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คานา
สานักงานแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ ในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับ
จังหวัดและมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ งานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน ดังนั้น จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านแรงงานของจั งหวั ด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ การมีส่ ว นร่ว มของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยนาทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้าน
แรงงาน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ.2555 –
2559 แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ. 2557 - 2560 เป็ น กรอบในการจัด ท าโดยทุกภาคส่ ว นได้ มีส่ ว นร่ ว มในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก แล้ ว ประมวลเป็ น กรอบความคิ ด ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งการนาแผน
สู่การปฏิบัติ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานของจั ง หวั ด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบั บ นี้
จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุม กากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่หน่วยงาน
มีส่วนร่วมดาเนินการได้ทุกมิติ ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
สุดท้าย ในนามของสานักงานแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้ ความร่ ว มมือในการจั ดทาแผนฯ จนส าเร็จลุ ล่ ว ง และขอให้ ร่ว มมือกันผลั กดันแผนฯ ไปสู่ การปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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บทที่ 1
บทนา
1 เหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผน
ปีงบประมาณ 2559 สานักงานปลั ดกระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณ ให้สานักงาน
แรงงานจั ง หวั ด ในฐานะที่ มี บ ทบาทเป็ น ผู้ แ ทนกระทรวงแรงงานในระดั บ พื้ น ที่ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ
งานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน โดยนาแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555–2559 แผนยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2557–2561 และแผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.
2557–2560 มาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด และในการดาเนินงานของ
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวัด นอกจากด าเนิ นงานร่ ว มกั บหน่ ว ยงานในสั งกั ดแล้ ว ยั งต้ องด าเนิ นงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจังหวัดซึ่งต้องมีการทางาน
ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบการดาเนินงานอีกด้วย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่สานักงานแรงงานจังหวัดต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงาน ระดับพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ โดยจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อกาหนดแนวทาง ในการดาเนินงาน ทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญได้แก่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 - 2559 แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2557 2559 แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2557 - 2560 ยุทธศาสตร์กรมในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.
2557-2560
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด และความ
ต้องการของผู้รับบริการ ในพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ มีแผนยุ ทธศาสตร์ด้า นแรงงานระดับ จังหวัด เชื่อ มโยงกับ ยุท ธศาสตร์ ประเทศ
(Country Strategy) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์
ส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์จังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผน/โครงการและของบประมาณในการดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้จังหวัดมีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงแรงงาน รวมทั้งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
แผนยุ ทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัด เป็นกระบวนการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ด้านแรงงานระยะยาว การเลือกวิถีทางเพื่อนาไปสู่เป้าหมายการดาเนินงานนั้น ควรพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ
อย่างรอบคอบ และชัดเจนว่าจะสามารถดาเนินการไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คือ วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

5
ในอนาคต กระบวนการประกอบด้วยขั้นตอน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทั นกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด
เพื่อการติดตามประเมินผล การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัด ที่ดีมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสาคัญที่
เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารขององค์กร ให้ความสาคัญและสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน
การใช้เทคนิคกระบวนการที่เหมาะสม และกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายที่
เกี่ย วข้องทุกภาคส่ วน เพื่อการบรรลุผลสูงสุ ด คือ การพัฒ นาและส่ งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมี
กรอบเวลาในการดาเนิน การตามแผนทั้งสิ้น 5 ปี โครงการที่ปรากฏในแผนจะถูกถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของแต่ละปี และเข้าสู่ระบบการติดตามประเมินผลปกติ ลักษณะของโครงการ/มาตรการ ที่
ดาเนินการจะเป็นโครงการที่ดาเนินการจบภายในปีงบประมาณนั้นๆ หากจะดาเนินการต่อเนื่องต้องขอ
อนุมัติงบประมาณเป็นรายปี เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach)
ภายใต้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานระดับจังหวัด โดยไม่จากัดว่าทรัพยากรที่ไ ด้รับการสนับสนุนมาจากแหล่งใด
สามารถมีผู้สนับสนุนได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ระยะเวลาของแผน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มีกรอบระยะเวลาของแผน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560-2564
5 กรอบแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนยุทศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด นครสวรรค์ ได้ ก าหนดกรอบแนวทางด าเนิ น การจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
2. ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบงานด้านแผน เพื่อทบทวน
ข้อมูลด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายของจังหวัด นโยบายกระทรวงแรงงาน แผนแม่บทด้าน
แรงงาน แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน จานวน 1 ครั้ง
3. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับ
พ.ศ. 2559 – 2563 โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดในการดาเนินงาน กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผน/โครงการ และจัดทา (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – 2564)
4. รั บฟังความคิดเห็ นจาก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.
2560 – 2564) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดทาแผนฉบับสมบูรณ์
5. นาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – 2564) เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบแผนและจัดส่งให้กระทรวงแรงงาน
6. นาแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.
2560 – 2564) ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด
7. เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๒
บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงาน
ในระดับจังหวัดนครสวรรค์
2.1 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่น้ อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช.
ได้จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท9,325
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุ
นาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณ การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3) การลดความเหลื่อมลาในสังคม

7
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนากาลั งคนและ
แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้ วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิต ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย
1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว
และ
ดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็ นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด้ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
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2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัส ดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
ดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ
3. การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การ
ใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่ม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
วามสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับ
ประเทศ
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้ ส ามารถปรั บ ระบบสู่ ห่ ว งโซ่อุป ทานหรื อห่ ว งโซ่คุ ณค่าที่เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม (Green Supply
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทาง
ให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซือ้ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและ
คดีทปี่ ระชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุค ลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

2.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
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เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน สามารถผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
จึงได้กาหนดนโยบายไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1. นโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยเน้นให้มีการบริหารงานของกระทรวงแรงงานอย่างมืออาชีพ
และนาการบริหารจัดการอย่าง มีคุณภาพ เช่น PSO RBM หรือ ISO มาใช้เพื่อสนองการปฏิรูปราชการ และ
จะต้องจัดทาโครงข่ายสารสนเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 5 1 0 ปีข้างหน้าเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้ง การบูรณาการพันธกิจระหว่างกรมและ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในการทางานตลอดจนการยกบทบาท กระทรวง แรงงานให้เป็น
นานาชาติ เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการทบทวนกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการบริหารราชการและ
การบริการประชาชน
2. นโยบายการพัฒนาขีดความสามารถให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยเน้นการ
จัดทาแผนแม่บท พัฒ นากาลังคนของประเทศให้ ส ามารถคาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อ
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการดาเนินการเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อย่างจริงจัง และให้มีครบทุกอาชีพ นอกจากนี้จะต้องมีการจัดทาระบบข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้ว่างงานทุก
พื้นที่เข้าถึงตลาดแรงงานได้การจัดทามาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเสริมสภาพการจ้างให้ได้มาตรฐานและช่วยลด
การกีดกันทางการค้า การขยายตลาดแรงงานไทยสาหรับอาชีพใหม่ โดยพิจารณาอาชีพที่เป็นความได้เปรียบ
ของภูมิปัญญาไทย เช่น นวดแผนไทย พ่อครัวไทย และการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีงานทายามว่างจาก
ภารกิจด้วยการพิจารณาให้มีการกาหนดค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง
3. นโยบายการแก้ไขปัญหาสังคมตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาการ
หลอกลวงคนหางาน ไปทางานต่างประเทศ ด้วยการเข้าไปดูแลการดาเนินการของบริษัทจัดหางานอย่างใกล้ชิด
และประสานส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติ กระทรวงยุติธ รรม เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการจับ กุม ปราบปรามผู้
หลอกลวง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการตรวจแรงงานเพื่อ ให้การคุ้มครองลูกจ้างทั่วถึง การให้ความสาคัญใน
เรื่องความปลอดภัยในการทางาน เพื่อลดการประสบอันตรายและให้มีการจัดตั้ง สถาบันเฉพาะด้าน ตลอดจน
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือการใช้แรงงานเด็กและหญิง การขยายการคุ้มครองแรงงานไปยังภาคเกษตรและ
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน การขอความร่วมมือสถานประกอบการจัดสวัสดิการแรงงานโดยเฉพาะโรงเรียนในโรงงาน
และการขยายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน
4. นโยบายด้านความมั่นคงของชาติ โดยเน้นให้มีการดูแลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบ ทางานให้ครอบคลุมผู้ทีได้รับการผ่อนผันรวมทั้งประสานการทางานร่วมกันกับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อมิให้กระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชากร สังคม และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชากร ในประเทศมีศักยภาพ
สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ โดยกาหนดนโยบายแรงงานและนโยบายเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานที่
จะต้องดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
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โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่ างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ เอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
ข้อ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้ หลบหนีเข้าเมืองการทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเทียวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จ้างเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ

ข้อ 3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
ข้อ 4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน
หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้ งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อ 5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน
ข้อ 6 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนิน
ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับโซ่อุปทานตลาดโลกได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
ขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายใน
ตลาดจ่ า งๆ ได้ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในอาเซี ย นและในตลาดโลก และเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ประเท ศเพื่ อ นบ้ า นใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ข้อ 7 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพแรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน
8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรี ในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
ข้อ 8 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
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เชื่อมโยงระหว่า งการเรี ย นรู้ กับ การทางาน การให้ บุค ลากรด้านการวิจั ยของภาครั ฐ สามารถไปทางานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
ข้อ 9 นามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

2.3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นกว่าการ
ดาเนิ นงานอาเซียนที่ผ่ านมา โดยมีเป้ าหมายให้บรรลุ บรรลุ ภายในปี 2558 (ค.ศ.2015) ภายใต้คาขวัญ
อาเซีย นที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศ น์ หนึ่งอัต ลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ซึ่งการรวมกลุ่มจะทาให้ อาเซียนเป็นกลุ่ ม
เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน
วัตถุประสงค์ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลื อซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริการ
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุงการ
ขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ
และองค์การระหว่างประเทศ

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่รวมกันอย่างสันติมี
ระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้านมี กรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัย
คุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้ เกิดการรวมตัว กันทางเศรษฐกิจ และการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทาให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่นคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อื่นๆได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกัน
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม ในตอนนี้ประเทศสมาชิก
อาเซียนกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558
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ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
1. อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุดประเทศสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถ
เสริ ม ซึ่งกั น และกัน ได้ หรื อมีสิ น ค้า บริ การที่ค ล้ ายคลึ งกั นซึ่งหากสามารถร่ว มมือ ก็จะสามารถสร้างความ
แข็งแกร่งในด้านอานาจการต่อรอง อันจะนามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสาคัญดี
2. การร่วมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดย
สามารถนาจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับ จุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต
ส่งออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีม ากขึ้น นอกจากนี้การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอานาจการต่อรองใน
เวทีต่างๆ มากขึ้น
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุน
ของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือ
ลด อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าเป็นอุปสรรค์ด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆที่มิใช่ภาษี เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น รวมถึงอานวยความสะดวกททางการ
ค้าและการลงทุนระหว่างกัน
4. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อม
กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจาเป็นต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสที่เกิดจาก
การลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อม
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
5. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศ จากการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตร่วมกันและการเป็นพันธมิตรในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศจากการขจัดอุปสรรคในด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
6. ยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศ ภายในประเทศจากการดาเนินงานตามแผนงานในด้านการ
ลดอุปสรรคทั้งด้านการค้าและการลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

2.4 แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จึงได้นาแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง
และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
๑. พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูง และสอดคล้องต่อความต้องการ
ภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
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๒. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนแม่บทด้านแรงงานมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
๑. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
๒. การเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๓. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กาลังแรงงาน
๕. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
จากการวิเคราะห์ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังนี้
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริ ม สร้ า งความสมดุล ของตลาดแรงงาน และความยั่ง ยืน ในภาค
แรงงาน กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ ๒ ศึกษาวิจัย และพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้ อ ๔ ส ารวจความต้ อ งการด้ า นแรงงาน (อุ ป สงค์ ) จ านวนแรงงานที่ จ ะ เข้ าสู่
ตลาดแรงงาน (อุปทาน) และการเข้า–ออกงาน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน (อุปสงค์– ปทาน) เพื่อ
คาดประมาณการ/ พยากรณ์ภาวะตลาดแรงงาน เพื่อนไปสู่การจัดทาแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการต่อไป
ข้ อ ๕ ศึ ก ษาวิ จั ย ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการจ้ า งงาน ภาวะตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ของ
โลก และ ของภูมิภ าคในยุ คแห่งการแข่งขัน และเพื่อ รองรับการเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และการเข้าสู่ ยุค
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทยในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน โดยมี
แนวทางดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๑ จัดทาแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการทั้งในระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด เพื่อให้เป็นกลไกหลักของการสร้างความสมดุลในตลาดแรงงาน
ข้อ ๒ วางมาตรการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน (Demand Size) และความต้องการ
พัฒนากาลังแรงงาน (Supply Size) ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ข้อ ๓ สร้างกลไกประสานความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและจังหวัด ระหว่างภาคี
ที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ประกอบการ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๔ ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาก าลั ง แรงงานเชิ ง บู ร ณาการ
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๑ วางแนวทาง กลไก และกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒ นากาลังแรงงานเชิง
บูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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ข้อ ๒ สื่อสาร ถ่ายทอด และให้ความรู้ความเข้าใจกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ (จังหวัด)
เพื่อให้การขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เกิดเป็นพลังในการสร้างสมดุลในตลาดแรงงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ข้ อ ๓ สื่ อ สาร และประสานงานกั บ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
เพื่อนาแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการไปดาเนินการ
ข้อ ๔ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน
เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการในระยะต่อ ๆ ไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน และผู้ประกอบการในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแรงงานและ
ผู้ประกอบการด้วยระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๕ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมแรงงาน
ทุกระดับ และการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตลอดจนการใช้แรงงานฝีมือ
ที่ผ่านการรับรองในสาขาที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกลไก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง คือ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ข้อ ๒ ส่ งเสริ มให้ มีการศึกษาวิจัย เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบในทางลบ และ
แสวงหาโอกาสจากการดาเนินการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ข้อ ๓ ส่งเสริมการศึกษาวิจั ยในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจ และภาคแรงงานของประเทศในบริบทต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว การศึ ก ษาความต้ อ งการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วรายสาขา การศึ ก ษาระบบการเก็ บ
ค่าธรรมเนียม (Levy) การขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นมาตรการในการบริ หารจัดการการจ้าง
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ข้อ ๔ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานในกรอบทวิภาคี พหุภาคี
และกรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ ดาเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
ข้ อ ๒ การด าเนิ น การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ค าปรึ ก ษาต่ อ ภาคแรงงาน
ผู้ประกอบการสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ได้รับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ข้อ ๓ การดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ าย
แรงงานฝีมือเสรีใน ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ช่างสารวจ บัญชี
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยที่ไปทางานต่ างประเทศ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ พัฒนาระบบ กลไก และการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
ข้ อ ๒ พั ฒ นาศั กยภาพ การให้ ค วามรู้ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แรงงานไทย
ในต่างประเทศ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานไทยในต่ างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับแรงงานไทยที่กลับจากการทางานต่างประเทศ
ข้ อ ๓ พั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อให้ เป็ นศู นย์ ข้ อมู ลทะเบี ยนคนหางานที่ จะไปท างานใน
ต่างประเทศ
ข้ อ ๔ ควบคุ ม ดู แล และตรวจสอบการจั ดส่ งแรงงานไทยไปท างานต่ างประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ ก าลั ง แรงงาน
มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง คือ
กลยุทธ์ ที่ ๖ ส่ งเสริ ม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนแรงงานนอก
ระบบตระหนักถึงความสาคัญของระบบประกันสังคม รวมทั้งระบบการออมและการวางแผนทางการเงินเพื่อ
การดารงชีวิต เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ข้อ ๒ การส่งเสริ มให้ประชาชนแรงงานอกระบบได้รับการประกันสังคมในรูปแบบ
ที่เหมาะสมมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มั่นคง และยั่งยืน
ข้ อ ๓ สั ด ส่ ว นของประชาชนแรงงานนอกระบบได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากระบบ
ประกันสังคมเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ มีก
ลุยทธ์ ที่เกี่ยวข้อง คือ
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๑ สนั บ สนุ น และส่ งเสริมให้ มีการศึกษาวิ จัยด้านแรงงานโดยมุ่ งเน้น ศึกษาวิจั ย
ในประเด็ น ปั ญหาที่จ ะมี ผ ลกระทบต่ อภาคแรงงานในอนาคตหรื อ ช่ว งระยะ ๕ ปี ข้ างหน้ า เพื่ อ นาข้อ มู ล
และข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปสู่การเตรียมการเชิงนโยบาย รวมทั้งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยด้านแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ข้ อ ๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย เอกสารวิ ช าการและข้ อ เสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางาน
โดยมุ่งถ่ายทอดเผยแพร่ผลการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ปฏิบัติ การสร้างเครือข่าย
งานวิจัยด้านแรงงาน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านแรงงาน
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ข้ อ ๓ เร่ ง รั ด จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ / แผนงานด้ า นแรงงาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของ
กระทรวงแรงงานในการกาหนดทิศทางการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดกรอบแนวทางวางไว้ ทั้ง
แผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน เช่ น
แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ แผนยุทธศาสตร์แรงงานกลุ่มพิเศษ แผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้านแรงงาน
เป็นต้น
ทั้งนี้ภายใต้แนวคิดให้มีการบูรณาการงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔ มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติด้วยการถ่ายทอด สร้างความรู้ความ
เข้าใจแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรม สานัก และกลุ่มงาน รวมทั้ง
ระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ต่อไป
ข้อ ๕ เร่ งรั ดการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
แผนยุ ทธศาสตร์การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน เพื่อนาผลการติดตามประเมินผล และผลการ
ตรวจสอบ
ไปปรั บ ปรุ งให้ การปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานมีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
ข้อ ๖ มุ่งบริหารจัดการภายในองค์กร ตั้งแต่การบริหารงบประมาณ การบริหารต้นทุน
การผลิต การบริหารความเสี่ยง การประเมินความคุ้มค่า รวมตลอดถึงการบริหารจัดการงานอานวยการ
และสารบรรณ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้การปฏิบัติราชการตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ของกระทรวง โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ มุ่งปรับโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานให้มีบทบาท
ภารกิจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านมาตรการกาหนดอัตรากาลังคนภาครัฐ
บทบาทภารกิจ ของภาครั ฐ การกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น ฯลฯ รวมทั้งการกาหนดตาแหน่งและการปรับ
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อ ๒ ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน โดยเน้น
การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ตลอดจนดาเนินการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับกรมรองรับและเชื่อมโยงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกับแผนฯ กระทรวง
ข้อ ๓ เร่งรัดการจัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรกระทรวงแรงงาน
ในทุกระดับ เพื่อจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน และดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุ คคล ซึ่งบุคลากรทุกคนควรได้รับการพัฒ นาความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills)
และความสามารถ (Abilities) อันจะนาไปสู่การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ ซึ่งจะเกิดผล
ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานในท้ายที่สุด
ข้อ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้รับการพัฒนาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
สามารถพยากรณ์สถานการณ์ด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงสถานภาพของกระทรวงแรงงานจาก
กระทรวง
ทางสังคมสู่กระทรวงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเชิงรุกแบบ
มีส่วนร่วม
ให้เป็นคนเก่ง คนดี ใฝ่เรียนรู้ โดยยึดหลัก MOL PLS : ค่านิยมร่วม (Core Value) กระทรวง
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แรงงานมุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork) ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning) และมีจิตบริการ
(Service Mind)
ข้อ ๖ ผลั กดัน ให้ มีการจัดตั้งหน่ว ยงาน/หรือสถาบันฝึ กอบรมด้านแรงงาน เพื่อมุ่ ง
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงานทั้งภายในและภายนอกให้มีศักยภาพด้านแรงงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บให้ มี ค วามทั น สมั ย และบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ด้ า นแรงงาน ทั้ง การจ้ างงาน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ การประกันสังคม ฯลฯ ให้มีความทันสมัยทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และของประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้ งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพสังคม เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับนายจ้างและลูกจ้าง
ข้อ ๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ในรูปแบบและช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อขัดแย้งในการใช้กฎหมาย
ข้ อ ๓ ตรวจสอบติ ด ตามการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมาย ให้ทันสมัย และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างกลไกลการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
ข้อ ๑ เสริมสร้างการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ หรืองานด้านวิชาการที่จาเป็นต่อ การ
พัฒนา การบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ข้อ ๒ เร่งรัดการขยายฐานเครือข่ายด้านแรงงานให้ครอบคลุม และทั่วถึงในทุกพื้นที่
เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อการประสานงานที่ร วดเร็ว ทันเหตุการณ์ เช่น การรายงานข่าวสารในระดับพื้นที่
ซึ่งทาให้สามารถบริหารจัดการได้ทันท่วงที
ข้อ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายด้านแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพและองค์ความรู้ด้านแรงงานให้สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการประสานงาน
และดาเนินงานของกระทรวงแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแรงงานการ
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
ข้อ ๔ ส่ ง เสริ มกลไกการท างานในระดั บพื้ นที่ โ ดยให้ การสนั บสนุน การดาเนิ นงาน
ของเครือข่ายด้านแรงงานในการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติเร่งด่วนด้านแรงงาน รวมถึงผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานอาสาสมัครแรงงานระดับอาเภอ และระดับตาบล เพื่อ ให้กลไกของอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ข้ อ ๕ สนั บ สนุ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยด้ า นแรงงานมี ค วามยั่ ง ยื น เคี ย งคู่ ก ระทรวงแรงงาน
โดยการสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ เช่ น การสนั บ สนุ น งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ อุ ด หนุ น ต่ อ อาสาสมั ค รแรงงาน
เพื่อเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๖ การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน และ
ส่งเสริมสนับสนุนแผนความต้องการด้านแรงงานระดับชุมชน/หมู่บ้านให้ได้รับการตอบสนอง รวมถึงการนิเทศ
การบริหารจัดการ การอานวยการและติดตามรายงานผลการดาเนินงาน
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กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ ดาเนิ น การสื่ อสารประชาสั มพันธ์เชิงรุก ในรูปแบบและช่ องทางการรับรู้ ที่
เหมาะสมหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาท ภารกิจของกระทรวงแรงงาน
และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งวางตาแหน่งภาพลักษณ์องค์กรในบริบทเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับบริบททาง
สังคม
ข้ อ ๒ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ประชาชนวั ย แรงงาน โดยปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างวินัยการทางานให้กับเยาวชน ประชากรวัยทางาน ตลอดจนภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดให้มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและจัดเก็บองค์ความรู้ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ เป็ น ช่อ งทางในการเข้ าถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสาร และเป็น ศู นย์ ก ลางส่ ง เสริ ม กระบวนการเรีย นรู้ใ นลั ก ษณะ
“การเรียนรู้ตามอัธยาศัย”
ข้อ ๓ ส่งเสริมการบูรณาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานในภาพรวม เพื่อให้
มีทิศทางการดาเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องและเชื่อมประสานกัน อาทิ ส่งเสริมการกาหนด
ยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ มีการจัดทาแคมเปญประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ปัญหา
ด้านแรงงาน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ ทบทวนและปรับ ปรุงแผนแม่บทด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้กาหนดกรอบทิศทางการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ
ข้อ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวัส ดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
ของกระทรวงแรงงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า
ข้อ ๓ จัดทาศูนย์ข้อมูลแรงงานเพื่อบูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของทุก
กรมในสั งกัดกระทรวงแรงงานให้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนบูรณาการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านแรงงานที่จาเป็นกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงแรงงาน
กลยุ ท ธ์ ที่ ๗ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ ๑ พัฒ นาและปรับปรุงกระบวนงานให้ บริการด้านแรงงานให้ ครอบคลุ ม และ
สนองตอบภารกิจของกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึ งวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
ของกระทรวงแรงงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะ ๕ ปีข้างหน้า
ข้อ ๓ จัดทาศูนย์ข้อมูลแรงงานเพื่อบูรณาการและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของทุก
กรมในสั งกัดกระทรวงแรงงานให้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนบูรณาการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านแรงงานที่จาเป็นกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงแรงงาน

2.5 แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕60
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์การในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อความสาเร็จในการบริการแรงงานของประเทศอย่างมีประสิทธิผล
พันธกิจ
1. วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้านแรงงาน
2. กาหนด ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
4. สร้างค่านิยมองค์กร และพัฒนาองค์กรรวมถึงระบบบริหารงานบุคคลเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพบุคลากรและองค์กรโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล
2) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชิงรุก
3) การกาหนดติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอด้านแรงงาน
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1) สร้ า งและพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ว่างงานร่วมกันในพื้นที่
2) ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
3. การผลักดันให้การบริหารจัดการแรงงานของประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
1)พัฒนากลไกด้านแรงงานรองรับภาวะวิกฤตและประชาคมอาเซียน
2) พัฒนาการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จัดหวัดชายแดนภาคใต้

2.6 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2561)
วิสัยทัศน์จังหวัด
“ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพทางการตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี
มีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ
๑. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒. พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง
๓. บริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ
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๔. พัฒนาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
๕. น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
๗. บาบัดทุกข์ บารุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เป้าประสงค์
๑. ผลผลิตข้าว อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒. เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าข้าวที่มีศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๒
๓. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือและภาคอื่นๆ
๔. เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๒
๕. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
๖. ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับการดารงชีพ
๗. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๘. การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล
กลยุทธ์หลัก
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาการเกษตร
๓. พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกล
๔. ส่งเสริมกลุ่มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕. พัฒนากลไกการค้าและตลาดการค้า
๖. จัดตั้งศูนย์กลางการคมนาคมและกระจายสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ
กลยุทธ์หลัก
๑. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีและงานประเพณีสาคัญ
๓. ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนาความรู้และเกิดความผาสุก
กลยุทธ์หลัก
๑. พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
๓. พัฒนาทักษะอาชีพและสวัสดิการสังคมทุกระบบ
๔. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
๕. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๖. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนมีส่วนร่วม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์หลัก
๑. สร้างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให้เข้มแข็ง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. ถ่ายทอดความรู้และการประกอบอาชีพตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาและขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์หลัก
๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ
๒. ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
๓. ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟูและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
๔. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์หลัก
๑. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ
๓. พัฒนาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
๔. พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี
๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีการให้บริการให้เข้มแข็ง
๖. สร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด

2.7 บทบาทภารกิจโครงสร้าง/ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 5 หน่วยงานและภารกิจหน้าที่ ดังนี
สานักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
ดาเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขต
พื้นที่จังหวัด
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ประสานและดาเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและสานักงาน
แรงงานจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 มีภารกิจหน้าที่
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยีระดับกลางและ
ระดับสูงเพื่อสร้างผู้ชานาญเฉพาะทาง
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและดาเนินการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับของเขตที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
การพัฒนาบุคลากรฝึกให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
ดาเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่
ควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครื อข่ายการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานทั้ง
ในและต่างประเทศ
เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสานักงานแรงงานจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสานักงานแรงงานจังหวัด
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานภาค 6 นครสวรรค์ มีภารกิจหน้าที่
1. งานตรวจความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและวิชาการ สนับสนุนการตรวจตามกฎหมายความปลอดภัย
2. งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทางาน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

งานให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยแรงงาน
งานสนับสนุนสถานประกอบกิจการในการเฝ้าระวังสุขภาพสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทางาน
งานส่งเสริมประสานงานประเมินระบบการทางานเครือข่ายความปลอดภัย
งานรณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัย
งานประสานการตรวจสอบและประเมินบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้บริการความปลอดภัยแรงงาน

อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์
สรจ.

หน่วยงาน

สจจ.

ช

ญ

รวม

1.ข้าราชการ

6

1

อานวยการระดับสูง

ช

สพภ.8

ญ

รวม

7

6

1

1

1

ชานาญการพิเศษ

1

1

ชานาญการ

2

2

ช

สสค.

สปจ.

สศร.6

รวม

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม ช ญ รวม

6

18 14

32

4

7

11

5

15

20

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4 2

6

ทังหมด
82
5

อานวยการระดับต้น

ชานาญงาน
ปฏิบัติการ

2

ปฏิบัติงาน

3

3

13

6

19

1

1

1

4

5

3

2

5

2
1

1

1

2

2

1

1

1

3

21

4

25

2. ลูกจ้างประจา

1

3. พนักงานราชการ

1

1

5

5

1

2

3

ปริญญาตรี

1

1

5

5

1

2

3

2

3

5

4

9

13

1

1

4

2 1

3

45
6

1

-

1

-

2

2

4

4

1

3

4

1

1

2

1

3

1

2

3

1 3

4

16

1

2
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน)
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจากัด)
(Swot Analysis)
3.1 หลักการวิเคราะห์ Swot Analysis
การประเมินสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กร เป็นกระบวนการสาคัญ ยิ่งต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์ การได้ทราบสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
ปัจจัยใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค จะช่วยในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ให้มี ประสิทธิภาพ
ด้ว ยการน าจุ ดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่ มาใช้ให้ เกิดประโยชน์และหาวิธีการในการลดจุดอ่อน (Weakness)
ให้น้อยลง ทั้งนี้ การประเมินอย่างรอบด้านทาให้ได้ทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats)
ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด นครสวรรค์
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ดังนี้
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้าน
แรงงาน
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 2559
แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2557 – 2560
แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560)
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บทบาทภารกิจ โครงสร้ าง/ภารกิจหน่ วยงานสั งกัดกระทรวงแรงงาน/อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ห น่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
3.3 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์มีมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (Gross Provincial Product)
ปี 2556 ทั้งสิ้น 119,700 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเกษตร 48,790 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.76
นอกภาคเกษตร 70,910 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.24 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2545
สาขาอุตสาหกรรมที่สาคัญ 5 อันดับแรกได้แก่ การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่ าไม้ ร้อยละ 39.47
ของ GPP อุตสาหกรรม ร้อยละ 16.21 ของค่า GPP การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ร้อยละ
12.64 ของค่า GPP การศึกษา ร้อยละ 6.52 ของค่า GPP และตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 4.93 ของค่า
GPP
สภาพเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครสวรรค์ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม –
กันยายน) ปี 2558 ดังนี้
เครื่ องชี้ภ าวะเศรษฐกิจ จั งหวัด นครสวรรค์ ในเดือ นสิง หาคม 2558 บ่ ง ชี้ว่า เศรษฐกิจ จังหวัด นครสวรรค์
มีสัญญาณหดตัว โดยปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์หดตัว ด้านอุปทาน ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวเป็น
สาคัญ ขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัว ด้านอุปสงค์ ดัชนีการใช้จ่าย
ภาครั ฐ และดัช นี ก ารบริ โ ภคภาคเอกชนหดตัว ในขณะที่ ดัช นีก ารลงทุน ภาคเอกชนขยายตั ว ส าหรั บด้ า น
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลง ในขณะเดียวกันด้านการจ้างงานหดตัว
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) พบว่า หดตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สะท้อนจาก ดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -50.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อน เป็ นผลจากปริมาณผลผลิตข้าวลดลงเป็นส าคัญ สาหรับราคาพืช ผลทางการเกษตรยังคงหดตัว
ต่ อ เนื่ อ งด้ า นปศุ สั ต ว์ ป ริ ม าณสุ ก ร ชะลอตั ว ร้ อ ยละ 6.41 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เดื อ นก่ อ น ดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -24.90 เป็นผลจากปริมาณการผลิตแร่ยิปซั่มในจังหวัดเพิ่มขึ้น สาหรับ ผลผลิตภาค
บริการ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.31
เมื่อเทียบเดือนเดียวของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 3.95 จากจานวนนักท่องเทียวและปริมาณการใช้ไฟฟ้าธุรกิจโรงแรม และจานวนผู้มารับบริการ
ในสถานพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.48 7.22 และ 36.67 ตามลาดับ
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) พบว่า หดตัวร้อยละ -5.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน โดย
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -3.75 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้ อยละ -1.89 พิจ ารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลงร้อยละ -3.90 จานวน
รถยนต์และรถจั กรยานยนต์จดทะเบีย นใหม่ล ดลงร้อยละ -1.67 และ -18.62 ดัชนีการลงทุน ภาคเอกชน
ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัว ร้ อยละ 2.01 ดัช นี การใช้จ่ ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -23.07 เป็นผลจากบางโครงการอยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน เนื่องจากสัญญาเพิ่งเริ่มต้น ทาให้ยอดเบิกจ่ายเคลื่อนไหวน้อย ประกอบกับหน่วยงานได้รับจัดสรร
งบประมาณเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณหลายโครงการการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า
ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด นครสวรรค์ พบว่า รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ -52.77 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ย วกั น ปี ก่ อ น หดตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากเดื อ นก่ อ นหน้ า ที่ ห ดตั ว ร้ อ ยละ -47.80 เป็ น ผลจากดั ช นี ผ ลผลิ ต ภาค
เกษตรกรรม หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -50.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน และต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ 46.64 ดัช นีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวร้อยละ -4.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและ
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -2.16
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ด้านการเงิน ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อหดตัวร้อยละ 2.88 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 5.48
ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 0.30
เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัด เดือนสิงหาคม 2558 หดตัวอยู่ที่ร้ อยละ -2.2 จาก
การลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สาหรับการจ้างงานในเดือนสิงหาคม
2558 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.8
ด้านการคลัง ในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า ผลการจัดเก็บรายได้รวมในเดือนสิงหาคม 2558 มี
จานวน 531 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -7.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อน
หน้าที่ขยายตัวอยู่ร้อยละ 49.06 เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ส่วนกลางลดลง โดยสรรพากรพื้นที่ สรรพสามิต
จัดเก็บรายได้ลดลง ร้อยละ -24.20 และ -15.32 ในขณะที่การเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
3.4 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ประชากรและกาลังแรงงาน จั งหวัดนครสวรรค์ มีประชากรจานวน 1,072,756 คน เป็นผู้ อยู่ในกาลั ง
แรงงาน 810,819 คน ผู้มีงานทา 531,976 คน ผู้ว่างงาน 2,882 คน และผู้รอฤดูกาล 533 คน ส่วน
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวน 275,428 คน
การมีงานทา ผู้สาหรับผู้มีงานทาที่มีจานวน 531,976 คน พบว่ากลุ่มผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมมี
จานวน 248,896 คน (ร้อยละ 47.79 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่มีอยู่
3,477 คน (ร้อยละ 1.40) ส่วน ผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรม มีจานวน 283,080 คน (ร้อยละ 53.21
ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีร้อยละ 0.38 โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะ
ทางาน ในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ มากที่สุด มี 79,330
คน คิดเป็นร้อยละ 28.02 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือการผลิต จานวน 56,850
คน ร้อยละ 20.08 สาขาการก่อสร้าง 38,124 คน ร้อยละ 13.47 โรงแรมและภัตตาคาร 29,526
คน ร้อยละ 10.43 และ การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 17,748 คน ร้อยละ 6.27
การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดนครสวรรค์ มีจานวนทั้งสิ้น 2,882 คน (คิดเป็นอัตราการว่างงาน
เท่ากับร้อยละ 0.54 ของกาลังแรงงานทั้งหมด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ว พบว่า
เพศชายอัตราการว่างงานน้อยกว่าเพศหญิง โดยเพศหญิงมีอัตราการว่างงาน 2,138 คน (ร้อยละ 74.18)
ในขณะที่เพศชายมีอัตราการว่างงาน 745 คน (ร้อยละ 25.82)
แรงงานนอกระบบ สาหรับแรงงานนอกระบบ ข้อมูลปี 2557 จากผลการศึกษาของสานักงานสถิติ
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าปัจจุบันผู้มีงานทาอยู่ในแรงงานนอกระบบ มีจานวนทั้งสิ้น 422,927 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.79 ของผู้ มีงานทาทั้งหมด (558,002 คน) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะทางานในภาค
เกษตรเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีจานวน 267,114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ขณะที่นอกภาคการเกษตร
มี 155,813 คน (ร้อยละ 36.84) ซึ่งกลุ่ม นอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบว่าอุตสาหกรรมที่มีจ านวนแรงงานนอกระบบสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ ง การขายปลี กฯ
58,092 คน (ร้อยละ 37.28) รองลงมาคือ ที่ การก่อสร้าง 30,565 คน (ร้อยละ 19.62) พักแรมและ
บริการด้านอาหาร จานวน 27,264 คน (ร้อยละ 17.50)
การบริการจัดหางานในประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน 2558 )
มีจานวนตาแหน่งงานว่างรวม มีจานวนตาแหน่งงานว่างรวม 1,720 อัตรา ไม่มีเพศชาย หญิง 8 อัตรา ร้อย
ละ 0.47 และไม่ระบุ มีจานวน 1,712 อัตรา ร้อยละ 99.53 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวนทั้งหมด 917
คน เป็นชาย 403 คน ร้อยละ 43.95 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด หญิงมีจานวน 514 คน ร้อยละ
56.05 ด้านการบรรจุงานมีจานวนทั้งหมด 1,702 คน โดยแบ่งเป็นชาย 761 คน ร้อยละ 44.71 ของ
การบรรจุงานทั้งหมด และหญิงจานวน 941 คน ร้อยละ 55.29
แรงงานต่างด้าว จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ เดือนกันยายน
2558 มีจานวนทัง้ สิ้น 8,168 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อนุญาตให้เข้าอยู่ชั่วคราว MOU จาแนกเป็น
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กลุ่มคนต่างด้าว เข้าเมืองพิสูจน์สัญชาติ จานวน 7,307 คน นาเข้า จานวน 470 คน ในส่วนคนต่างด้าว
เข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย จ านวน 3,370 คน โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ พม่ า ลาว กั ม พู ช า
ตามประกาศ คสช. จานวน 3,282 คน และชนกลุ่มน้อย จานวน 88 คน
แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานไทยที่ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศในไตรมาส 3 ปี 2558 มี
จานวนทั้งสิ้น 68 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีจานวน 16 คน ผู้แจ้ งความประสงค์ไปทางานต่างประเทศ
เป็นผู้มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 33 คน (ร้อยละ 48.53) รองลงมาคือ ประถมศึกษาจานวน 14
คน(ร้อยละ 20.59) ปริญญาตรี จานวน 12 คน (ร้อยละ 17.64) และ ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา
จานวน 9 คน (ร้อยละ 13.24) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานส่วนใหญ่ที่นิยมไปทางานต่างประเทศ
จะเป็นแรงงานระดับล่าง และไร้ฝีมือ ซึ่งอาจจะมีผลมาจากประเทศเหล่านั้นขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะฝีมือ
เช่น งานก่อสร้าง กรรมกร และหากแรงงานเหล่านี้ออกไปทางานต่างประเทศก็ไม่ส่งผลให้แรงงานในจังหวัด
นครสวรรค์ขาดแคลนแรงงาน
การอนุญาตไปทางานต่างประเทศ ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทางานต่า งประเทศไตรมาส 3 ปี 2558
พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 103 คน และหากพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า เป็นการเดินทางประเภท ReEntry Visa จานวน 81 คน (ร้อยละ 78.64) เดินทางด้วนตนเอง จานวน 22 คน (ร้อยละ 21.36)
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558 มีผู้ขอเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานดังนี้
พบว่า ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ในรอบไตรมาส 3 ปี 2558 ไม่มีการฝึกเตรียมเข้า
ทางานในจังหวัดนครสวรรค์
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอาชีพ พบว่ามีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 182 คน พิจารณา
ตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกพบว่ากลุ่มช่างเครื่องกล มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุด มีจานวน 66 คน (ร้อยละ
36.26) รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจและบริการ จานวน 40 คน (ร้อยละ 21.98) กลุ่มช่างอตสาหการ จานวน
39 คน (ร้อยละ 21.43)
การฝึกเสริมทักษะฝีมือแรงงานไตรมาส 3 ปี 2558 มีผู้เข้ารับการฝึก จานวน 226 คน พิจารณาตามกลุ่ม
อาชีพ พบว่าอาชีพช่างเครื่องกล มีการฝึกเสริมทักษะสูงสุด จานวน 75 คน (ร้อยละ 33.19) รองลงมา ได้แก่
กลุ่ม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 67 คน (ร้อยละ 29.65) ธุรกิ จและบริการ 64 (ร้อยละ
28.32 คน)
การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานตามกลุ่ มอาชีพพบว่า มีผู้ เข้ารับการทดสอบทั้งหมด จานวน 488 คน
ผ่านการทดสอบ 339 คน โดยเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เข้ารับการฝึก จานวน 272
คน (ร้ อ ยละ 55.74 ของผู้ เ ข้ า ทดสอบทั้ ง หมด) ธุ ร กิ จ และบริ ก าร 64 คน (ร้ อ ยละ 13.11) ช่ า ง
อุตสาหกรรมศิลป์ 60 คน (ร้อยละ 12.30) ช่างเครื่องกล จานวน 50 คน (ร้อยละ 10.25) และช่างก่อสร้าง
จานวน 32 คน (ร้อยละ 6.56)
การคุ้มครองแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จากการตรวจสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น 298 แห่ง มี
ลูกจ้ าง ที่ผ่ านการตรวจหรื อได้รั บ การคุ้มครองรวม 3,489 คน จาแนกเป็นชาย 1,867 คน (ร้อยละ
53.51 ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด) หญิง 1,609 คน (ร้อยละ 46.12) ของลูกจ้างที่ตรวจทั้งหมด และ เด็ก
13 คน (ร้ อ ยละ 0.37ของลู ก จ้ า งที่ ต รวจทั้ ง หมด) โดยสถานประกอบการที่ ต รวจส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สถาน
ประกอบการขนาดเล็ก คือ สถานประกอบการขนาด 1–4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 (109 แห่ง) รองลงมา
เป็นขนาด 5–9 คน ร้อยละ 29.53 (88 แห่ง) ขนาด 10 – 19 คน ร้อยละ 21.81 (ขนาดละ 65 แห่ง)
การตรวจความปลอดภัยในการทางาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการทั้งสิ้น 112 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 3,039 คน ขนาดสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ
มากที่สุดคือ ขนาด 5-9 คน และขนาด 10-19 คน จานวนขนาดละ 35 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ 251 คน
และ 505 คน รองลงมาเป็นขนาด 1-4 คน 20 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจรวม 57 คน และขนาด 20-49
คน จานวน 11 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจ 374 คน
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การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการทางาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์
มีการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจานวน 111 คน ตามประเภทความร้ายแรง พบว่าเป็น ผู้
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 83 คน (ร้อยละ 79.28) รองลงมาเป็น หยุดงานเกิน 3 วัน กล่าวคือ
มีจานวน 23 คน (ร้อยละ 20.72)
การเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงไตรมาสที่ 3
ปี
2558 ทั้งกิจการเอกชนและหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ ในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท
แรงงาน
การเลิกจ้างแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 สถานประกอบกิจการในจังหวัดนครสวรรค์ มีสถาน
ประกอบการที่เลิกกิจการจานวน 52 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 527 คน เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ
ขนาด 1-9 คน จานวน 48 แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 108 คน และ ขนาด 10 คนขึ้นไป จานวน42 แห่ง
ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง 419 คน
การสวัสดิการ มีส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม กาหนด 85 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับ
การส่งเสริม 1,851 คน
การประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์ มีสถานประกอบกิจการ
ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 2,807 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 43,094 คน
กองทุนประกันสังคม ข้อมูล ณ เดือนสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 มีเงินกองทุน 54,456,057.08
บาท จานวนผู้ใช้บริการในไตรมาสนี้มีจานวน 11,052 คน หรือร้อยละ 25.65 ของผู้ประกันตนทั้งหมด
กองทุนเงินทดแทน ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย มีจานวน
5,122 คน หรือร้อยละ 46.34 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด สาหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่า
การจ่ายเงินกรณีคลอดบุตรมีการจ่า ยเงินสูงสุด ถึง 16.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.51 ของเงินประโยชน์
ทดแทนที่จ่ายทั้งหมด (54.45 ล้านบาท)
อัตราค่าจ้างขันต่า
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงินวันละ 300
บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมั ค รแรงงานจั งหวั ด นครสวรรค์ มี จานวน 130 คน ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป็ น แกนน า
อาสาสมัครแรงงานระดับตาบล
3.5 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
ได้ทบทวนปัจจัยภายนอก (โอกาส – Opportunities และภัยคุกคาม – Threats) และปัจจัยใน
– Strengths และจุดอ่อน – Weaknesses) ไว้ โดยสังเขปดังนี้

(จุดแข็ง

จุดแข็ง (S)
ปัจจัยจุดแข็ง
ลาดับ
S1
S2
S3
S4
S5

มีสถานประกอบการเป็นจานวนมากทาให้เกิดแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่
มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศีกษาเป็นฐานในการพัฒนาบุคลากรเป็นจานวนมาก
มีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในพืน้ ที่
มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านแรงงานในจังหวัด
มีแม่น้าสายหลักหลายสายทีส่ ามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้แก่แรงงานอกระบบในการประกอบ
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S6
S7
S8

อาชีพทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพ/ทางเลือกในการคมนาคมขนส่งทาให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและเป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าข้าวแหล่งใหญ่ของภาคเหนือทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น
จังหวัดมีศักยภาพและมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นจะทาให้มีความมั่นคงในเรื่อง
พลังงานและลดต้นทุนในการผลิตซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
มีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางน้าที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อการลงทุนขอภาคธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจโดยรวมของ
จังหวัด

จุดอ่อน (W)
ปัจจัยจุดอ่อน
ลาดับ
W1
W2
W3
W4
W5

การผลิตบุคลากรของสถานศึกษา (ภาคอุปทาน)ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(ภาคอุปสงค์) ประกอบกับทัศนะคติและค่านิยมทางด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและพานิชยกรรมทาให้
ศักยภาพในการแข่งขันของสถานประกอบการลดลง
การขาดการบูรณาการ แผนงาน/โครงการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และภาครัฐกับภาคเอกชน
จานวนอาสาสมัครแรงงานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ประกอบกับบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างถ่องแท้ทาให้การบริการด้านแรงงานในพืน้ ที่ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานขาดทักษะด้านภาษาเพื่อสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและแรงงานของจังหวัด

โอกาส (O)
ลาดับ

ปัจจัยโอกาส

O1

นโยบายของรัฐบาลทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนต่อการจัดการด้านแรงงาน เช่น การฝึกยกระดับฝีมอื เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน การขยายการคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบ ฯลฯ
กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้มกี ารบูรณาการแผนงาน/โครงการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทัง้ ผู้ใช้แรงงาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกในการทางานมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคการผลิตการแปรรูปและบริการ โดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้างเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของภาครัฐ (Direct Investment) ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากผูล้ งทุน
จากต่างประเทศ และผู้ลงทุนในประเทศเป็นปัจจัยหรือโอกาสทีส่ นับสนุนต่อภาคแรงงานไทย
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนหาแหล่งเงินดอกเบี้ยต่า แก่ ผู้ประกอบการ SMEs

O2
O3
O4
O5
O6
O7
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O8

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างของโลก มีการใช้อย่างแพร่หลาย ทาให้ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้แรงงานได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง หากการใช้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน

อุปสรรค (T)
ลาดับ

ปัจจัยอุปสรรค/ภัยคุกคาม

T1

ภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งพึง่ พา
การส่งออกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทาให้เกิดการเลิกจ้างหรือปิดกิจการได้
สภาวะทางการเมืองไทยยังไม่มนั่ คง ขาดเสถียรภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวการณ์ลงทุนในประเทศ
และจังหวัดทาให้การจ้างงานไม่ขยายตัว
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศมากขึ้นทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น
ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงาน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
กระแสวัตถุนิยมและการขาดวินยั ทางการเงินส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ทาให้ละเลย คุณธรรม
จริยธรรม ทาให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
นโยบายประชานิยมทาให้เปลี่ยนจากสังคมพึง่ พาตนเองเป็นสังคมที่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

T2
T3
T4
T5

บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 – 2564
4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
”

4.2 พันธ์กิจ
1. พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีงานทา ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
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เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ของแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ พ.ศ.2559 – 2563 จึงได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงาน มีรายได้สอดคล้องเหมาะสมตามระดับทักษะฝีมือ
3. การสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์

แรงงานของจังหวัดนครสวรรค์เป็นแรงงานที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
3. จานวนหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

๒๕60
80

๒๕61
82

ค่าเป้าหมาย
๒๕62
84

82

82

86

88

90

2

2

3

3

3

๒๕63
86

๒๕64
88
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กลยุทธ์
ยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
พัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับตลาดแรงงาน
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ
และสารวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
การสารวจภาวะการทางานของประชากร
สารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

เจ้าภาพหลัก
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สพภ. 8 นว.
สรง.นว.
สนง.สถิติ นว.

สนง.สถิติ นว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีรายได้สอดคล้องเหมาะสมตามระดับทักษะฝีมือ
เป้าประสงค์

ตัวชีวัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนผู้มารับบริการ
ส่งเสริมการมีงานทาและได้งานทา

ประชาชนที่มารับการบริการส่งเสริมการมีงานทาได้มีงานทา
และได้งานทาตามทักษะฝีมือ

๒๕60
75

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจ้างงานและยกระดับรายได้ให้แรงงาน

ค่าเป้าหมาย
๒๕61
๒๕62
78
81

๒๕63
84

๒๕64
87
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โครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สจจ. นว.

2.

โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

สจจ. นว.

3.

โครงการส่งเสริมรับงานไปทาที่บ้าน

สจจ. นว.

4.

โครงการส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน

สจจ. นว.

5

โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มพิเศษ

สจจ. นว.

6.

โครงการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายงานสถานการณ์แรงงานรองรับประชาคม
อาเซียน
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

สจจ. นว.

7.
8.
9.

สรจ.นว.
สรจ.นว
สรจ.นว.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงาน

เป้าประสงค์

แรงงานของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
1. ร้อยละของสถานประกอบการใน
ระบบปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
2. ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดทา
ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3. ร้อยละแรงงานในระบบที่ได้สิทธิ
ประโยชน์จากการประกันสังคม
4. ร้อยละของผู้ประกันตนของแรงงาน
นอกระบบ (ม.40) ที่ชาระเงินสมทบ

2560
85

ค่าเป้าหมาย
๒๕61
๒๕62
87
90

๒๕63
93

๒๕64
95

80

80

80

80

80

70

70

70

70

70

50

50

50

50

50
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1.ส่งเสริมให้ความรู้สิทธิด้านแรงงานให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
2. กากับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
3. การส่งเสริมให้ผู้ประกันตนเข้าถึงและรับรู้การใช้สิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
4.ส่งเสริมให้ความรู้สิทธิด้านแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบ
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

เจ้าภาพ
หลัก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เบ็ดเสร็จ(Service Delivery Unit)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่า
การสารวจค่าใช้จ่ายจาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม
การกากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
การกากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีใน
การทางาน
การส่งเสริมพัฒนาและกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมศักยภาพของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

สปจ.นว.
สปจ.นว

8.
9.
10.
11.
12.
13.

บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล
5.1 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ

สปจ.นว.
สปจ.นว.

สรง.นว
สรง.นว
สสค.นว.
สสค.นว.
สสค.นว.
สรจ.นว.
สรจ.นว.
สรจ.นว.
สรจ.นว.
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การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานการจังหวัด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
นั บ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ มาก เพราะเป็ น กระบวนการที่ จ ะผลั ก ดั น การท างานของกลไกที่ ส าคั ญ ทั้ ง หมด
ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการทางาน ดังนั้น การนาแผนไปสู่
การปฏิบัติจะต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อม ที่นาแผนงาน/
โครงการนั้ น ไปด าเนิ น การได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของตน ดั ง นั้ น
จึ งจ าเป็ น ต้อ งมีก ารระดมกาลั ง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อ ให้ เ กิดการปฏิบัติ และสร้า งความเป็นปึ กแผ่ น
ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่ว ม เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ จึงได้กาหนดแนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้
1. เสริมสร้า งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 –
2564) พร้ อ มก าหนดแนวทางบริ ห ารจั ด การเพื่ อ แปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
ร่ ว มกัน ของหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องให้ มีค วามพร้ อมและมีส่ ว นร่ว มในการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติไ ด้อย่า ง
เป็นรูปธรรม โดย
1.1 ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่าเสมอ
1.2 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผน และประเด็ น
ยุทธศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง
ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับ สนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน
จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติก ารที่ส อดคล้ องกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้า นแรงงานจังหวัด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564)
และดาเนิ น การตามแผน มีก ารกากับ ติ ดตาม รวมทั้ งสามารถประเมิน ผลงานของหน่ว ยงานตามแผนฯ
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน
1.4 พั ฒ นาสมรรถนะเจ้ าหน้า ที่ห น่ว ยงานสั ง กัด กระทรวงแรงงานทุ กระดั บที่ เกี่ ยวข้อ ง
ให้ทราบแนวทางของแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.5 มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นสื่ อ ภายในจั งหวั ด และผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ
เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2. พั ฒนากระบวนการจั ด ทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูร ณาการ มีการ
จัดลาดับความสาคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สนั บ สนุ น การจั ดท าแผนงาน/โครงการในลั กษณะการบูร ณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
2.2 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปี
2.3 ก าหนดขั้ น ตอนของกระบวนการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการให้ ชั ด เจน
มีการจั ดล าดับ ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสั มฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับการดาเนินงาน
2.4 การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการดาเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย

36
เชื่อมโยงกัน มุ่งเน้นการประเมินตามยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน ตลอดจนนามาใช้
เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ ดังนี้
3.1 สนับ สนุ นให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
3.2 น าผลที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้ างมาตรการเร่ งรั ด หากมีโ ครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกาหนด
ตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
เพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นยาและเป็นปัจจุบันตรงกับ
ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ทราบอย่างต่อเนื่อง
5.2 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการติด ตามและประเมิ น ผล เป็นเครื่อ งมือที่ส าคัญส าหรับการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบั ติ
ซึ่งแผนยุ ทธศาสตร์ ด้านแรงงานจั งหวัด นครสวรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) กาหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้
1. การติ ด ตามความก้ า วหน้ า และปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานตามแผนฯ ให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นผู้รายงาน ผลปฏิบัติงานรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมปัญหาและอุปสรรค
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขได้ทันกับเวลาของการดาเนินงานตามแผนฯ
2. การติดตามผลสั มฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด เป้าประสงค์ของแผน โดยให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ให้ หัว หน้าหน่ว ยงานทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ
ทบทวนแผนประจาปี
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ภาคผนวก

โ

ครงการ/กิจกรรม
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มศักยภาพแรงงานให้
มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แรงงานของจังหวัด
1.ยกระดับฝีมอื แรงงาน
นครสวรรค์เป็น
ให้ได้มาตรฐานแรงงาน
แรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ แห่งชาติ
ตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2.ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้มี
ศักยภาพ เพื่อรองรับ
ตลาดแรงงาน
3.ปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมฝีมอื
แรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

60
82

61
84

เป้าหมาย
62
63
86
88

64
90

60
5.60

งบประมาณ (ล้านบาท)
61
62
63
6.16
6.75
7.46

64
8.21

82

84

86

88

90

0.311

0.342

0.377

0.414

0.456

82

84

86

88

90

0.030

0.033

0.036

0.040

0.044

82

84

86

88

90

0.40

0.44

0.48

0.53

0.58

82

84

86

88

90

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ

80

82

84

86

88

0.717

0.788

0.866

0.953

0.980

สพภ.8 นว

จานวนหลักสูตรที่
เปิดฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1.จานวนสถาน
ประกอบการที่
สารวจ (แห่ง)
2.จานวน
สถานศึกษาที่สารวจ

2

2

3

3

3

0.352

0.387

0.26

0.68

0.515

สพภ.8 นว

600

600

600

600

600

40,000

70,000

70,000

70,000

70,000

สรจ.นว

50

50

50

50

50

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

1.พัฒนาขีดความสามารถของ
แรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
2.ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
3.พัฒนาฝีมอื เพือ่ เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
4.พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ
5.พัฒนาศักยภาพแรงงานเพือ่
รองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน
1.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

ร้อยละของผู้ผ่านการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน

1.กิจกรรมฝึกอาชีพแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

2.การสารวจข้อมูลความต้องการ
และขาดแคลนแรงงานของสถาน
ประกอบการและสารวจข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพภ.8 นว
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1.นาข้อมูลจานวน
แรงงานในสาขาต่างๆ
ไปวางแผนพัฒนาด้าน
แรงงาน
2.นาจ้อมูลจานวนผู้ที่
ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถวางแผน
พัฒนาด้านฝีมือแรงงาน

1.การสารวจภาวะการทางานของ
ประชากร

จานวนแรงงานใน
สาขาต่างๆ

2. การสารวจความต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของประชากร

จานวนผู้ต้องการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน

100

100

100

100

100

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

สถิติ.นว

สถิติ.นว.
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แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมสนับสนุน
ให้แรงงานมีรายได้
สอดคล้องเหมาะสม
ตามระดับทักษะฝีมือ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

ประชาชนที่มารับ
การบริการได้รับ
การส่งเสริมการมี
งานทา

ส่งเสริมการจ้างงาน
และยกระดับรายได้
ให้แรงงาน

1.โครงการเพิม่ อาชีพเพิ่มรายได้
2.โครงการรับงานสู่บ้านเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน
3.โครงการส่งเสริมรับงานไปทาที่
บ้าน
4.โครงการส่งเสริมการมีงานทา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อย
- กิจกรรมจัดหางานแก่
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- กิจกรรมมีงานทา นาชุมชน
เข้มแข็ง
- กิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่
- กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย
5.โครงการให้บริการจัดหางานแก่
กลุ่มคนพิเศษ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับ
ผู้พ้นโทษ
- กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับ
นักเรียนนักศึกษา
- กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมี
งานทา
6.แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับคน
พิการหรือผู้ดแู ลคนพิการเพื่อให้มี
งานทา มีอาชีพ มีรายได้

ร้อยละของ
ประชาชนผูม้ ารับ
บริการส่งเสริมการมี
งานได้งานทา

60
75

เป้าหมาย
61
62
63
78
81
84

64
87

60
80,000
14,000

งบประมาณ (ล้านบาท)
61
62
63
80,000
80,000
80,000
14,000
14,000
14,000

64
80,000
14,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สจจ.นว.
สจจ.นว.

15,000

15,000

15,000

สจจ.นว.

15,000

15,000

สจจ.นว.

392,000

392,000

392,000

392,000

392,000

167,000
80,400

167000
80,400

167,000
80,400

167,000
80,400

167,000
80,400
สจจ.นว.

85

85

85

85

85

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

16,400

16,400

16,400

16,400

16,400

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สรจ.นว.
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7.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
รายงานสถานการณ์รองรับ
ประชาคมอาเซียน (เล่ม)

5

5

5

5

5

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

สรจ.นว.

8.โครงการจ้างงานเร่งด่วนและ
พัฒนาทักษะฝีมือเพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

สรจงนว.

9.โครงการเพิม่ ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงาน

130

130

130

130

130

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

สรจ.นว.
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แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงด้านสิทธิ
ประโยชน์และคุ้มครอง
แรงงาน

แรงงานของ
จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับความ
คุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน

1.ส่งเสริมให้ความรู้สทิ ธิ
ด้านแรงงานให้แก่
นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
2. กากับดูแลให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
3. การส่งเสริมให้
ผู้ประกันตนเข้าถึงและ
รับรู้การใช้สิทธิ
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง
4.ส่งเสริมให้ความรู้สทิ ธิ
ด้านแรงงานให้แก่
แรงงานนอกระบบ

1.โครงการประชุมชีแ้ จงให้ความรู้
งานประกันสังคม

1.จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม(ครั้ง)
2.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(คน)
1.จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม(ครั้ง)
2.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(คน)
1.จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม(ครั้ง)
2.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(คน)

2.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เรือ่ งประกันสังคมสู่
สถานศึกษา
3.โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่
แรงงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4.โครงการออกหน่วยเคลือ่ นที่เพือ่
ให้บริการในการออกหน่วยเคลื่อนที่
เบ็ดเสร็จ(Service Delivery Unit)
จังหวัดนครสวรรค์

1.จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม(ครั้ง)
2.จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม(คน)

60
4

เป้าหมาย
61
62
63
4
4
4

64
4

200

200

200

200

200

5

5

5

5

250

250

250

250

6

6

6

6

300

300

300

300

300

60

60

60

60

60

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5
250
6

60
120,000

งบประมาณ (ล้านบาท)
61
62
63
120,000

120,000

120,000

64

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สปจ.นว

120,000

สปจ.นว.
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สปจ.นว.
60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

สปจ.นว.
135,000

135,000

135,000

135,000

135,000
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กิจกรรมที่1 กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้แรงานมีความรูแ้ ละ
ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
1)ตรวจแรงงานในระบบ (แห่ง)
2)รับและพิจารณาวินจิ ฉัยคาร้อง
(มาตรา 123) (คน)
3)ให้คาปรึกษาชี้แจงแนะนาตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
4)ติดตามรายงานแบบแสดงสภาพ
จ้างและสภาพการทางาน
5)ตรวจแรงงานนอกระบบ
6)สนับสนุนเทคนิควิชาการด้าน
คุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอก
ระบบ
7)ส่งเสริมความรู้เพือ่ เตรียมความ
พร้อมแก่เด็กก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
8)ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครอง
แรงงานแก่แรงงานนอกระบบและ
ผู้เกี่ยวข้อง
9)รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่
แรงงานนอกระบบและผูเ้ กี่ยวข้อง
10)รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงาน
สตรี(วันสตรีสากล)
11)สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบ
12)รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรือ่ งการ
ใช้แรงงานเด็ก
13)ประชุมคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิง
และเด็กจังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่2 กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้แรงงานมีความ

1.ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย
2.ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการที่จดั ทา
ระบบมาตรฐานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

สสค.นว.

500
50

500
50

500
50

500
50

500
50

60,000
3,000

60,000
3,000

60,000
3,000

60,000
3,000

60,000
3,000

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

560

560

560

560

560

12,400

12,400

12,400

12,400

12,400

33,000
18,000

33,000
18,000

33,000
18,000

33,000
18,000

33,000
18,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

31,000

31,000

31,000

31,000

31,000

410

410

410

410

410

1400

1,400

1,400

1,400

1,400

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

2,500

2,500

100

100

85

85

1,700

1

1,700

1

2,500

2,500

2,500

100

100

100

85

85

85

1,700

1

1,700

1

สสค.นว.

1,700

1
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ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ ีใน
การทางาน
1)ตรวจและกากับให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามมาตรฐาน
กฎหมายความปลอดภัยฯ
2)โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
3)โครงการพัฒนาระบบบริหารการ
จัดการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
4)ประชุมคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภัยระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาและ
กากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงได้รบั การคุ้มครองตาม
กฎหมาย
1)ตรวจคุ้มครองแรงงาน แรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ ในกิจการกลุ่ม
เสี่ยง(ประมงทะเล และเกี่ยวเนื่อง
หรือในเรือ่ งประมงทะเลฯ)

สสค.นว.
240
50
10

1

5

1

240
50
10

1

5

1

240
50
10

1

5

1

240
50
10

1

5

1

240
68,500

68,500

68,500

68,500

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

16,300

16,300

16,300

16,300

16,300

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

50
10

1

5
สสค.นว.

1

2)ประชุมคณะพนักงานทางาน
ตรวจรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่ไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิด
กฎหมายและการบังคับใช้แรงงาน
กิจกรรมที่ 4 สร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
1)รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ
2)ตรวจติดตามเพื่อให้สถาน

68,500

สสค.นว.
200

200

200

200

200
44,000

13

13

13

13

13

44,000

44,000

44,000

44,000
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ประกอบกิจการธารงรักษาระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการอย่างต่อเนื่อง
3)จัดอบรม ประชุมชีแจงเกีย่ วกับ
การจัดทาระบบมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ
4)โครงการโรงงานสีขาว

50

10

4
1.การประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่า
2.การสารวจค่าใช้จา่ ยที่จาเป็น
ของแรงงานเพื่อพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรม
3.โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ
4.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
5.โครงการตรวจแรงงานแบบ
บูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์

270
3
100
100

50

10

4
270
3
100
100

50

10

4
270
3
100
100

50

10

4
270
3
100
100

50
40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

สรจ.นว.

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

สรจ.นว.

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

สรจ.นว.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

สรจ.นว.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

สรจ.นว.

10

4
270
3
100
100

