังตอง(๒) ใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการบริหารงาน (๓) มุงสรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ท้ัง
ระดับองคกรและระดับพ้ืนท่ี เชน อาสาสมัครแรงงาน  การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเปนสวน
สนับสนุนการบริหารงาน เชน  แกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน นอกจากนี้ตอง (๔)มุง
เสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการส่ือสารสรางความเขาใจ และปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน
เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวยความรวดเร็ว  



๕๒ 

 

 ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 2 ประการ คือ (1)ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีระบบการ 

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงทันสมัย  คลองตัว และมีธรรมาภิบาล และ (๒) บุคลากรและภาคีเครือขายมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย 8 กลยุทธ ไดแก 

 กลยุทธท่ี 5.1 เสริมสรางพัฒนาระบบงานภายในองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมี 

ความเขมแข็งโปรงใส ตอผูมีสวนไดเสียและสาธารณชน(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 8 
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๒๕.๖๑๕๙ ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.2 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับ แนวปฏิบัติใหมีความทันสมัย และ 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในและภายนอกองคกร(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวน
โครงการรวม ๔ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.3 พัฒนาการบริหารจัดการใหมีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรและ 

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 3 โครงการ มีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.4 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ เพ่ือสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตรของ
กระทรวงจํานวนโครงการรวม 7 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๑๒.๓๘๓๘ ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.5 พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความรวมมือกับเครือขายดานแรงงาน
(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 8 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น
๙๔.๐๐๗๙ ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.6 เสริมสรางการสื่อสารภายในและภาพลักษณขององคกร จํานวนรวม 1 
โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 

 กลยุทธท่ี 5.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และ ผูใชงานใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ 

สังคมดิจิทัลจํานวนโครงการรวม 7 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๓.๑๔๖๖ ลานบาทตอป 
   กลยุทธท่ี 5.8 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรดานแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ(บูรณาการกับหนวยงานภายใน) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม
ท้ังสิ้น - ลานบาทตอป 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังโดย

ทางตรงและทางออม ซ่ึงกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารในอนาคตใหนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แกธุรกิจ โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพ่ือใหสามารถตัดสินใจนํา
เทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเหมือนในอดีตท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางผสม
กลมกลืน และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การคา การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ  รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   โดยในบริบทของประเทศไทย
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกําลังเผชิญอยู หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม เชน  

 



๕๓ 
 

• การใชเทคโนโลยีในการนําพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง(MIT) ท่ีเปนหนึ่งใน 
เปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล  

• การแกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา  
การรักษาพยาบาลสิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสท่ีท่ัวถึง เทาเทียม 
และเปนธรรมยิ่งข้ึน 

• การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางประชากรท่ีสงผลตอผลิตภาพของประเทศ  รวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ 

• การแกปญหาคอรรัปชั่น อันเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสรางความโปรงใสใหกับ 
ภาครัฐ ดวยการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐได 
   ความทาทายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศท้ังบุคลากรดาน
เทคโนโลยี บุคลากรท่ีทํางานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ท่ีจะตองชาญฉลาด รูเทาทันสื่อ เทาทันโลก 
   ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาสดังกลาว กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนแมบทฯ โดยมุงเนนท่ีจะใชเปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจ
ดานแรงงานสูประชากรวัยทํางานทุกคนอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ท่ัวถึง เปนธรรม และเทาเทียม อันจะ
นําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในทายท่ีสุด 

ยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดเปาประสงค 1 ประการ คือ พัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการ
ใหบริการอยางมีคุณภาพประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 

 กลยุทธท่ี 6.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการใหบริการในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส (e-Services) มุงเนนการเขาถึงบริการโดยงาย (Quick Win และบูรณาการภายนอกกระทรวง)

จํานวนโครงการรวม 4๒ โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๕๖๘.๓๘ ลานบาทตอป 
 กลยุทธท่ี 6.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบูรณาการท้ัง 

หนวยงานภายในและภายนอกจํานวนโครงการรวม 15 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
๒๐๘.๒๐๖๓ ลานบาทตอป 
  กลยุทธท่ี 6.3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ขอกฎหมาย รองรับการใหบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (บูรณาการภายนอกกระทรวง)จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณรวม

ท้ังสิ้น ๗๔๙.๙๗๗๘ ลานบาทตอป 
 กลยุทธท่ี 6.4 สงเสริมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและแกไข 

ปญหาดานแรงงาน (บูรณาการภายในกระทรวง) จํานวนโครงการรวม 6 โครงการ มีกรอบวงเงินงบประมาณ

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



๕๔ 

 

 
  



๕๕ 
 

บทท่ี ๕ 
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสําเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรพัยากรมนุษยของ

ประเทศ ระยะ ๒๐ ป และแผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย 
 

 
การท่ีจะเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา

ประเทศในอีก ๒๐ ปขางหนาใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคไดนั้น กระทรวงแรงงานตระหนักดีวา
จุดเริ่มตนของการเขาสูชวงท่ี ๑. Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเปนชวงของการสราง
รากฐานการดําเนินงานดานแรงงานใหเปนมาตรฐานสากลเปนสิ่งสําคัญมาก เพ่ือรองรับความทาทายจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจางงาน รูปแบบการทํางาน และเกิดอาชีพใหมๆ ท่ีตองการทักษะท่ีแตกตาง
ออกไปจากในปจจุบัน จึงไดกําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน ๘ วาระ ประกอบดวย มิติภายใน ๓ วาระ และมิติ
ภายนอก ๕ วาระ โดยไดวางมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ / กิจกรรมท่ีสําคัญภายใต ๘ วาระ
ปฏิรูปแรงงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
   

มิติภายในองคกร 3 วาระ ไดแก 
 

วาระปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 
การวางเปาหมายใหกระทรวงแรงงานเปนองคกรชี้นําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายนี้ คือ การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในท้ัง ๓ มิติ คือมิติ
โครงสรางอํานาจหนาท่ีท่ีตองทันสมัย พรอมการปฏิบัติภารกิจใหมๆ และทาทาย มิติบุคลากรกระทรวงแรงงาน
ท่ีตองกาวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบตางๆท่ีตองเปนกลไกสนับสนุนการทํางานแนวใหมมี
ความยืดหยุนสูง มีความคลองตัว วาระการปฏิรูปบทบาทกระทรวงจึงถือวาเปนตนน้ําของวาระปฏิรูปแรงงาน
ท้ัง ๘ วาระ โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนใหเกิดความสําเร็จของการปรับปรุง
โครงสราง และอํานาจหนาท่ีภายในกระทรวง / กรมแลวเสร็จไมนอยกวา 3 หนวยงาน (จากแผนการ
ดําเนินงาน 7 หนวยงาน) 

มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 
1) กําหนดทิศทางการดําเนินงานและการขับเคลื่อน 

 2) ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ี (HRO) เปนการปรับปรุงครั้งใหญโดยมุงลดบทบาทกระทรวง
แรงงานจากเดิมท่ีเนนการเปนหนวย operator ไปเพ่ิมบทบาทกระทรวงแรงงานใหเปนหนวย facilitator 
/regulator /policy adviser ใน 2 สวนสําคัญ คือ  
  2.1) การศึกษา / ยกระดับบทบาท / จัดตั้งหนวยงานข้ึนเปนกรม 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” เพ่ือให
บุคลากรของกระทรวงแรงงานทุกคนมีสมรรถนะ (Competency) สูง และเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาเครือขาย
ดานแรงงาน เพ่ือใหเปนภาคีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  



๕๖ 

 

   (4) การปรับเพ่ิมบทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 2 แหง (เมียนมา 
และกัมพูชา) ในการอํานวยการเรื่องแรงงานตางดาวในประเทศเพ่ือนบาน 
   (5) การปฏิรูปโครงสราง “สํานักบริหารการลงทุน”  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมี
ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเพียงพอตอความเติบโต โดยการผลักดันการแยกสวนบริหารการลงทุนท่ีเปนงาน
ปฏิบัติการ (operator) ออกเปนหนวยงานรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบอ่ืนๆท่ีไมใชสวนราชการ 
   (6) การปรับเปลี่ยนโครงสราง “สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ใหมีความคลองตัวในการ
บริหารกองทุนอีกดวย  
  2.2) การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงเปน “กระทรวงทรัพยากรมนุษย” เพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท
ภารกิจท่ีมุงสูการเปน policy advisor ดานการชี้นําการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศสูไทย
แลนด 4.0 และเปนผูกํากับมาตรฐานดานแรงงาน 

3) สรางกลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในรูปแบบ single command ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนใต ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีตองใชการบริหารจัดการท่ีพิเศษแตกตางจากพ้ืนท่ีท่ัวไป 

4) ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงและกรม จัดทําแผนเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career path) มอบอํานาจการขับเคลื่อน
ภารกิจ ยุทธศาสตร จากหัวหนาสวนราชการสูระดับรองลงมา 

5) ปฏิรูปการพัฒนาบุคลากร (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
พัฒนาประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

7) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส 
โครงการสําคัญ (Flagship Project) ไดแก 
๑) โครงการ Rebranding 

๒) การยกระดับบทบาทสํานักงานประกันสังคมไปสูระดับอาเซียน โดยการเปนเจาภาพจัดประชุม 
34 th ASSA Board Meeting ในเดือนสิงหาคม 2560 
 3) การศึกษา / ยกระดับบทบาท / จัดตั้งหนวยงานข้ึนเปนกรม หรือหนวยงานเทียบเทากรม รวม ๗ 
หนวยงาน 
 4) แผนการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 36 ฉบับ 

 

วาระปฏิรูปท่ี 2 Zero Corruption 
 (ราง) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา “ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50” ซ่ึงประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคนี้ได  
ทุกสวนราชการตองชวยกันดําเนินการอยางจริงจัง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดวาระปฏิรูปแรงงาน 
เรื่อง Zero Corruption ข้ึน เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายชาติ โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มุงเนนให 



๕๗ 
 

1. จํานวนบุคลากรของกระทรวงแรงงานท่ีเขารวมกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาล 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.ดวยระบบพรอมเพย จัดทําคูมือสําหรับประชาชนในงานบริการตางๆของกระทรวงแรงงาน ปรับแก
กฎหมายเงินทดแทนใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนศึกษาการนําระบบอิเลกทรอนิกสมาใชใน
การบริหารจัดการการเงิน การคลัง ภายในสวนราชการ 

3) เสริมสรางบุคลากรใหมีธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โดยการ
ฝกอบรม การปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือ
สรางการรับรู การเสริมสรางจิตสํานึก สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย และธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร และ
กํากับดูแล ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกโดยเครงครัด 

4) สรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกระจาย 
ทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ีขยายเครือขาย “กระทรวงแรงงานโปรงใสไรทุจริต”  

5) ติดตามประเมินผล และรายงานผลรายไตรมาส 
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก 
๑) โครงการสรางระบบการจายคาตอบแทน อสร.ดวยระบบพรอมเพย 
๒) โครงการจัดทําชองทางการสื่อสารสองทาง (Two way communication) เพ่ือเผยแพรขอมูล 

ขาวสาร 
 ๓) โครงการอบรมสัมมนาสรางเครือขาย “กระทรวงแรงงานโปรงใสไรทุจริต” 
 

วาระปฏิรูปท่ี 3 Information Technology 

การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูมาใชบริการ เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เพ่ือสรางความ
โปรงใส ลดโอกาสการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแผนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มุงเนนใหมี 

1. จํานวนระบบการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-sevice) เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 4 ระบบ 
2. จํานวนระบบ back office platform ท่ีมีการพัฒนาและใชงานภายในกระทรวง / กรม ไมนอยกวา  

2 ระบบ 
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 
1) กําหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัลโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวง

แรงงานและกรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
2) สรางกลไกการบริหารจัดการขอมูลและการใชประโยชนโดยการจัดตั้งศูนยสารสนเทศดานแรงงาน

ประจําจังหวัด 



๕๘ 

 

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีเสถียรภาพ ระบบจัดการฐานขอมูล และเชื่อมโยงฐานขอมูลโดยการ
เชื่อมโยงขอมูลแรงงานรายทะเบียนและสถิติจากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงใหครบถวนและเปน
ปจจุบัน พัฒนาระบบฐานขอมูลแรงงานกลุมเฉพาะ เชน แรงงานนอกระบบ ชางชุมชน แรงงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และแรงงานตางดาว ปรับปรุงระบบ DB for e-service เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารภายในองคกรโดยการพัฒนา Platform การบริหารงาน
ภายในองคกร (Back office) เชน ระบบประชุมทางไกลผานเครือขายความเร็วสูง ระบบการประชุม 
Paperless ระบบการจองหองประชุม ระบบการใชรถยนตสวนกลาง และระบบการนัดหมายผูบริหาร เปนตน 

5) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส โดยการยกระดับการใหบริการสู e-Self 
Service เพ่ิมจุด One Stop Service สรางระบบการใหบริการประชาชนและภาคีเครือขายของทุกกรมผาน
ทางอิเลกทรอนิกสท่ีหลากหลายรูปแบบ ท้ัง e-service / mobile application / social media / web 
application รวมท้ังสิ้น 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/ 

http://www.empui.doe.go.th/
http://www.toea.doe.go.th/


๕๙ 
 

สถานการณเปนผูประกันตน/การขอรับสิทธิประโยชน/การแจงเตือนสงเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39,40/
คนหาขอมูลและตําแหนงโรงพยาบาล/แจงขอเบิกสิทธิประโยชนกรณีวางงาน กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห
บุตร กรณีชราภาพ/ข้ึนทะเบียนผูประกันตนมาตรา 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 

• ปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมเปนระบบ Web 
Application 

• โครงการศูนยสารสนเทศดานแรงงานของจังหวัด 
 

วาระปฏิรูปท่ี 4 Safety Thailand 

 กระทรวงแรงงานมีจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีการบูรณาการผานกลไก 
ประชารัฐ ดําเนินงานเชิงรุกดวยมาตรการสรางจิตสํานึก (Safety Mind) มาตรการความความปลอดภัย ของ
ชีวิต (Safety of Life) มาตรการสรางเครือขาย (Safety Network) เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ “ประเทศไทย
ปลอดภัย (Safe Work Safe Health Safe Life : Safety Thailand)” โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 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) กําหนดแผนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการรวมกับสวนราชการและหนวยงานตางๆ อีก ๑๒ หนวย 

จัดทําเปน แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๒) สรางความตระหนักรูดานความปลอดภัย โดยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการสรางการรับรู

เก่ียวกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัยดีในสถานศึกษาดวยพลังประชารัฐ สงเสริมใหมีการเรียนรูเพ่ีอสราง
เกราะปองกันดานความปลอดภัยผานโครงการ / กิจกรรม / สื่อตางๆ รวมท้ังการสงเสริมความรูดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขภาพ การปองกันโรค และสภาพแวดลอมในการทํางานใหแกลูกจาง / ผูประกันตน 
 3) บูรณาการความรวมมือดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับหนวยงานภายนอกกระทรวง 
โดยจัดทํา MOU ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศกับ ๑๒ หนวยงาน บูรณาการการทํางาน
รวมกับภาคเอกชน NGO รวมท้ังเพ่ิมจํานวนคลินิคโรคจากการทํางาน 
 ๔) บูรณาการความรวมมือดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับหนวยงานภายในกระทรวงสงเสริม
และยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัย โดยประกาศวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
ระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เรงกําหนดมาตรฐานอาชีพ / มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาท่ีอาจเปน
อันตรายตอสาธารณะ เพ่ิมการรับรองความรูความสามารถผูประกอบอาชีพในสาขาท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สาธารณะ 
 ๕) ติดตามประเมินผล และรายงานผลทุกไตรมาส 
 

http://www.sso.go.th/


๖๐ 

 

โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก 
๑) การจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ดานความปลอดภัยของประเทศกับอีก 7 หนวยงาน (เพ่ิมเติม

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) 
 

วาระปฏิรูปท่ี 5 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 

 กระทรวงแรงงานตระหนักดีถึงผลกระทบของปญหาการคามนุษยดานแรงงาน ปญหาแรงงานตางดาว 
และการใชแรงงานผิดกฎหมายท่ีมีตอความม่ันคงและความเชื่อม่ันของประเทศไทย ซ่ึงสงผลไปถึงภาคเศรษฐกิจ
อีกดวย กระทรวงแรงงานจึงไดยกเรื่องนี้ข้ึนมาเปน 1 ใน 8 วาระปฏิรูปท่ีตองเรงรัดขจัดปญหาใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว เพ่ือเปนการสรางระบบปองกันและแกไขปญหาแบบครบวงจร เปาหมายหลัก คือ ปญหาแรงงานบังคับ
และปญหาการคามนุษยตองหมดไปจากประเทศไทย โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มุงเนนให 

1. จํานวนแรงงานตางดาวเขาสูระบบท่ีถูกตองตามกฎหมาย ไมนอยกวา 1,380,200 คน 
2. จํานวนประชาชนกลุมเปาหมาย (สตรี เด็ก แรงงานไทย แรงงานตางดาว) ไดรับการปองกันและ

คุมครองจากขบวนการคามนุษยไมนอยกวา 1,473,200 คน 
3. มีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน

และแรงงานผิดกฎหมาย ไมนอยกวา 1 เรื่อง 
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 

 ๑) กําหนดทิศทาง ขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเฉพาะดานตางๆ ไดแก 
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน พ.ศ. 2559 -2563 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560-2564 และแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 
พ.ศ.2558 – 2563 รวมท้ังไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมโยงกับแผนระดับประเทศ 
 ๒) พัฒนากลไกใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการแกไขกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ..... และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....
เก่ียวกับความผิดแรงงานเด็ก เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายสอดคลองกับสถานการณและมาตรฐานสากล ท้ังนี้ 
ใหคํานึงถึงหลักประกันสุขภาพ และความคุมครองทางสังคมของแรงงานตางดาว  

3) การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโดยใชการขาวประสานความรวมมือประชารัฐ จัดหาบุคลากร 
ใหเพียงพอกับการปราบปรามมีการสรางความเขมแข็งใหกับเจาหนาท่ีตรวจแรงงานดวยการอบรมอยางเขมขน
และจัดทําคูมือการตรวจ มีการบูรณาการเจาหนาท่ีตรวจแรงงานและแผนการตรวจ  
 4) สราง พัฒนา เชื่อมโยงและบริหารฐานขอมูล โดยการสํารวจขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหารงาน 
การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย มีการจัดทําฐานขอมูลแรงงาน
ตางดาว (supply) และระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล เพ่ือกํากับดูแลวางแผนการดําเนินงานตั้งแตตนทางไปจนถึง
ปลายทาง มีการสํารวจและกําหนดความตองการท่ีแทจริงในการจางแรงงานตางดาว (demand) 
 5) ขับเคลื่อนการปฏิบัติอยางจริงจัง โดยการจัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) การสรางความรู 
ความเขาใจและสนับสนุนการจัดทําแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (GLP) โดยการมีสวนรวมและแสดง



๖๑ 
 

เจตนารมณอยางจริงจังของภาคเอกชนในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเรงสรางความ
ตระหนักรูไมยุงเก่ียวและแจงเบาะแสการคามนุษยดานแรงงาน 
 6) การปองกันและแกไขปญหาในเชิงนโยบาย โดยมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงานและติดตามสถานการณ กระทรวงแรงงาน และมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับ
กรมและระดับจังหวัด เพ่ือนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 7) การคุมครองและดูแลผูท่ีประสบปญหา โดยมีการจัดตั้งศูนย 3 ศูนย คือ ศูนยแรกรับและสิ้นสุด 
การจาง (3 จังหวัด) ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว (10 จังหวัด) และศูนยประสานแรงงานประมง
จังหวัด (22 จังหวัด) เพ่ิมเติมจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
และเขตพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเพ่ิมชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส โดยพัฒนาเว็บไซตระบบรับ
แจงปญหาแรงงานตางดาว (DOE Help Me) (www.doe.go.th/helpme) ท่ีรองรับ 5 ภาษาและสายดวน 
ของกรมเพ่ือรับเรื่องรองทุกขรองเรียนตางๆ ไดแก สายดวนกรมการจัดหางาน 1694 สายดวนกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน 1546 สายดวนประกันสังคม 1506 จัดใหมีลามและผูประสานงานดานภาษาเพ่ิมเติม 
 8) การปฏิบัติตามพันธกรณีและอนุสัญญาระหวางประเทศ การพิจารณารางกฎหมายและใหสัตยาบัน
อนุสัญญา 188 และขอแนะท่ี 29  
 9) การบูรณาการท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศภายในและ
ตางประเทศ 
 10) การประชาสัมพันธและสรางการรับรูความเขาใจเรื่องการแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมายท้ังในและตางประเทศ 
 11) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส 

โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก 
๑) การประชุมเจาหนาท่ีระดับสูง (High Level) ในกลุมประเทศ CLMVT เพ่ือการปองกันการใช

แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษยดานแรงงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2559 
2) การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 และพิธีสารท่ี 29 ในชวง

เดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 
3) การแกไขกฎหมายแรงงาน 2 ฉบับ ไดแก  
 3.1) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. ..... มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน

2560 
 3.2) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....เก่ียวกับความผิดแรงงานเด็กจํานวน 3 

ฐานความผิด  (มาตรา 49 งานอันตรายสําหรับเด็ก, มาตรา 50 สถานท่ีหามทํางานสําหรับเด็ก,มาตรา 44 
อายุข้ันต่ํา) และกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 22 เฉพาะท่ีเก่ียวกับอายุข้ันต่ําของแรงงานเด็ก (กฎกระทรวงฯ 
ในงานเกษตรกรรมและประมงทะเล) มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2560 

4) การเรงรัดการดําเนินการเพ่ือถอดถอนสินคาออย เครื่องนุงหม กุง ปลา ออกจากบัญชีรายชื่อท่ีมี
เหตุเชื่อไดวาผลิตโดยใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับใหไดโดยเร็วท่ีสุด 

๕) โครงการจัดระเบียบแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ีเปาหมาย 13 จังหวัด (จังหวัดท่ีมีจํานวนแรงงานตาง
ดาวตั้งแต 50,000 คนข้ึนไป) 

 
 
 
 

http://www.doe.go.th/helpme


๖๒ 

 

วาระปฏิรูปท่ี 6 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0 

 รัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดประกาศทิศทางของประเทศไทยไวอยางชัดแจงวาจะพัฒนา
ประเทศใหเปน “Thailand 4.0” ซ่ึงการกาวไปสูจุดมุงหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย” เปนปจจัยท่ีสําคัญ  
กลาวคือ จะตองเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลิตภาพสูง กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานไปสู Thailand 4.0 เปน 1 ใน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน โดยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ มุงเนนให 

1. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (การผลิต)ไมนอยกวารอยละ 2.57 
2. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคบริการไมนอยกวารอยละ 6.56 
3. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ 2.68 
4. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labour Productivity Levels ไมนอยกวา

ระดับ 30 
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรท่ีตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลและ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กําหนด โดยจะตองจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนากําลังคนท้ังรายอุตสาหกรรม
เปาหมาย  และรายพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน 

2) พัฒนากลไกการสงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขา/อุตสาหกรรมท่ีสอดรับกับ Thailand 4.0 การกําหนดกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ ๘ ระดับ (NQF) การปรับแกกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ.2545 ซ่ึงเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการสรางแรงจูงใจในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ซ่ึงเปนการขยายการ
บังคับใชครอบคลุมสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 50 คนข้ึนไปขยายวงเงินกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน และเพ่ิมสิทธิประโยชนการยกเวนภาษี เพ่ือกระตุนใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในแตละ 
สถานประกอบการ 

3) เตรียมและพัฒนากําลังแรงงานใหเปน Productive Manpower โดยการพัฒนาและยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมสําคัญมีระบบการแนะแนวและทดสอบความพรอมทางอาชีพใหกับผูท่ี
กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานใหสอดรับกับ Thailand 4.0 มีการสื่อสารสรางการรับรูแนวโนมความตองการ
ตลาดแรงงานเพ่ือผลิตคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานรวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะฝมือใหสอดรับกับ 
Thailand 4.0 

4) สงเสริมสนับสนุน นายจาง ลูกจางใหเขาสู Thailand4.0 ไดอยางราบรื่น โดยการสงเสริมการ
แรงงานสัมพันธแบบหุนสวน มีการสงเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจาง รวมท้ังมีการสงเสริมให
แรงงานเขาถึงสิทธิประกันสังคมเพ่ือความม่ันคงและพรอมกาวสูดิจิทัลไทยแลนด 

5) บูรณาการเครือขายการพัฒนาศักยภาพ โดยการสงเสริม TLS เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขงขันของ
สถานประกอบกิจการ สรางความรวมมือกับสถาบัน /องคกรวิชาชีพตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ในการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลทุกไตรมาส 

โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก 
๑) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือรองรับไทยแลนด 4.0" Human Capital 

 Development for Thailand 4.0 ในชวงเดือนธันวาคม 2559 



๖๓ 
 

2) การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยรายอุตสาหกรรมใหครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต 
(New Engine of growth) ภายใตคณะกรรมการ กพร.ปช.มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนกันยายน 2560 
 3) การจัดทําแผนแมบทระบบสมรรถนะแรงงานตามความตองการของประเทศภายใตคณะกรรมการ 
กพร.ปช. มีกําหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 

4) การจัดทําแผนเตรียมและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
 5) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แหงท่ัวประเทศ และจัดทําแผนฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง 
 6) โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสูไทยแลนด 4.0  
 7) การสงเสริมใหภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรสูไทยแลนด 4.0 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
 8) การจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหสอดคลองกับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต และการนํา
มาตรฐานฝมือแหงชาติมาเขาสูกระบวนการประกาศกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือรวมท้ังสงเสริมการ
จัดทํามาตรฐานฝมือของผูประกอบอาชีพ  
 9) การจัดระบบการรองรับมาตรฐานฝมือ/กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (NQF) 8 ระดับ 
 10) การประสานการเตรียมแรงงานใหมใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 4.0  
 11) การบูรณาการกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเอกชน 
 

วาระปฏิรูปท่ี 7 มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทํา 

 กระทรวงแรงงานกําหนดวาระปฏิรูปนี้เพ่ือใหเชื่อมโยงกับวาระท่ี 3 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู 
Thailand ๔.๐ ดวยเหตุท่ีวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยอมมีจุดมุงหมายสําคัญอยูท่ี “การมีงาน
ทําถวนหนา” เพราะจะเปนปจจัยใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกําลังซ้ือภายในประเทศ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม เปนท่ีทราบกันดีวาประเทศไทยปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของ
ภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอีกดวย สิ่งเหลานี้ทําใหกระทรวงแรงงานตองมาปรับ
บทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทําใหม สรางมิติใหมโดยนอกจากจะสงเสริมการมีงานทําใหกลุม
แรงงานท่ัวไป และยังมุงใหแรงงานผูสูงอายุและผูพิการมีงานทํา และยังไปเตรียมทรัพยากรมนุษยกอนเขาสู
ตลาดแรงงานเพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกดวย โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให 

1. จํานวนแรงงานท่ีขาดแคลนในอุตสาหกรรมสําคัญไมเกิน 27,536 คน 
2. รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60 
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 

 1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทํารางยุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมการมี
งานทํา....... รางยุทธศาสตรการบริหารจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ พ.ศ. 2560 – 25664 และ 
รางยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2565 รวมท้ังยุทธศาสตร
สนับสนุน ไดแก แผนยุทธศาสตรสวัสดิการแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 
 2) พัฒนากลไกใหสอดรับตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลง โดยมีการศึกษา/ปรับและพัฒนาระบบประกัน
การวางงานเปนการประกันการจางงาน  เรงรัดผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทํา/บังคับใชใหเกิดผล
ไดแก กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการท่ีนายจางและสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขา
ทํางานและจํานวนเงินท่ีนายจางหรือสถานประกอบการจะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต



๖๔ 

 

คนพิการ และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เก่ียวกับอํานาจของคณะกรรมการคาจาง เพ่ือให
สามารถกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําของลูกจางกลุมพิเศษ เชน ลูกจางเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ และ
ผูสูงอายุ และการเกษียณอายุเปนการเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย อีกท้ังเม่ือมีการเกษียณอายุ
แลวนายจางและลูกจางอาจตกลงทําสัญญาจางใหมโดยแตกตางจากสัญญาจางเดิมก็ไดท้ังนี้แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา 118/1 รวมท้ังไดกําหนดโทษนายจางท่ีไมจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีเกษียณอายุดวย รวมท้ังปรับปรุง
เง่ือนไขการเกิดสิทธิกรณีชราภาพใหเอ้ือตอการจางงานตอหลังจากอายุ55 ป และการกําหนดอัตราคาจางราย
ชั่วโมงสําหรับการจางงานแรงงานผูสูงอายุ และผูรับจางทํางานบานชั่วคราว 
 3) สงเสริมใหเกิดการมีงานทําในรูปแบบท่ีหลากหลายตามกลุมอายุท้ังในและตางประเทศ โดยการ 
บูรณาการการดําเนินการแนะแนวและทดสอบความพรอมดานอาชีพผูหางานท่ีอยูในวัยเรียน (ตั้งแตชั้น
ประถมศึกษาเปนตนไป)  ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีแกสถานประกอบกิจการท่ีฝกอบรมแบบทวิภาคีตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีการกําหนดหลักสูตร/วิธีฝกงานใหกับ 
สถานประกอบการใชฝกงานใหคนพิการ และการฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพ่ือใหสามารถกลับเขาสู
ตลาดแรงงานไดอีกครั้ง การสงเสริมอาชีพและการจางงานทุกชวงวัย (แรงงานท่ัวไป แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ) 
ใหมีงานทําท้ังในและตางประเทศ  บูรณาการใหเกิดการมีงานทําในพ้ืนท่ีพิเศษ (เชน จังหวัดชายทะเล 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนใต เปนตน) สําหรับตลาดแรงงานในตางประเทศก็มุงรักษาตลาดแรงงาน
เดิมท่ีมีการจางงานท่ีดีและขยายตลาดใหม รวมท้ังสรางความรวมมือกับสถาบันการเงิน/กองทุนเพ่ือสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับการไปทํางานตางประเทศ 
 4) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล โดยการสํารวจความตองการแรงงานและการขาดแคลน
แรงงาน และพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลกําลังแรงงาน มีการจัดทํา
ฐานขอมูลเชิงทะเบียนผูสูงอายุท่ีมีประสบการณในสาขาอาชีพตาง ๆ /แรงงานพิการใหบริการจัดหางานผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาระบบบริหาร/ปรับปรุงสิทธิประโยชนสมาชิกกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมการมีงานทํา เชน กองทุนผูรับงานไปทําท่ีบาน 
 5) คุมครองและเสริมสรางความม่ันคงใหคนหางาน 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 เพ่ือใหมี
อํานาจในการกําหนดอัตราคาจางรายชั่วโมง ซ่ึงจะทําใหสามารถกําหนดอัตราคาจางใหกับแรงงาน
กลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา แรงงานสูงอายุ ไดอยางเหมาะสมกับสภาพการทํางานท่ีแทจริง มี
กําหนดแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560 

3) โครงการเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายไดสูไทยแลนด 4.0 (การประกอบอาชีพอิสระ) เชน เกษตรนวัตกรรมใหม , 
SMEs Start Up เปนตน 

4) โครงการสงเสริมการมีงานทําของเยาวชนผานระบบดิจิทัล (เชื่อมโยงกับวาระท่ี 3 Information 
teachnology) 

5) โครงการบูรณาการสงเสริมการมีงานทําของทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
6) โครงการปฏิบัติการคืนอาชีพใหคนไทย (ตามคําสั่ง คสช.ท่ี 100/2558 และ 101/2558) โดย 



๖๕ 
 

การตรวจการลักลอบทํางานของคนตางดาวในอาชีพท่ีเปนอาชีพสงวนของคนไทย เชน คาขายอิสระในตลาดสด 
หางสรรพสินคา ตลาดชุมชน เปนตน 
 

วาระปฏิรูปท่ี 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
 กลุมเปาหมายสําคัญอีกกลุมหนึ่งและยังเปนกลุมท่ีเปนคนสวนใหญของประเทศไทย คือ กลุมแรงงาน
นอกระบบ ซ่ึงมีจํานวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝมือ
ในระดับลาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงใหความสําคัญกับกลุมแรงงานนอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวากลุมแรงงาน
ในระบบ โดยมุงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอยางครบวงจร ท้ังการสงเสริม การคุมครอง และการ
พัฒนา และการสรางความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายโดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให 

๑. สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกําลังแรงงาน ไมนอยกวา 

รอยละ 4 

๒. แรงงานนอกระบบท่ีผานการฝกอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป 
มาตรการและแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 
1) กําหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 และมีแผนกลยุทธการมีงานทําของผูสูงอายุ พ.ศ. 2559-2563  
เปนแนวทาง 

2) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
(อสร. / บัณฑิตแรงงาน) สรางและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงใหสามารถใชประโยชนไดรวมกัน (เชื่อมโยงกับวาระท่ี 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลของธกส. /กอช. /ฐานขอมูลการลงทะเบียนคนจน)พัฒนากฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตาม 
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน ปรับปรุงกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุ และคนพิการและการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกลุมแรงงานนอกระบบ 
(ผูประกันตนมาตรา 40) 

3) สงเสริมการประกอบอาชีพ/หลักประกันความม่ันคงโดยการสงเสริมการรับงานไปทําท่ีบานท่ีตรง
ตามความตองการของตลาดเพ่ือการมีรายไดท่ียั่งยืน สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม
เพ่ือใหเขาถึงสิทธิตามกฎหมายตางๆ ไดโดยงาย ประสานเชื่อมโยงแหลงเงินทุนตางๆ เชน กองทุนผูรับงานไป
ทําท่ีบานเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมการปองกันโรคจาก
การประกอบอาชีพหรือการจัดบริการ 

4) ขยายความคุมครองและเพ่ิมสิทธิประโยชนใหแกกลุมอาชีพตางๆ ใหท่ัวถึงมากข้ึนรวมท้ังสรางความ
รับรูเพ่ือใหเขาสูระบบการคุมครองดานแรงงาน และการใหสัตยาบันอนุสัญญาท่ีสําคัญและสอดคลองกับ 
Decent Work  

5) พัฒนาสมรรถนะท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพัฒนาหลักสูตรและฝกทักษะอาชีพท่ี
สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ re- skill และเพ่ิมรายไดเชน Digital Marketing, Creative & 
Innovative Economy จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (อาชีพอิสระ) และออกใบรับรองสมรรถนะ เพ่ิม
บทบาทและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ 

6) ติดตามประเมินผลและรายงานผลรายไตรมาส 
โครงการสําคัญ (Flagship Project)ไดแก 
1)  โครงการสงเสริมและสนับสนุนเมืองตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ใน ๓ จังหวัดชายแดน 



๖๖ 

 

ภาคใต ในมิติดานแรงงาน 
2) โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ(กิจกรรมจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือ) 
3) การปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับการใหความคุมครองผูประกันตนมาตรา 40  ในประเด็น  

การเพ่ิมสิทธิประโยชน และ คุณสมบัติของผูสมัครเปนผูประกันตนมาตรา40 
 ๔) การปรับปรุงแกไขกฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน  โดยกําหนดงานท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงมีครรภและเด็ก กําหนดอัตรา
คาตอบแทนในงานท่ีรับไปทําท่ีบาน การหามผูจางงานจางผูรับงาน และการจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟู
สมรรถภาพ และคาทําศพ    
 ๕) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและผูประกอบการระดับชุมชน 
 ๖) โครงการอบรม ออกหนวยเคลื่อนท่ีบริการเบ็ดเสร็จ (SDU) และการเพ่ิมกลุมเปาหมายและ
เครือขายของผูประกันตนมาตรา 40 
 ๗) โครงการจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
กระทรวง (เชื่อมโยงกับวาระท่ี 3) 
 

แผนงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
 เพ่ือธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยเทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบัน
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) โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาองคความรูความปลอดภัยในการทํางานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
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”*** 

 



๖๗ 
 

บทท่ี 6 
แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ป 

 
 การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ของกระทรวงแรงงาน ไดดําเนินการจัดทําภายใตกรอบและทิศทางการจัดทําท่ีสอดคลองกับรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยไดมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร และจุดเนนสําคัญ
ของกระทรวงแรงงาน แนวทางหลัก/โครงการ และวาระปฏิรูปท่ีเก่ียวของ  โดยกระทรวงแรงงานไดมีการจัดทํา
แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 25๖๐– 2579) ซ่ึงแผนงาน/โครการ ได
คํานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน และการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรโดย
กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของและสอดรับยุทธศาสตรชาติฯ รวมจํานวนท้ังสิ้น 72 โครงการ ใน 
5 ประเด็นยุทธศาสตร กรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 32,070,379,709 บาท ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง  

 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานความม่ันคง จํานวนท้ังสิ้น 10 โครงการ 
โดยแยกหนวยงานในสังกัดท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  กรมการจัดหางาน จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการปองกันปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน (2) โครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว (3) โครงการมหกรรมสรางงาน สรางอาชีพ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต   
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการยกระดับและ
ประชาสัมพันธศูนยพัฒนาองคความรูความปลอดภัยในการทํางานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา (2) โครงการเฉลิมพระเกียรติดาน
แรงงานสัมพันธ (3) โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็ก 
ในรูปแบบท่ีเลวราย (4) โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
  สํานักงานประกันสังคม จํานวน 1 โครงการ คือ กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพ่ือเสริมสราง
จิตสํานึกและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ท้ัง 10 โครงการ : 2,614,628,140 บาท 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน จํานวนท้ังสิ้น 19 โครงการ  โดยแยกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี ้



๖๘ 

 

  กรมการจัดหางาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ดานแรงงานตางดาว เพ่ือสนับสนุนเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย 
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือการแขงขัน (3) โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการจัดฝกอบรมตาม พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
(4) กําหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน (5) โครงการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ  
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 8 โครงการ ไดแก (1) โครงการสรางสถาน
ประกอบกิจการตนแบบดานความปลอดภัยในการทํางานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือชองทางผานแดน 
ท่ีสําคัญ  (2) การดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ กับองคกรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แหงสาธารณรัฐเกาหลี (3) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาระบบขอมูลตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (4) โครงการเขารวมประชุมวิชาการระดับโลกดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐระหวางไทย – สิงคโปร (6) โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดานแรงงาน (7) โครงการ “นายจาง ลูกจาง สรางสรรคแรงงาน
สัมพันธแบบหุนสวน” (8) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย 
  สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) การประชาสัมพันธเชิงรุก สรางการ
รับรู  (2) การปฏิรูปการบริหารการลงทุน (3) การพัฒนาความรวมมือและเสริมสรางความสัมพันธดาน
แรงงานกับนานาประเทศ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) สงเสริมความสัมพันธและการขยาย
ตลาดแรงงาน 
  กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ท้ัง 19 โครงการ : 18,959,103,329 บาท 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
จํานวนท้ังสิ้น 10 โครงการ โดยแยกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

กรมการจัดหางาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการกาวสูงานท่ีดีคนมีคุณภาพ (Smart Job 
Smart Center)  
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบ เพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี (2) โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี (3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยใน
พระราชูปถัมภ (4) โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน  
  สํานักงานประกันสังคม จํานวน 5 โครงการ ไดแก (1) โครงการเตรียมความพรอมการสั่ง
สมประสบการณเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ (2) โครงการวางแผนและ
การบริหารกําลังคน (3) จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพบุคลากร (Career Path) (4) พัฒนา

สรรมถนะบุคลากรใหมีความพรอมดานทักษะการตัดสินใจ และกาวทันการเปลี่ยนแปลง (5) พัฒนาศักยภาพ
ใหมีภูมิตานทาน มีเหตุผลรับรองการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาวทันสูสังคมดิจิทัล รองรับ 
Thailand 4.0 และศตวรรษท่ี 21 



๖๙ 
 

  กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ท้ัง 10 โครงการ : 478,702,300 บาท 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ 
เทาเทียมกันทางสังคมจํานวนท้ังสิ้น 21 โครงการ  โดยแยกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  กรมการจัดหางาน จํานวน 14 โครงการ ไดแก (1) โครงการขยายโอกาสการมีงานทําให
ผูสูงอายุ (2) โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงาน (3) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน 
(4) โครงการสงเสริมรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ (5) โครงการสินเชื่อเพ่ือการไปทํางาน
ตางประเทศ (6) โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพ่ือการแขงขันทํางานสาธารณรัฐเกาหลี (7) โครงการ
พัฒนาศักยภาพคนหางานไทยตามความตองการของตลาดแรงงานไทยไปตางประเทศ (อิสลาเอล) (8) โครงการ
ศูนยประสานบริการการไปทํางานตางประเทศในสวนภูมิภาค (9) โครงการเตรียมความพรอมใหคนหางานเพ่ือ
ปองกันการตกเปนเหยื่อการคามนุษยดานแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ (10) โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาความรู เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (11) โครงการตลาดนัดพบตลาดงาน (12) โครงการ
พัฒนาระบบบริการจัดหางานอยางยั่งยืน (13) โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนพิเศษ และ  
(14) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา) 
  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาฝมือเพ่ือสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานกลุมเฉพาะ 
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการคุมครอง
แรงงานท้ังในและนอกระบบใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายดานแรงงาน  (2) การกํากับดูแลแรงงานใหมี
ความปลอดภัยในการทํางาน (3) โครงการแรงงานสมานฉันท สรางสรรคเศรษฐกิจไทย (4) โครงการสงเสริม
และพัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงาน 
  สํานักงานประกันสังคม จํานวน 2 โครงการ คือ (1) การปฏิรูประบบบํานาญเพ่ือเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน (2) ปฏิรูปบริการทางการแพทย 
  กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ท้ัง 21 โครงการ : 7,986,772,840 บาท 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 

 กระทรวงแรงงานมีแผนงาน/โครงการท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐจํานวนท้ังสิ้น 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
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมในรูปแบบ Digital 
Government (3) โครงการพัฒนาการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 



๗๐ 

 

  สํานักงานประกันสังคม จํานวน 3  โครงการ คือ (1) ธรรมาภิบาล Zero Corruption  

(2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) การปฏิรูประบบบริการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ (2) บริหารจัดการเว็บไซต ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงานและ 
ติดตามสถานการณแรงงาน (3) พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน  
(4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฐานขอมูลดานแรงงาน ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของฐานขอมูลดาน
แรงงานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  กรอบวงเงินรวมงบประมาณ ท้ัง 12 โครงการ : 2,031,173,100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 



 
 

ภาคผนวก 



การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริการจัดการ

ภาครัฐ 

ความม่ันคง 

สรางการเติบโตคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

สรางความสามารถในการ

แขงขัน 
สรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม 
พัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพคน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาลในภาครัฐ ความมั่นคง 

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

อยางย่ังยืน 

การสรางความเขมแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแขงขันได

อยางย่ังยืน 

การสรางความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
การสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

รางกรอบ 

ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนฯ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนแมบทดาน แรงงาน 

(พ.ศ. 2560 -2564) 

การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและ

ผูประกอบการเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางย่ังยืน 

การคุมครองและเสริมสราง

ความมั่นคง หลักประกันในการ

ทํางาน และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

การบริหารจัดการดานแรงงานระหวาง

ประเทศ 

การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุล

ของตลาดแรงงาน เพ่ือสรางความย่ังยืน

ในภาคแรงงาน 

การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือบูรณาการ

สารสนเทศท่ีทันสมัย  

มีเสถียรภาพ 

8 วาระปฏิรูปแรงงาน SAFETY 

THAILAND 

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

ดานแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย  
 เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

สู Thailand 4.0 

มิติใหมของการสงเสริม

การมีงานทํา  

 ยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ 

ปฏิรูปบทบาท

กระทรวงแรงงาน 
Zero Corruption 

Information 

Technology 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง และ

พ้ืนท่ีพิเศษ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และระบบโลจิสติกส 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 
การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน 

และภูมิภาค 

ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตรชาติ  แผนฯ 12  นโยบายรัฐบาล สูวาระการปฏิรูปแรงงาน 

 พัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติฯ สภาปฏิรูปฯ วาระ 37  บริหารจัดการแรงงานขามชาติ 
 ต้ังธนาคารแรงงาน 

และจัดทําฐานขอมูล 

นโยบาย สมช.  

(2558 -2564) 
จัดระบบปองกันและแกไขปญหา 

ผูหลบหนีเขาเมือง/กอความไมสงบ จชต. 

 

เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัย

ทุจริตคอรัปชั่น 

นโยบายรัฐบาล : เชิดชูสถาบัน/ความมั่นคง/ลดความเหลื่อมล้ํา/การศึกษา/สาธารณสุข/เพ่ิมศักยภาพ ศก./อาเซียน/เทคโนโลยี/ปองกันทุจริต 

อนุสัญญา ILO แผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  (2555-2574) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม  (2560-2564) 
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SDGs 2030 : เปาหมายท่ี 8 Decent work and Economic Growth 

แผนแมบทความปลอดภัย ฯ 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช

แรงงานเด็กฯ (ป 2558-2563) 

แผนยุทธศาสตรสวัสดิการ

แรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนผูสูงอายุแหงชาติ  (2545 – 2565) 

การบริหารจัดการองคกร 

บุคลากรดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล และ

เสริมสรางการมีสวนรวม

ในองคกร 

ยุทธศาสตรเฉพาะดาน ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนรายสาขา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บุคลากรของ สป.รง.  

(พ.ศ. 2560-2563) 

แผนยุทธศาสตรดานการลงทุนกองทุน

ประกันสังคม (พ.ศ. 2557-2561) 

รางยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนรายจงัหวัด 

ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการ

ขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560-2565) 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาว (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนยุทธศาสตรการบรหิารการจัดสง

คนหางานไปทํางานในตางประเทศ  

(พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงาน

นอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 

2560-2564 

แผนปฏิบัติการปองกันปราบปราม

การทุจริตและสงเสรมิคุณธรรม

จริยธรรม กระทรวงแรงงาน  

(พ.ศ. 2560-2564) 

โครงการ/ 

งปม. ป60 
30 โครงการ 

3.59 ลบ. 

21 โครงการ  

7.38 ลบ. 

50 โครงการ 

139.67 ลบ. 

29 โครงการ 

1,344.70 ลบ. 

42 โครงการ 

45.94 ลบ. 

42 โครงการ 

217.99 ลบ. 

28 โครงการ 

1,060.96 ลบ. 

31 โครงการ 

239.34 ลบ. 



Worker 

Currently 

Productive Manpower 

ปี 2564 

Innovative Workforce  

ปี 2569 

Creative Workforce 

ปี 2574 
High Income 
High Value 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประทศ 

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

Thailand 4.0 

MIT = Middle Income Trap 

SEP = Sufficiency Economic Philosophy 

STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics 

Beyond MIT 

MIT 

Brain Power 

ปี 2579 

(3) 



ผลสัมฤทธ์ิกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปีในแต่ละช่วง 

• แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง multi-
skilled มีทักษะใหม่ (re-skilled)  
มีทักษะด้าน STEM สามารถทาํงานใน

ยุคเร่ิมต้นของการเข้าสู่ Thailand 
4.0 ได้อย่างราบร่ืน  

• มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบ NQF  
ที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาตทุิกสาขาอาชีพตามของ 

New Engine of Growth 

• แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถ

ทาํงานในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช้

เทคโนโลยีขัน้สูงและนวัตกรรม 

เตม็รูปแบบได้อย่างราบร่ืน  

• มีระบบการจ้างานที่หลากหลายรูปแบบ 

ตามคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์

หลากหลายประเภท 
 

บรรลุ SDGs  
(Full Employment ,Productivity 

and Decent Work) ด้วย SEP 

ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

(Middle Income Trap : MIT)  
ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน  

Productive  

Manpower  

(2560-2564) 

Innovative 
Workforce 

(2565-2569) 

Brain Power 

(2575-2579) 

Creative 
Workforce 

(2570-2574) 

วิสัยทศัน์ 20 ปี 

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน 

(5) 



 

ตวัช้ีวดั 
 

1.ผลิตภาพแรงงาน 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 

2.ร้อยละของแรงงาน

ฝีมือเพ่ิมข้ึน 

3.สถานประกอบกิจการ 

ท่ีเขา้สู่ระบบมาตรฐานแรงงาน

ไทย (มรท.8001 – 2553) 

1.จํานวนผู้ประกนัตนมีสิทธิ  ได้รับ

บริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมาย

ประกนัสงัคม > 12 ล.คน/ปี 

2.จาํนวนแรงงานนอกระบบท่ีสมคัร

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกนัตน

ตามม.40 กบัสาํนกังานประกนั สังคม 

>1.5 ล.คน/ปี 

3.จาํนวนแรงงานท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

พฒันา และคุม้ครองใหไ้ดรั้บสิทธิตาม

กม.แรงงาน > 1.5 ล.คน/ปี 

4.อตัราการวา่งงาน ร้อยละ 0.8/ปี 

5.อตัราการบรรจุงานต่อผูส้มคัรงาน  

ร้อยละ 73/ปี 

1.ขอ้เสนอเชิง

นโยบาย ตาม

พนัธกรณี และความ

ร่วมมือดา้นแรงงาน

ระหวา่ง 

ประเทศ ท่ีนาํไปสู่

การปฏิบติั 

2.รายไดส่้งกลบั

ของแรงงานไทย

ในต่างประเทศ

เฉล่ียต่อแรงงาน1

คน > 7 แสน บ. 

 

 

1.การขาดแคลนแรงงาน 

ร้อยละ 46 

(ท่ีระดบั 5 คะแนน) 

2.การมีงานทาํของผูส้าํเร็จ

การฝึกเตรียมเขา้ทาํงาน 

ร้อยละ 70 

3.ผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติไดรั้บอตัราค่าจา้งตามมาตรฐาน

ฝีมือท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 

1.ขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการ 

แกไ้ขเก่ียวกบัธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 

2.คะแนนการประเมิน

มาตรฐานความ 

โปร่งใสในการดาํเนินการ 

ร้อยละ 80 

3.ความพึงพอใจของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียหรือผูรั้บบริการพอใจ 

> ร้อยละ80 

4.ขอ้ตกลงในเชิงบูรณาการกบั 

หน่วยงานภายนอกท่ีประสบ 

ความสาํเร็จ 

1.ความสาํเร็จในการบูรณาการ 

ขอ้มูลสารสนเทศดา้นแรงงานของ 

กระทรวงแรงงาน อยูใ่นระดบัท่ี 5 

2.ความสาํเร็จการติดตามและ

ประเมินผลการใชง้านระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

ส่ือสาร (ICT) อยูใ่นระดบัท่ี 5 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

วสัิยทัศน์ 

พนัธกจิ 

 

เป้าประสงค์ 
 

พนัธกจิที ่1 

การเพิม่ศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ  

ให้พร้อมรับกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

และให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาของ

ประเทศ 

พนัธกจิที ่2 

คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงาน 

มคีวามมัน่คงในการทาํงาน  

มหีลกัประกนั และมคีุณภาพชีวติทีด่ ี

 

พนัธกจิที ่5 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง

ประเทศ 

พนัธกจิที ่3 

พฒันากระทรวงให้เป็นองค์กร 

ธรรมาภบิาล 

 

พนัธกจิที ่4 

พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหารจดัการ 

และให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

การเพิม่ศักยภาพแรงงานและ

ผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกจิและ

แข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

การคุ้มครองและเสริมสร้างความ

มัน่คงหลกัประกนั 

ในการทาํงานและคุณภาพชีวติทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การบริหารจดัการด้านแรงงาน 

ระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

การพฒันากลไกในการสร้างความสมดุล

ของตลาดแรงงานเพ่ือสร้างความยัง่ยืน

ให้ภาคแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 

การบริหารจดัการองค์กร บุคลากร 

ด้วยหลกัธรรมาภบิาล และเสริมสร้าง

การมส่ีวนร่วมในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่6  

การพฒันาเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศเพ่ือบูรณาการ

สารสนเทศทีท่นัสมยัมเีสถียรภาพ 

แผนแม่บทด้านแรงงาน 5 ปี (ปี 2560-2564) 

1.แรงงานมี

ผลิตภาพ มี

สมรรถนะได้

มาตรฐาน มี

ทกัษะฝีมือ

สามารถ

แข่งขนัไดใ้น

เวทีโลก 

 

 

2.สถาน

ประกอบการมี

ความพร้อมดา้น

แรงงานในการ

แข่งขนัทาง

เศรษฐกิจ และมี

ความรับผดิชอบ

ต่อสังคมดา้น

แรงงาน 

 

1.แรงงานไดรั้บ

ความคุม้ครองและ

สิทธิประโยชน์

ตามกฎหมาย มี

หลกัประกนัสังคม

ท่ีมัน่คง และมี

คุณภาพชีวติท่ีดี 

 

 

 

1.การบริหารจดัการ

ดา้นแรงงานระหวา่ง

ประเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพเกิด

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

และเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานตามพนัธกิจ

ดา้นแรงงานระหวา่ง

ประเทศ 

 

2.บริหาร

จดัการดา้น

แรงงาน

ระหวา่ง

ประเทศผูรั้บ

และผูส่้งท่ีมี

ประสิทธิภาพ

และเกิด

มูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

1.ตลาดแรงงานมี

กาํลงัแรงงานท่ี

เพียงพอทั้งเชิง

ปริมาณและเชิง

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

2.แรงงานไดรั้บการ

จา้งงานท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปรับเปล่ียนองคก์ร

ใหมี้ระบบการบริหาร

จดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

ทนัสมยั คล่องตวั 

และมีธรรมาภิบาล

เป็นหน่วยงาน

ตน้แบบ 

 

 

2.บุคลากร

และภาคี

เครือข่ายมี

ส่วนร่วมใน

การบริหาร

จดัการ

องคก์ร 

 

 

 

พฒันาและยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐาน 

ฐานข้อมลู และระบบสารสนเทศ ให้

เกิดการเช่ือมโยง 

แลกเปล่ียนและการบรูณาการ  

เพ่ือการเข้าถงึและการให้บริการ 

อย่างมีคณุภาพ 

 

 

 

 

2.กาํลงัแรงงาน 

ไดรั้บความ

คุม้ครองขยาย

โอกาสมีงานทาํ

และมีทางเลือก

ในการ

ประกอบอาชีพ 

 

 

 

แรงงานมีศักยภาพสูง (Productive Manpower) มีคุณภาพชีวติที่ด ี

 

กลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการ 
7 กลยุทธ์ 

58 แผนงาน/โครงการ 

8  กลยุทธ์ 

54 แผนงาน/โครงการ 

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) 

   
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 

 



 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 
 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

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

     ระยะที่ 1 

- ผู้เข้าชมศูนย์ฯได้รับความรู้ในเรื่อง
ของอันตรายจากการท างานที่เสมือน 

(ระยะที่ 1) 
5,000,000 

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน   (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)...... 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) .................................. ...................................................... 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

Knowledge Center)      จริง และมีความเข้าใจในการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน ผู้เข้า
ชมศูนย์ฯ สามารถน าความรู้ ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดได้จริงในการท างาน 

  

      ระยะที่ 2 – 4 

- มีโมเดลที่ทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการให้
ความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการ
ท างานที่เสมือนจริง และมีความเข้าใจ
ในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท างาน 

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

 

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติด้านแรงงานสัมพันธ์ 
2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติแรงงานสัมพันธ์สันติสุขใน

เขตนิคมอุตสาหกรรม (ปีละ 10 แห่ง) 
 
 

2.2 โครงการโรงเรยีนแรงงานสัมพันธ์สันติเฉลิมพระเกียรติ 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ระยะท่ี 1 – 4) 
ไม่มีการนัดหยุดงานและปิดงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรม ด าเนินการทั้ง 4 
ระยะ 
(ระยะท่ี 1 – 4) 

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

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 

 
2.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติประชุมวิชาการด้าน

แรงงานสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านแรงงาน
สัมพันธ์อย่างถูกต้อง และสามาร
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในฐานะลูกจ้างและ
นายจ้างที่ดี เกิดความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนในการอยู่ร่วมกันและท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการลงทุนของประเทศ 
(ระยะท่ี 1 – 4) 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านแรงงาน
สัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านแรงงานสัมพันธ์สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ระยะที่ 1 -4) 
100,000,000 
 

 

 

 

 



 

 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

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

ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า 

 กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).................................................................. ....................................... 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      มนุษย ์52,359 คน   
      ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔ 

- แรงงานต่างดา้ว/นายจ้างได้รับความรู้
ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า
มนุษย ์ปีละ 106,000 คน 

  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
- คนหางานได้รับการคุ้มครอง 
1,000,000 คน 

ปีละ 
8,700,000  

 

      ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4 
- คนหางานได้รับการคุ้มครอง ปีละ 
1,000,000 คน 

ระยะที ่1 
900,000 
ระยะที่ 2 
950,000 
ระยะที่ 3 
1,000,000 
ระยะที่ 4 
1,500,000 

 

 

 

 



  

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

4. การพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 

ปี 58-59 
16.96 

 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)......................................................................................................... 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ 

         แรงงานไทย การมีงานท าที่ยั่งยืน 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      - ชายแดนภาคใต้ 2,400 คน มีทักษะ
อาชีพเสริม/เพ่ิมรายได้ 
แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะในอาชีพเสริม 
สามารถน าไปปรับใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในครัวเรือน 

ปี 60 
12.04 

 

      ระยะที่ 1 – ระยะที่ 4 
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะอาชีพเสริม/
เพ่ิมรายได้ 
- บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่พัฒนาแรงงานกลุ่มเป้าหมายให้มี
ทักษะฝีมือในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ 
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีทักษะในอาชีพเสริม 
สามารถน าไปปรับใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในครอบครัว 

ปีละ 12.04  

 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
- สร้างและพัฒนากลไกทาง

กฎหมายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
 

ป ี58 – 60 
43,797,300 

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 

 วิสัยทัศน์ : . ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      ผู้ปฏิบัติงาน เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย 
และขยายการคุ้มครองให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายแรงงาน กลุ่มเสี่ยง* รวมถึงมี
การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายในทุกภาคส่วนเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และ
ทราบช่องทางการเข้าถึงการให้บริการด้าน
คุ้มครองแรงงาน 

  

      ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) 
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ความเข้าใจ

สิทธิหน้าที่ด้านคุ้มครองแรงงานและ
สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการด้าน
คุ้มครองแรงงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย 

(ระยะที่ 1) 
30,0000,000 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2565 – 2569) 
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ smart 
protection) 

(ระยะที่ 2) 
275,000,000 

 

      ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2570 – 2574) 
- แรงงานกลุ่มเสี่ยงทุกคนสามารถ

เข้าถึงระบบ smart protection และ
ประเทศไทยสามารถขจัดปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายไปจากสังคมไทย และ
เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 

(ระยะที่ ๓) 
225,000,000 

 

      ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณ  ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) 
- ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการ
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ผ่าน
ระบบ smart protection  *แรงงานกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ แรงงานทั้งในและนอกระบบ 

(ระยะที่ ๔) 
200,000,000 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

6. โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ 

6.1 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทษพิษภัยยา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ 

6.2 ด าเนินโครงการโรงงานสีขาว 
6.3 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ (มยส.) 

6.4 จัดตั้งเครือข่ายแรงงานเพ่ือป้องกันแก้ไข และ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

6.5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานป้องกันยา
เสพติด 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐ 
ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) 
- ส่งเสริมสถานประกอบกิจการมีระบบ
การจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการ
โรงงานสีขาวและระบบ มยส. 
- ผู้ใช้แรงงานมีภูมิคุ้มกันและตระหนักรู้
ด้วยปัญญาและไม่พ่ึงพายาเสพติด 
- สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดอย่างกว้างขวางโดยเป็น
นโยบาย ด้าน CSR มีเครือข่ายแรงงานที่
เข้มแข็งตามนโยบายประชารัฐ 

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

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) 
- ผู้ใช้แรงงานที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ลดลง 
- ทุกสถานประกอบกิจการมีระบบการ
จัดการด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั่วถึง 
- เครือข่ายแรงงานมีความเข้มแข็ง 

(ระยะที่ ๒) 
73,671,400 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
สร้างเจตคติท่ีดีในการส่งลูกจ้างผู้เสพเข้า
รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูพร้อมให้โอกาสใน
การด ารงชีวิตตามปกติในสังคม 

  

      ระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๐–๒๕๗๔) 
- สถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด 
- ภาคส่วนแรงงานมีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพสูง 

(ระยะที่ ๓) 
81,038,540 

 

      ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๗๕ –๒๕๗๙) 
-สถานประกอบกิจการและผู้ใช้แรงงาน
ก้าวพ้นปัญหายาเสพติด มีพัฒนาการ
กิจกรรมเชิง สร้างสรรค์เพ่ือสังคม 
ประเทศชาติ เป็นภาคส่วนแรงงานที่มี
ความเข้มแข็งและศักยภาพสูง 
     ตลอดระยะท่ี 1-4 ด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้
แรงงาน  ส่งเสริมสถานประกอบกิจการมี 

(ระยะที่ ๔) 
89,142,300 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      ระบบการจัดการด้านยาเสพติด ตาม
โครงการโรงงานสีขาว และระบบ มยส. 
สร้างเจตคติท่ีดีในการส่งลูกจ้าง ผู้เสพเข้า
รับการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู  เกิดการ
ประสานความร่วมมือของเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติดในรูปแบบประชา
รัฐ ก าหนดเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการป้องกันยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงาน  
ปีละ 1,000,000 คน และมีผู้เสพราย
ใหม่ไม่เกินร้อยละ 7 และสถานประกอบ
กิจการนิคมอุตสาหกรรม และภาคส่วน
แรงงานประกาศตัวเป็นโรงงานสีขาวปลอด
ยาเสพติด ทั้งประเทศ ปีละ๑0,000 แห่ง 

  

 

 

 
  



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………77 จังหวัดทั่วประเทศ.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

7. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ในช่วงระยะ 5 ปี 
ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ 

21.40 ส านักงาน 
ประกันสังคม 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน   (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)...... 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ

      และครอบคลุมในทุกระดับ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) ........................................................................................ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

- จัดกิจกรรมจิตอาสารเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

     บริการที่ดีจากบุคคลากรส านักงาน
ประกันสังคมที่ผ่านการส่งเสริม
สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 จารรยาบรรณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา......... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพ้ืนที่/ 

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

(ปี 58-59) 
0.3026 
(ระยะที่ ๑) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน   (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)...... 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ 

         แรงงานไทย การมีงานท าที่ยั่งยืน 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

          ชุมชน โดยบัณฑิตแรงงาน 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชน และ

ประชาชน (ประชารัฐ) 
2) การส ารวจข้อมูลด้านแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
3) มีการทบทวนข้อมูลด้านแรงงานในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
พัฒนาระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศด้านแรงงานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

     - บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพื้นที่มีข้อมูลด้านแรงงาน
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ๔ อ าเภอ ของ
จังหวัดสงขลา 

0.828.7 
 

 

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

(ระยะที่ 2) 
0.7585 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

      ชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถน าไป
วางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ 

  

      ระยะที่ ๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) 
-บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่
ประชาชนในพื้นท่ี 
-กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลไปใช้
วางแผน และบริหารจัดการข้อมูลด้าน
แรงงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ระยะที่ 3) 
0.7585 

 

      ระยะที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) 
-มีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ระยะที่ 4) 
0.7585 

 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………ส่วนกลางและภูมิภาค.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

9. โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว      ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 
- คนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างาน 
1,380,200 คน 

882,382,000 กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)............................................................................................. ............ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน   (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)...... 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………… พื้นที่ด าเนินการ : …………………………จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม.................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    น)    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

10. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

2560     - นักเรียน นักศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไป) ผู้ว่างงาน คนหางาน 
ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่รอ
ฤดูกาล ประชาชนทั่วไปได้รับการ

100,000,000 กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................. ........................ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน   (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)...... 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ..............(กรุณาระบุความสอดคล้องกับการปฏิรูปฯ) ................................ ........................................................ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

ส่งเสริมการมีงานท า จ านวน 
400,000 คน  
วัตถุประสงค์โครงการ 
1.เพ่ือถวายความจงรักภัคดี และน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
2.เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้าน
การส่งเสริมอาชีพ ของพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อ
สาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย 
3.เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหา
งานท า/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือก
ต าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถและความถนัดของตน 
และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถาน
ประกอบการจ านวนมากในคราว



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

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



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 

1 2 3 4 

ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชน ทั่วไป ได้
ทราบถึงความรู้ ความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือ
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
มีโลกทัศน์ด้านอาชีพที่กว้างไกล 
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อม
เพ่ือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
6. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไป) ผู้ว่างงาน 
คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ที่รอฤดูกาล ประชาชนทั่วไป ได้รับ
ทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมการจัดหางานในด้าน
ต่างๆ  

 



 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

1.การเพิ่มผลิตภาพแรงานไทย      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
ปี 58 - 59 สถานประกอบกิจการร่วม
โครงการ 250 แห่งและแรงงาน 

ปี 58 – 59 
132.85 
ปี 60 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

      กลุ่มเปูาหมาย 20,000 คนปี 60 
สถานประกอบกิจการร่วมโครงการ 
180 แห่ง และแรงงานกลุ่มเปูาหมาย  

47.9  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).......................................................................................... ............... 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      10,000 คน 
- แรงงานในสถานประกอบกิจการมี

ความรู้และทักษะในกระบวนการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียใน
วงจรการผลิต 
สถานประกอบกิจการที่ร่วมโครงการ
สามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 และลดการสูญเสียได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

  

      ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 
- สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ 

5,000 แห่งและแรงงานกลุ่มเปูาหมาย 
400,000 คน มีความรู้และทักษะใน
กระบวนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานลด
การสูญเสียในวงจรการผลิต 
 

ระยะละ 
240.8 

 

      - สถานประกอบกิจการที่ร่วมโครงการ
สามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 และลดการสูญเสียได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

2. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อการแข่งขัน 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แรงงานกลุ่มเปูาหมาย 104,300 คน 
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรู้
และทักษะฝีมืออันเป็นผลมาจาก
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือยกระดับฝีมือ
แรงงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปี
สุดท้าย   
  -ส่งเสริมการศึกษาในระบบทวิภาคี/ 
สหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
การรับรองความรู้ความสามารถแรงงาน 
การแข่งขันฝีมือแรงงาน (ระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ/คนพิการ)  
  -การจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนราย 

ปี 60 
364.3632 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

      อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
และการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนระดับ
พ้ืนที่ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด 

  

      ระยะที่ ๑ – ๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
– ๒๕๗๙) 

- แรงงานกลุ่มเปูาหมายปีละ 
104,300 คน ในภาคอุตสาหกรรมและ 

ปีละ 
343 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      บริการมีความรู้และทักษะฝีมือใน
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่องเที่ยว 
อบรมด้านภาษา ให้แก่แรงงานไทย การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
ยกระดับฝีมือแรงงาน   
  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมเข้าสู่การท างาน 
รับรองความรู้ความสามารถแรงงาน การ
แข่งขันฝีมือแรงงาน(ระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ/คนพิการ) 

  

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

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
แรงงานในสถานประกอบกิจการทุก
ประเภทได้รับการฝึกอบรม โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 3,480,480 
คน 

ปีละ 
298.2876 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

      ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔ 
แรงงานในสถานประกอบกิจการทุก
ประเภทได้รับการฝึกอบรม โดยมี
กลุ่มเปูาหมายจ านวนปีละ ๔ ล้านคน 
 

ปีละ 
298.2876 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

4. ก าหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ก าหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในสาขาอาชีพที่อันตรายต่อ
สาธารณะและสาขาอาชีพที่สอดคล้อง
กับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จ านวน 
25,220 คน 

ปีละ 
167 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

      ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔ 
ก าหนด/ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้คลอบคลุมอาชีพและอุตสาหกรรม
ส าคัญตามยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

ปีละ 
167 

 

5. พัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ  
ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 
- แรงงานกลุ่มเปูาหมายมีความรู้และ
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในจังหวัด
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- แรงงานในระบบ แรงงานทั่วไป 
แรงงานใหม่ (นักศึกษาปีสุดท้าย) มี
ทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และมี
ความพร้อมในการท างานในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ 

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

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

 
 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………………กระทรวงแรงงาน……………………… พื้นที่ด าเนินการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ล าดับที่ 1) และทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ล าดับที่ 2) 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

6. โครงการสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยในการท างานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือช่อง
ทางผ่านแดนที่ส าคัญ 

     ระยะที่ ๑ 
- แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว 
ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเปูาหมาย  

(ระยะที่ ๑) 
7,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยฯ 
- สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาด 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ............................(กรุณาระบุความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ)........................................................................ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน  

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      กลางในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือท่ี
มีช่องทางผ่านแดนส าคัญ ที่เข้าร่วม
โครงการมีการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคอัน
เนื่องจากการท างานลดลง 
- มีบรรยากาศในการลงทุนที่ดี ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่มีช่องทางผ่าน
แดนส าคัญ 

  

      ระยะที่ ๒ – ๔ 
- แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว 
ในสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษหรือที่มีช่องทางผ่านแดน
ส าคัญ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยฯ 
- สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ขนาด
กลางในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือท่ี 

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

 

      มีช่องทางผ่านแดนส าคัญ มีการเกิด
อุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องจากการท างาน
ลดลง 

  

7. การด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(Arrangement for Technical Cooperation) กับ
องค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ได้รับการพัฒนา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

ปี ๒๕๕๙ 
233,529 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

เกาหลี(Korea Occupational Safety and Health 
Agency; KOSHA) 

     สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- มีการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานด้านความปลอดภัยฯ 

  

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

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

 

8.โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ
ข้อมูลตัวชี้วัดการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Workshop on the 

Development of Occupational Safety and Health 
Scorecard  Information System) 

 -      ระยะที่ ๑ – ๔ 
- มีระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของอาเซียน 
- สร้างความเป็นเอกภาพในการพัฒนา
ระบบข้อมูลและตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศสมาชิกเครือข่าย ASEAN-
OSHNET 
- กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 

(ระยะที่ ๑) 
5,000,000 
(ระยะที่ ๒) 
6,000,000 
(ระยะที่ ๓) 
7,000,000 
(ระยะที่ ๔ 
8,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศฯ แต่ละ
ประเทศ 
- มีแนวทางการวางระบบสารสนเทศที่
สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานของ
เครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  

9. โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับโลกด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  -     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการท างาน 

(ระยะที่ ๑) 
700,000 
(ระยะที่ ๒) 
1,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ประเทศไทย มีการสร้างความสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านวิชาการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งในระดับ
อาเซียนและระดับนานาชาติ 

(ระยะที่ ๓) 
2,000,000 
(ระยะที่ ๔) 
3,000,000 

 

10. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐระหว่างไทย – 
สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Program: CSEP ) 
โดยแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระหว่าง ไทย – สิงคโปร์ 
(อยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจาหารือเพ่ือก าหนดกรอบความ
ร่วมมือ โดยกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม) 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- มีการประสานความร่วมมือระหว่าง 

 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ไทย–สิงคโปร์ 
- มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างไทย – 
สิงคโปร์ 

  

11. การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้าน
แรงงาน 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- บรรยากาศการลงทุน/และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รับการ 

ปี 58 – 60 
14,000,000 
(ระยะที่ ๑) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ส่งเสริมให้เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อความ
เชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

15,400,000 
(ระยะที่ ๒) 
16,940,000 
(ระยะที่ ๓) 
20,497,400 
(ระยะที่ ๔) 
22,547,100 

 

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

  -     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น การ
ท างานในกระบวนการต่างๆ เกิดความ
ต่อเนื่องความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ 
เป็นไปตามแผน สินค้าและบริการมี
คุณภาพ 
- ความขัดแย้งที่มีอยู่ลดลง เนื่องจาก 
ลูกจ้างไม่สูญเสียชั่วโมงท างานไปกับการ

(ระยะที่ ๑) 
4,000,000 
(ระยะที่ ๒) 
5,500,000 
(ระยะที่ ๓) 
6,050,000 
(ระยะที่ ๔) 
6,655,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

เจรจาต่อรองกับนายจ้าง จึงใช้เวลาใน
การท างานได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และรู้สึกมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างาน  และนายจ้าง
ไม่สูญเสียเวลาในการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาด จึงมีเวลาในการ
บริหารธุรกิจบริษัทได้ก าไรจากการทุ่มเท
แรงกายแรงใจของทุกฝุาย 

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

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
สามารถให้บริการให้ค าปรึกษาปัญหาข้อ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน แก่
ผู้ใช้แรงงานนายจ้าง  ประชาชนทั่วไป  
ตลอดจนประสานงานการรับเรื่อง
ร้องเรียน   

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

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

 

 

 



  
หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน……………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

14. โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
- คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างานใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๔๐,๐๐๐ คน 
 

12.478 
ล้านบาท 

กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      (๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด 
มุกดาหาร และสงขลา) 

  

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

ระยะที่ ๑ – ๔ 
ระยะละ 
132.2675 
ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

หน่วยงานหลัก : ……………………………กระทรวงแรงงาน…………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ทั่วประเทศ 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

15. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ 
- ประชาสัมพันธ์เรื่องส าคัญ ผ่านสื่อเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบประกันสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ช่วงระยะเวลา 5 - 20 ป ี
ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
สาธารณชน รับรู้เข้าใจ ในระบบ 
 
 

150.050 ส านักงาน
ประกันสังคม 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบเงินกองทุนเพ่ือการบริหารงานส านักงานประกันสังคม ปี 2560 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษบกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง สวัสดิการสังคม 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

- สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย โดยผ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง IO (Information 
Operation)รวมทั้งน าข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
- รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น าไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ 
- การส ารวจความพึงพอใจด้านการบริการด้านการบริหารและ
ข้อมูลข่าวสาร 
- ด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 
- ด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการ
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประกันสังคม และเข้าถึงสิทธิ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 

4 
 

5 
3.6 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

หน่วยงานหลัก : ………………………กระทรวงแรงงาน………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ………………………การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ............ 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

16. การปฏิรูปการบริหารการลงทุน 
- การแยกส่วนการบริหารงานการลงทุน โดยผลักดันการแยก
ส่วน'บริหารการลงทุนที่เป็นงานปฏิบัติการ (Operator)  

 
 
 

 
 
 

   ช่วงระยะ 5 ปี 
มีหน่วยงานด้านการลงทุนที่อิสระ มี
ความคล่องตัวส่งผลต่อการเพ่ิม 

3 ส านักงาน
ประกันสังคม 
(กบล. / กน.  / 

ออกเป็น'หน่วยงานรูปแบบพิเศษ หรือรูปแบบอ่ืน 
- พัฒนาระบบสนับสนุนการลงทุน 
- เพ่ิมช่องทางการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 

 
 
 

   ประสิทธิภาพด้านการลงทุนและ
เสถียรภาพกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน 

 กพบ.) 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบเงินกองทุนเพ่ือการบริหารงานส านักงานประกันสังคม ปี 2560 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน  และเรื่องสวัสดิการสังคม 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ช่วงระยะ 5 - 20 ปี 
กองทุนมีเสถียรภาพ ส่งผลให้มี
ผลตอบแทนเพียงพอต่อการพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน 

3.27  

17. การพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้านแรงงานกับนานาประเทศ 

     ช่วงระยะ ๕ ปี 
มีความร่วมมือที่ดีในด้านวิชาการกับ 

 ส านักงาน
ประกันสังคม 

1 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการประกันสังคมใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน  ได้แก่ 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันสังคม 
(ASSA) 
- ศูนย์กลางฝึกอบรมระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประกันสังคม ASSA  เช่น หลกัสูตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ
ครบวงจร 
- พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่มประเทศ CLMV 

     กลุ่มประเทศ CLMVและประเทศสมาชิก
อ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียน   
ช่วงระยะ ๑๐-๒๐ ปี 
- ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรชั้นน าด้าน
การประกันสังคมจากประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียน 
- ประกันสังคมไทยเป็นศูนย์บริการและ
แหล่งเรียนรู้ด้านการฟ้ืนฟูแก่ลูกจ้าง  

7.92  

- เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารสมาคมประกันสังคม (ASSA) ครั้งที่ ๓๔ 

     ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง 
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

  

2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันสังคมในระดับ
นานาชาติ ผ่านกลไกการด าเนินงานของสมาคมการ
ประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA) 
 

      2  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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

      ยังไม่สามารถ
ประมาณการ 
งบประมาณ
ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน………พื้นที่ด าเนินการ : 7 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, เชียงราย, นครพนม 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

บริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 
18. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559  
และระยะที่ 1 – 4 
- นายจ้าง/สถานประกอบการ  

(ปี 58-59) 
0.3026 
(ระยะที่ ๑) 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ก าหนดแนวทางในการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่เขต 

     ประชาชน/แรงงาน ในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับบริการด้าน 

0.8287 
(ระยะที่ 2) 

 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเปา้ประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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

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

0.7585 
(ระยะที่ 3) 
0.7585 
(ระยะที่ 4) 
0.7585 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………… พื้นที่ด าเนินการ : ส่วนกลาง/ต่างประเทศ 13 ประเทศ (14 แห่ง) 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

19.ส่งเสริมความสัมพันธ์และการขยายตลาดแรงงาน 
- การประชุมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
- การจัดท าบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานกับต่างประเทศ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
เกดิความร่วมมือและความตกลงด้าน
แรงงานกับต่างประเทศ และก่อให้เกิด 

98.6032 ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

- การขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ      ประโยชน์แก่แรงงานไทย   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  343.6035  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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

  

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 
 
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

การเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
1. โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs 
Smart Workers) 

     - ผู้สมัครงานมาใช้บริการ ปีละ 
160,000 คน 
- ได้รับการบรรจุงานร้อยละ 73 

33,396,600 
ล้านบาท 

กรมการจัดหางาน 

      

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดท าฐานข้อมูล 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………….......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

ปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทุนมนุษย์ 
2. โครงการเตรียมความพร้อมการสั่งสมประสบการณ์
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

     ช่วงระยะ ๕-๒๐ ป ี
- ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ
บริการผ่านบุคลากรที่มีศักยภาพในทุกๆ 

 
2.4 

ส านักงาน
ประกันสังคม 
(กบค. / กฝ.) 

3. โครงการวางแผนและบริหารก าลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (Strategic 
Workforce Planning) 

     ด้าน ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 
- องค์กรสามารถธ ารงรักษาคนดีคนเก่ง 

0.944  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบเงินกองทุนเพ่ือการบริหารงานส านักงานประกันสังคม ปี 2560 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 29 สวัสดิการสังคม วาระท่ี 37 ปฏิรูปการแรงงาน  

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

4. จัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพบุคลากร
(Career Path) 

     ให้อยู่ร่วมกันเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรที่
ดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนผู้มีส่วนได้เสีย 

ปี 2559 
2.4 

 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความพร้อมด้านทักษะการ
ตัดสินใจ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง'    

     ได้อย่างยั่งยืน 16.99 
 

 

6. พัฒนาศักยภาพให้มีภูมิต้านทาน มีเหตุผลรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวทันสู่สังคม
ดิจิตอล รองรับThailand 4.0  และศตวรรษท่ี ๒๑ 

      37.60  

      
 

 

 

 

 
 
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

7. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในและนอกระบบ 
เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
โดยอบรมให้ความรู้ ด้วยวิธีการบรรยาย โดยผ่านโมเดลสถานี 

     ระยะที่ ๑ 
- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ ได้รับความรู้ในเรื่องของ
อันตรายจากการท างานที่เสมือนจริง  

(ระยะที่ ๑) 
5,000,000 

กรมสวัสดิการและ 
คุม้ครองแรงงาน 

งานด้านความปลอดภัยในการท างาน แก่นายจ้างลูกจ้าง
เครือข่าย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     และมีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติเหตุ
และโรคจากการท างาน 
- ผู้เข้าชมศูนย์ฯ สามารถน าความรู้ที่ 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง  

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ได้รับไปถ่ายทอดได้จริงในการท างาน   
      ระยะที่ ๒ – ๔ 

- มีโมเดลที่ทันสมัย และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือใช้ในการให้
ความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการ
ท างานที่เสมือนจริง และมีความเข้าใจใน
การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการ
ท างาน 
- สถิติการประสบอันตรายจากการ
ท างานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

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

 

8. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
เพ่ือพัฒนาต้นแบบการด าเนินการเรื่องความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตท่ีจะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน และสร้างมาตรฐาน 

(ระยะที่ ๑) 
2,500,000 
(ระยะที่ ๒) 
4,000,000 
(ระยะที่ ๓) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา อันเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดี
ให้กับเด็ก นักเรียนและเยาวชน 
 
 

5,000,000 
(ระยะที่ ๔) 
6,000,000 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

9. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ 

     ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และช่วง
ที่ ๑-๔ 
บุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาและ
สร้างพ้ืนฐานก่อนวัยเรียนให้มีความ
พร้อมที่จะเรียนในโรงเรียนและผู้ใช้
แรงงานท างานโดยไม่ต้องมีห่วงกังวลใน
การเลี้ยงดูบุตรก่อนวัยเรียน เป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน 

ปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 
25,284,700 
(ระยะที่ ๑) 
74,414,500 
(ระยะที่ ๒) 
81,850,000 
(ระยะที่ ๓) 
90,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

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

     ระยะที่ 1 – 4 
นายจ้าง ลูกจ้าง องค์การลูกจ้าง 
เครือข่ายแรงงานและทรัพยากรแรงงาน
ที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ 
ศักยภาพ ประสบการณ์ และปรับ 

(ระยะที่ ๑) 
12,500,000 
(ระยะที่ ๒) 
13,750,000 
(ระยะที่ ๓) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      แนวคิด ทัศนคติในการพัฒนาด้าน
แรงงาน และปรับแนวคิด ทัศนคติใน
การพัฒนาด้านแรงงานและน าไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

15,125,000 
(ระยะที่ ๔) 
16,637,500 

 

  
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค และ 
เท่าเทียมทางสังคม 

 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
1. พัฒนาฝีมือเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และ
แรงงานกลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ประสบภัย 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และระยะที่ 
1 – 4 
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จ านวนปี 

ปีละ 
112.581 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

ธรรมชาติ/ผู้ต้องขัง ฯลฯ)      ละ 23,560 คน มีความรู้และทักษะ
ฝีมือในสาขาอาชีพที่ร่วมโครงการ 
- แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสามารถ

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

น าความรู้และทักษะฝีมือ ไปสร้างโอกาส
ในการท างานและการประกอบอาชีพ
อิสระ ท าให้พ่ึงพาตนเองได้และสังคมให้
การยอมรับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ………………………………………………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
และแรงงานเฉพาะกลุ่ม (แรงงานสูงอายุ และ แรงงานคน
พิการ) 

        

2. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุแผนบูรณา
การการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(กรมการจัดหางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

     เป้าหมาย 
1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่
ต้องการท างานหรือประกอบอาชีพ

108,360,000 กรมการจัดหางาน 
(กส) 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง การปฏิรูประบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

ม่ันคงของมนุษย์) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพ และการท างาน 
2. เพ่ือส ารวจข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้าง
ผู้สูงอายุท างาน 
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าร่วมทางสังคม
รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ านวน 156,000 คน 
2. ส ารวจข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุเข้า
ท างาน จ านวน 100,000 แห่ง 
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพจ านวน 
34,400 คน 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท า 
- การให้บริการแนะแนวอาชีพ 
3. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ 

     ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงาน
ท า   
ผลที่ได้รับ : นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3ขึ้นไป) นักศึกษา และประชาชน
ที่มารับบริการสามารถน าข้อมูลที่ได้รับ 

951,764,000 
 
850,764,000 

กรมการจัดหางาน 
(กส) 

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม 

     จากการแนะแนวอาชีพไปใช้ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือก 
ประกอบอาชีพ เป้าหมาย : 
10,515,000 คน 

  

      ระยะที่ 1- 4 
1. การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 

101,000,000  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

4. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน   จ านวน 21,000,000 
คน 

36,499,240 กรมการจัดหางาน 
 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร 

48,000,000  

 วิสัยทัศน์ : ทรพัยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  .............................(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 3 การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดท้าฐานข้อมูล 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ตลาดแรงงาน   จ านวน 28,000,000 
คน 

  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน   จ านวน 35,000,000 
คน 

60,000,000  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574 
  - ประชาชนได้รับบริการข้อมูล 
ข่าวสารตลาดแรงงาน   จ านวน 
35,000,000 คน 

60,000,000  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2575-2579 
- ประชาชนได้รับบริการข้อมูล ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน   จ านวน 35,000,000 
คน 

60,000,000  

            
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน :การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

5. การคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงาน 
 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับ
การคุ้มครอง และมีความรู้ ความเข้าใจ 

ปี.๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ 
135,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      1.ก ากับ ดูแลให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับ
การคุ้มครอง และส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ 

     ในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 
 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐).................................................................. ....................................... 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน  

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
2. สร้างและพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
3. สร้าง สนับสนุน และพัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายทุก

ภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
คุ้มครองแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม 

4. สร้างและพัฒนาระบบ Smart Protection ให้
ครอบคลุมทุกภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน ให้แรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบทุกคนสามารถใช้บริการด้านคุ้มครอง
แรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

(ระยะที่ ๑) 
700,000,000 

 

      ระยะที่ 2 
- ขับเคลื่อนการคุ้มครอง ส่งเสริมและ 

(ระยะที่ ๒) 
800,000,000 

 

      พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอก
ระบบให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
- แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครอง และมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      คุ้มครองแรงงาน และสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน
ผ่านระบบ smart protection 
-มีการสร้างระบบการคุ้มครองที่มีองค์กร
ภาคีเครือข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

      ระยะที่ 3 
- แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครอง และมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน
ผ่านระบบ smart protection ได้ง่าย  

(ระยะที่ ๓) 
500,000,000 

 

      สะดวก และรวดเร็ว 
- มีองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อน
ระบบการคุ้มครองแรงงานให้บรรลุ
ภารกิจด้านคุ้มครองแรงงาน 
- ถ่ายโอนภารกิจบางส่วนด้านการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้เอกชน
ด าเนินการแทน เช่นการตรวจแรงงาน 
โดยกรมฯ ท าหน้าที่เป็น Controller  

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      เป็นต้น   
      ระยะที่ 4 

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการแรงงาน 
ทั้งในระบบและนอกระบบผ่านระบบ 
smart protectionและองค์กรภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 

(ระยะที่ ๔) 
500,000,000 

 

6. การก ากับดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยในการท างาน 
- กิจกรรมตรวจและก ากับดูแลสถานประกอบกิจการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- สถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยฯ 

(ระยะที่ ๑) 
5,000,000 
(ระยะที่ ๒) 
8,000,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

- กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ที่มีอัตราการประสบอันตรายสูง สถานประกอบกิจการที่มี
สภาพปัญหาไม่ปลอดภัยจากการท างาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่ถูกร้องเรียน 

     - แรงงานได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยฯ 
- สถิติการประสบอันตรายจากการ
ท างานโรคจากการท างาน ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีก่อน 

(ระยะที่ ๓) 
10,000,000 
(ระยะที่ ๔) 
12,000,000 

 

7. โครงการแรงงานสมานฉันท์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย 
(ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ จ านวน ๕ ศูนย์) 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น การ
ท างานในกระบวนการต่าง ๆ เกิดความ
ต่อเนื่อง ความก้าวหน้าของงานต่าง ๆ 
เป็นไปตามแผน สินค้าและบริการมี
คุณภาพ 

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

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      - ความขัดแย้งที่มีอยู่ลดลง เนื่องจาก 
ลูกจ้างไม่สูญเสียชั่วโมงท างานไปกับการ
เจรจาต่อรองกับนายจ้าง จึงใช้เวลาใน
การท างานได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และรู้สึกมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างาน  และนายจ้าง
ไม่สูญเสียเวลาในการแสวงหาโอกาส 

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

 

      ทางการตลาด จึงมีเวลาในการ
บริหารธุรกิจบริษัทได้ก าไรจากการทุ่มเท
แรงกายแรงใจของทุกฝ่าย 

  

8. การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงาน 
-ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัว สังคม 
- เตรียมความพร้อมแรงงานสูงอายุเพ่ือการเกษียณอย่างมี
คุณภาพและส่งเสริมการจ้างงานหลังเกษียณ 
-พัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงานยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพการจ้างในอนาคต 
-ส่งเสริมสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวแรงงาน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 

     ระยะที่ ๑ – ๔ 
- สถานประกอบกิจการมีการจัด
สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย 
สันทนาการและสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่ลูกจ้างปีละ 12,000 แห่ง   
-ให้บริการเงินกู้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบกิจการเพ่ือให้สมาชิก
ซึ่งเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ได้กู้ยืมเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบ
และเกิดการพัฒนารายได้ ปีละ 12 แห่ง
ท าให้แรงงานได้รับคณุภาพชีวิตที่ดีจาก

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

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

การขยายผลด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาน
ประกอบกิจการ 
- การจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบ 
กิจการ 
- การด าเนินชีวิตด้วยการท าความดีน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
  ทั้งนี้ในระยะที่ 1-2 จะด าเนินการ
พัฒนารูปแบบสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อ
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัด
สวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของ
ลูกจ้างและสอดคล้องกับสภาพการจ้างที่
เปลี่ยนแปลง             



 
 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมัน่คง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท า 
- การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 
9.โครงการส่งเสริมรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
- ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมี
งานท าในต่างประเทศจ านวน ๒๓๑,๒๙๔ คน 
 
 

17,178,200 กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)............................................................................. ............................ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 – 5  
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

10. โครงการสินเชื่อเพื่อการไปท างานต่างประเทศ      ระยะที่ ๑ – ระยะที่ ๔ 177,632,000  
11. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขัน
ท างานสาธารณรัฐเกาหล ี

     - ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมี
งานท าในต่างประเทศจ านวน  

  

12. โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานไทยตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล) 

     ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน  
(ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ X ๒๐ ปี) 

  

13. โครงการศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศ
ในส่วนภูมิภาค 

        

14. โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกัน
การตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างาน
ต่างประเทศ 

        

15. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

        

                 
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานท า 
- การให้บริการจัดหางานในประเทศ 
16. โครงการตลาดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 

     - ผู้สมัครงานมาใช้บริการ ปีละ 511,200 
คน   
 

170,175,000 กรมการจัดหางาน 

17 โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน 
  - กิจกรรมให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
- กิจกรรมการมีงานท าน าชุมชนเข้มแข็ง 

     - ได้รับการบรรจุงานร้อยละ 78  ของผู้
ที่ได้รับการส่งตัวไปพบนายจ้าง   

103,935,000 กรมการจัดหางาน 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................... ...................... 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง  

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

- กิจกรรมนัดพบแรงงาน 
- กิจกรรมการบริการจัดหางานและคุ้มครองแรงงานตลอด24 
ชั่วโมง 
- กิจกรรมเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ 
18.โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ 
- กิจกรรมจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษ 
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมคนพิการท างาน 
- กิจกรรมส่งเสริมคนพิการมีงานท าในหน่วยงานภาครัฐ 
- กิจกรรมสร้างโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน 

      21,245,300 กรมการจัดหางาน 

19. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา)       2,500,000 กรมการจัดหางาน              
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..…………………… .......... 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

20. การปฏิรูประบบบ านาญเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ 
 1. ปฏิรูประบบบ านาญชราภาพ   
   - ปรับเพดานค่าจ้างขั้นต่ าและข้ันสูงเพ่ือรองรับการจ่ายสิทธิ 

 
 

 
 

   ช่วงระยะเวลา ๕-๒๐ ป ี
- ผู้ประกันตนมีเงินออมเพ่ิมข้ึนและ
ได้รับเงินบ านาญเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

0.97 ส านักงาน
ประกันสังคม 

ประโยชน์กรณีชราภาพ 
 - ปรับขยายอายุการมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ 
 - ปรับอัตราเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม 

     ในยามเกษียณ 
- ผู้ประกันตนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 29 เรื่อง สวัสดิการสังคม 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

- ปรับสูตรการค านวณการจ่ายเงินบ านาญชราภาพ        
0.77 

 

 2. ทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้มี
ความเหมาะสมตามแนวทาง ILO 

        

3. พัฒนาสู่การสร้างหลักประกันถ้วนหน้า 
- พัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม มาตรา 40 

      4  

21. ปฏิรูปบริการทางการแพทย์ 
- ทบทวนระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทั้งระบบ 
- จัดท ายุทธศาสตร์ระบบบริการทางการแพทย์กองทุน
ประกันสังคม 
- บูรณาการตรวจประเมินและพัฒนาคุณภาพ เยี่ยมส ารวจ
สถานพยาบาลในระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง 
- บูรณาการกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลัง
สุขภาพแห่งชาติ 

     ช่วงระยะ ๕ ป ี
ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้าน
บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 

24.94 ส านักงาน
ประกันสังคม 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกระทรวง
แรงงาน 

     กระทรวงแรงงาน  จะด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เหมาะสมกับ 

 กรมการจัดหางาน 

      สถานการณ์และมีความทันสมัย เป็น
ธรรมกับผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนดังนี้ 
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท า 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2560 -2564) 
กฎหมายล าดับรองเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท า 
พ.ศ. .... 

3,000,000  

      ระยะทื่ 1-4 (พ.ศ. 2560 -2579) 
ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายส่งเสริม
การมีงานท า 

50,000,000 
(ปีละ 
2,500,000) 

 

      ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการมีงาน
ท า 

1,500,000  

                     



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทุกจังหวัดทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

2. การยกร่างกฎหมาย และปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้
ทันสมัยมีความเป็นธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

     ระยะที่ 1 – 4 
- มีการการยกร่างกฎหมาย และปรับปรุง
กฎหมายต่าง ๆ ให้ทันสมัย มีความเป็น 

ปี 2558 – 
2560 
1,500,000 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

      ธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมีการด าเนินการยกร่าง 

(ระยะที่ ๑) 
2,500,000 
(ระยะที่ ๒) 

 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      กฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
  - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
   - ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. .... 
  - ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. .... 
- ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
- ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  - ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

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

 

      และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
  - ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
  - ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

  



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      นอกระบบ พ.ศ. .... 
  - ร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. .... 

  

                               
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมในรูปแบบ 
Digital government 
  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานภายในแบบ 

     ปีงบประมาณ 2558 - 2560 และ
ระยะที่ 1 – 4 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ และ
ระยะที่ ๑-๔ 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ครบวงจร Smartoffice มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลทุก
ด้านตามภารกิจ (คุ้มครองความปลอดภัยแรงงานสัมพันธ์ 
สวัสดิการ) จัดระบบการท างาน ระบบ Paperless 

     ในห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ เป็นดังนี้ 
1. เพ่ือท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ท าให้  

769,560,000  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

  2. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลขนาด
ใหญ่เพ่ือการวิเคราะห์และบริหารงาน 
   3.โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐโดยยึด
ความต้องการของผู้ใช้แรงงานเป็นศูนย์กลางภายใต้บริการใน
รูปแบบดิจิทัล 
  4. โครงการยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรรองรับการ
ท างานในรูปแบบดิจิทัล 

     1. บุคลากรมีพร้อมกับการท างาน และ
สร้างคุณค่าให้แก่กรมอย่างเป็น
ระบบและเกิดผลิตภาพสูงสุดในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

2. ปรับปรุง พัฒนาการบริการของภาครัฐ
ในเชิงรุกให้มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อราชการ 
ปรับวิธีการท างานให้เข้าถึงผู้รับบริการได้
อย่างรวดเร็ว โดยใช้การบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนการให้บริการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 

  

4. โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ
ท างานปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

     ระยะที่ ๑-๔ 
- ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ของสถาน
ประกอบกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- มีระบบ e-service ในการรับผลตรวจที่มี
ผู้รับรองแล้วจากสถานประกอบกิจการ 
- มีระบบ e-service ในการรับแบบขอยื่น
จดทะเบียนเป็นหน่วยงานให้บริการงาน 

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

กรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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

30,000,000  

                         



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………77 จังหวัดทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

5. การพัฒนาบุคลากร การปราบปรามทุจริต และ
ค่าตอบแทนบุคลากร 

     ระยะที่ 1 – 4 
มีบุคลากรภาครัฐที่เพียงพอทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน 

858.3442 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

      ภารกิจให้บรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน.(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

6. ธรรมาภิบาล Zero Corruption 
- ใช้กลไกสร้างความโปร่งใสโดยด าเนินการตรวจสอบตาม
แผนงานของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ช่วงระยะ ๕-๒๐ ปี 
ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้มีส่วนได้เสีย 
เกิดความมั่นใจต่อส านักงานประกันสังคม 

0.9 ส านักงาน 
ประกันสังคม 

- ลดการจ่ายเงินสด ณ ส านักงานโดยรณรงค์การรับ-จ่ายเงิน
ผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

     ว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

- แผนบริหารความเสี่ยงส านักงานประกันสังคม      คอร์รัปชั่น   
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต 
“SSO Zero Corruption” 

        

- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาความร่วมมือในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

        

- โครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา'ให้มีวินัย จรรยา จริยธรรมเพื่อป้องกันให้
กระท าผิดวินัย จรรยา และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

        

- โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        

7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีเสถียรภาพ 
      --พัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม 
  1.2 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูล (Data) 
    - ปรับปรุงระบบ DB for e-service เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล  
  - การให้บริการงานประกันสังคมในรูปแบบ e-service  และ  

 
 

 
 

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

39.90 ส านักงาน 
ประกันสังคม 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

service ภาครัฐรูปแบบใหม่ (Modernized Service) 
 1.3 ยกระดับการให้บริการสู่ e-Self Service  
  - ปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคม บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม เป็นระบบ Web Application 
  - การบริการงานประกันสังคมในรูปแบบ Modernized 
Service 
  - พัฒนาและปรับปรุง Website ส านักงานประกันสังคม 
  - พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์   e-Receipt 

        

2.พัฒนาสู่ Digital SSO รองรับ Digital Thailand 
  -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้  
บริการทุกระบบให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ 
  - การบริการประกันสังคมที่เข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Full 
Option & Stable) 

        

8. ปฏิรูประบบบริการ 
-- พัฒนาแบบน าส่งเงินสมทบเป็นระบบ Barcode เพื่อ
ช าระเงนิหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารหรือหน่วยบริการ 
- รับเงินมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
เสถียรภาพ (Robinson Central B2S Office Mate) 
- การรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านหน้า
เคาน์เตอร์ที่ท าการไปรษณีย์ (Pay at post) 
- พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-receipt) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

0.5 ส านักงาน 
ประกันสังคม 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

เพ่ือให้ผู้ช าระเงินสามารถ เรียกใบเสร็จรับเงินจากระบบ
อินเตอร์เน็ตของส านักงานประกันสังคมได้ด้วยตนเอง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ e-claim 
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทุกระบบ 
- ปรับปรุงช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกยุคสมัย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                             



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : 77  จังหวัดทั่วประเทศ/ต่างประเทศ 13 ประเทศ (14 แห่ง) 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

9. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน   

     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานใน
ห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
– ๒๕๗๙ เป็นดังนี้ 

๒.๓๒๖๔ 
(งบ

ด าเนินงาน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

        ๑. กระทรวงแรงงานมีแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙) 

 

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน  (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : - 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 วาระปฏิรูปการแรงงาน  ๓. เรื่อง การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดท าฐานข้อมูล 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      แรงงาน ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในแต่ละ
ห้วงระยะเวลา  
  ๒. กระทรวงแรงงานมีกลไกการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรมในสังกัด  
  ๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
แรงงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การตรวจราชการไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารราชการได้อย่างแท้จริง 

  

             
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

10. บริหารจัดการเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและติดตามสถานการณ์แรงงาน 
    ๑) พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ 

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

24,000,000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

    ๒) ให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ 
    ๓) ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บัญชาการฯ 
    ๔) พัฒนาระบบสนับสนันอุปกรณ์บนมือถือ (Mobile  

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

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)................................................................................................. ........ 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : - 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง -ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วาระปฏิรูปที่ 37 วาระปฏิรูปการแรงงาน  ๒. เรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

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

  

                      
 



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน :  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

11. พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน 
กระทรวงแรงงาน  
    ๑) ให้บริการ Application ระบบ Andriod 

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

94,040,000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

    ๒) ให้บริการ Application ระบบ iOS 
    ๓) ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

     - มีระบบบริการผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ต  
ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)....................................................................................... .................. 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน .(กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง -ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง วารปฏิรูปที่ 37 ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBv6y-4srPAhXJQo8KHfm5CuYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flegatool.com%2Fwp%2F959%2F&psig=AFQjCNG65itunz6Db2T3DDFkf8oSvrJ5iw&ust=1476001006576955


รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

      ๒๕๖๙) 
- มีระบบบริการรองรับการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

  

                                



 

หน่วยงานหลัก : …………………………กระทรวงแรงงาน…………………………………… พื้นที่ด าเนินการ : ……………………………………ทั่วประเทศ…………...................... 

 

กลุ่มงานด้าน :           เศรษฐกิจ              สังคม ความมั่นคง   การต่างประเทศ   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 
แผนงาน : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
                                แผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function)                แผนงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านแรงงาน  
  ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของฐานข้อมูลด้านแรงงานให้
มีความถูกต้อง ทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

     1. ฐานข้อมูลด้านแรงงานได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

100,000,000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

  1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลแรงงาน
แห่งชาติ  
   2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบ  

     2. รองรับการปฏิบัติงานของบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง 
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีความ 

  

 วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง  สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ : ......(กรุณาระบุเป้าประสงค์ของแผนงานในการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐)....................................................................... .................................. 
 แหล่งท่ีมาของงบประมาณ :  งบประมาณแผ่นดิน (กรุณาระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ เช่น งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้ เงินรายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เป็นต้น)............ 
 ความสอดคล้อง    

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) :  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : เรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เรื่อง ปฏิรูปการแรงงาน เรื่องที่ 1 การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

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

 

 

  

 (กรุณาใส่เครื่องหมาย   ในช่อง         และ          ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน) 

                      
 

แบบฟอร์ม คตน. ๕ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลา 

ผลที่จะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา งบประมาณ 
หน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 

2560 

ต.ค. 2559 – พ.ศ. 
2579 

ช่วงระยะที่ 
1 2 3 4 

แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ 
  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านแรงงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    - ฐานข้อมูลค่าจ้างและรายได้ 
    - ฐานข้อมูลแผนพัฒนาก าลังคน (Demand & Supply)  
    - ฐานข้อมูลแรงงานไทยในต่างประเทศ  
    - ฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี 
และสะบ้าย้อย) 
    - ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน 
 

     มั่นคงปลอดภัย   
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