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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็น
กรอบแนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานเชิงบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิผล และมุ่งสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) คือ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” และวิสัยทัศน์
ตามแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานในระยะ
5 ปีแรก หรือที่เรียกว่ายุค Productive Manpower คือ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานฉบับนี้ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำโดยมุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทุกระดับ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560
– 2564) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคนิคและ
กระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน ตั้งแต่จัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
ใช้ประกอบการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้นว่า แผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558 – 2561) แผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการน้อมน�ำศาสตร์พระราชา นโยบาย
รัฐบาล/ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งพัฒนาสู่ Thailand 4.0 โดยได้มีการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน ภายใต้บริบทด้านแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่ำ  โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความ
ก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และความท้าทายจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะวาระ
2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ การปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 (Industry
4.0) ตลอดจนมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาด�ำเนินการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ ด้วย จากนั้นได้น�ำผลมา
ก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจน
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ และน�ำเสนอผูบ้ ริหารให้ความเห็นชอบตามล�ำดับ
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สาระส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) มีดังนี้

วิสัยทัศน์
ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ  ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และ
สมประโยชน์
5. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7. ดูแลงานสือ่ สารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ทนั สมัย
8. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่
ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

ค่านิยมหลัก (Core Values)
BEST B =
E=
S=
T=

Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
Effectiveness ความหมาย ท�ำงานอย่างมุ่งประสิทธิผล
Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการท�ำงาน
Teamwork ความหมาย ร่วมท�ำงานเป็นทีมเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.
2.
3.
4.
2

ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ก�ำหนดดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 2564) พร้อมก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจและผลัก
ดันให้มีการด�ำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใน
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนากระบวนการจัดท�ำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ มีการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการประสานแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยสนับสนุนการจัดท�ำแผนงาน/โครงการใน
ลักษณะการบูรณาการในระดับต่าง ๆ ให้มคี วามเชือ่ มโยงสอดคล้องกัน ทัง้ ในระดับส�ำนัก/กอง/กลุม่ งาน/พืน้ ที่
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของแผน
งาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกส�ำคัญหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดท�ำแผน/นโยบาย
เพราะการประเมินผลท�ำให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประสบความส�ำเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่
และ/หรือจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนหรือต้องมีการพัฒนาและก�ำหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่
ซึ่งเป็นไปตามหลักการ PDCA คือ มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดแปลงแผนแม่บทเป็นแผนงาน/โครงการ จากนั้นควรต้องมีการตรวจติดตามว่าผลการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จ�ำเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนยุทธศาสตร์ (Action)

การติดตามผล มีแนวทางดังนี้

1. ก�ำหนดแผนการติดตาม ก�ำกับและประเมินผล
2. การติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อรวบรวมผลการด�ำเนินงานแต่ละช่วงของโครงการให้
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส�ำรวจที่ได้ก�ำหนดไว้

การประเมินผล มีแนวทางดังนี้

1. ก�ำหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล รวมทั้งระยะเวลาใน
การประเมินผล
2. จัดเก็บข้อมูลและน�ำมาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบและวินิจฉัยว่า แผนยุทธศาสตร์
ในแต่ละปีเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
3. สรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ส�ำนักตรวจและประเมินผลซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้ประเมินจากภายนอกจะเป็นกลไกส�ำคัญในการติดตามและประเมิน
ผลแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ ซึ่งจัดท�ำโดยมุ่งเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงานภายในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทุกระดับ รวมทั้งภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคนิคและกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์
มาประยุ ก ต์ ใช้ โดยด� ำ เนิ น การตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ด ท� ำ
แผนยุทธศาสตร์ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนกลยุทธ์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558 – 2561) แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงการน้อมน�ำศาสตร์พระราชา นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ระดับ
ชาติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ได้มีการศึกษา/คาดการณ์สถานการณ์ตามบริบทด้านแรงงาน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ปั จ จุ บั น และอนาคต ตลอดจนได้ มี ก ารวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผ ล
ต่อการด�ำเนินงานด้านแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ได้จัดท�ำขึ้นนี้ จะเป็น
ประโยชน์สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส� ำ นั กงานปลั ด กระทรวงแรงงานทั้ง ส่วนกลางส่ว นภูมิภาค ส�ำนักงานแรงงานในต่างประเทศรวมถึง
การด�ำเนินงานด้านแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรกฎาคม 2560
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บทที่

1

บทน�ำ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท�ำงานของภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การน�ำองค์กร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดกระบวนการ และผลลัพธ์การด�ำเนินการ
ส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดให้มีการวิเคราะห์ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ก�ำกับดูแลในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและให้ส่วนราชการฯ ใช้ในการ
ประเมิ น ตนเอง เพื่ อ ควบคุ ม การบริ ห ารงานงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ รวมทั้ ง
การวางแผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงงบประมาณและการบริหารจัดการ และการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
ให้เป็นไปตามหลักการของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตลอดจนตอบสนองการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ดังนั้น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2564
ภายใต้บทบาทหน้าที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในการเป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายและวางแผน
เพื่อชี้น�ำการพัฒนาด้านแรงงานของประเทศและผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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3. กรอบแนวคิดการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการก�ำหนดเป้าหมายขององค์กร การเลือกวิถีทาง เพื่อน�ำไปสู่
เป้าหมายรวมขององค์กรส�ำหรับด�ำเนินการในอนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความ
สามารถขององค์กร เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบและ
ชัดเจน ว่าจะสามารถน�ำองค์กรไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คือ วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
กระบวนการประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด เพื่อการติดตาม
ประเมินผลการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารขององค์กร
ให้ความส�ำคัญและสนับสนุนกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทุกขั้นตอน การใช้เทคนิคกระบวนการที่
เหมาะสม และก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เพื่อการบรรลุผลสูงสุด คือ การพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

4. ระยะเวลาของแผน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานมี ก รอบระยะเวลาของแผน 4 ปี ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

5. กรอบแนวทางด�ำเนิ น การทบทวนและจั ด ท�ำแผนยุ ท ธศาสตร์ ส�ำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวทางด� ำ เนิ น การทบทวนและจั ด ท� ำ
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้
5.1 การเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประกอบการทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานของต่างประเทศ และข้อมูลสถานการณ์แรงงานปี พ.ศ. 2559
5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
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กรอบแนวคิดการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560-2564)
เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทบทวนขอมูลทุติยภูมิ
เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห และประเมินสถานการณดานแรงงานและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

กําหนดความสําคัญของสถานการณดานแรงงานและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ

ทบทวน
แผน
ยุทธศาสตร 
สป.
(พ.ศ.2560 –
2564 )

กําหนดยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ทิศทางองคกรและเปาหมายที

่ชัดเจน

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลดกระทรวงแรงงานที
ั
่มีสวนรวมกับทุกภาคสวน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงานทาหน
ํ าที่
กําหนดและ
ขบเคลื
ั ่อน
ยุทธศาสตรตาม
นโยบายสําคัญ
เรงดวนดาน
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
อยางมีประสิทธิผล
 ี

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงานมีขีด
สมรรถนะสูงในการ
ใหบริการขอมูล
ดานแรงงานดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงานไดรับการ
พัฒนาเป็นองคกร
ธรรมาภิบาล
มีการบริหาร
จัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม โปรงใส
ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได

หนวยงานและภาคี
เครือขายมีการ
ทํางานรวมกัน
เพือใหบังเกิดผล
อยางมี
ประสิทธิภาพ

แรงงานนอกระบบ
ไดรับ
ความคุมครอง
มีอาชีพ มีรายได
มความมั
ี
่นคงในชีวิต
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

การนําแผนฯ ไปปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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5.3 การส� ำ รวจปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลต่ อ การด� ำ เนิ น งาน โดยขอความร่ ว มมื อ ให้
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานตอบแบบส�ำรวจการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมฯ
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล มาประกอบการจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
2560-2564) เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.5 การขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจัดท�ำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
: 15 พฤษภาคม 2560
5.6 ปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) : 19 มิถุนายน 2560
5.7 การสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
2560-2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อเปิด
เวทีรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
2560-2564) จากหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5.8 คณะกรรมการจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564) ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ วิพากย์
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน มีสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์

ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ  ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงแรงงาน
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และ
สมประโยชน์
5) ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
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6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7) ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
8) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่
ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

ค่านิยมหลัก (Core Values)

BEST B =
E=
S=
T=

Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
Effectiveness ความหมาย ท�ำงานอย่างมุ่งประสิทธิผล
Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการท�ำงาน
Teamwork ความหมาย ร่วมท�ำงานเป็นทีมเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1)
2)
3)
4)

ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
บริหารจัดการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

5.9 ปลัดกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564) : 25 กรกฎาคม 2560
5.10 การถ่ายทอดและน�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 – 2564)
ไปสู่ปฏิบัติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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บทที่

2

บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับนี้ได้ด�ำเนินการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี แผนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) แผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2558-2561) อนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะไดกล่าวอย่างละเอียดต่อไป

1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560		
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีหลักส�ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในก�ำหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะท�ำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่น
ว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นมาใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถ
ยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพหรื อ จากการ
กระท�ำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การก� ำ จั ด เสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระท� ำ มิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อ� ำ นาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดดันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบ
อาชีพเพียงเท่าที่จ�ำเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ
องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ
มาตรา 74 รั ฐ พึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามสามารถในการท� ำ งานอย่ า งเหมาะสมกั บ
ศักยภาพและวัยและให้มีงานท�ำ  และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีใน
การท�ำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด�ำรงชีพ
และพึงจัดให้มีและส่งเสริมการออมเพื่อการด�ำรงชีพเมื่อพ้นวัยท�ำงาน
รัฐพึงจัดให้มรี ะบบแรงงานสัมพันธ์ทที่ กุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
(1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศ
ชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(2) สร้ า งกลไกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน� ำ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ
ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท�ำและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิผล
(4) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการ
แข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท�ำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน
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ช. ด้านอื่นๆ
(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ�ำเป็นจะ
ต้องมีการวางแผนและก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน
เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประช�ำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันมีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ�ำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก�ำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการท�ำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความ
สามารถทางด้านการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิกติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยอมระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลานสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทย
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
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แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประโยชน์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล�้ำไปสู่สังคม
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ำรงชีวิตในสังคมชั้นสูง
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง
ด้านน�้ำ  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน�้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน�้ำ  เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส�ำคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
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(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักการส�ำคัญ 6 ประการ คือ (1) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุ
สมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (2) ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศที่มีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ยึด
“เป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี 2579”มาเป็นกรอบในการก�ำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก
และเป้าหมายระดับย่อยๆลงมา (5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้ำและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” และ
(6) ยึด “หลักการน�ำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน�้ำ
4) เพื่ อ รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพือ่ ให้การบริหาราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท�ำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ให้ประเทศไทยมีบทบาทน�ำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทัง้ ในระดับอนุภมู ภิ าค
ภูมภิ าค และโลก
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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เป้าหมายรวม
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2) ความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน�้ำ
5) มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า งภาพลั ก ษณ์ และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ�ำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา
ใน 10 ยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านแรงงาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับเปลีย่ นให้คนในสังคมไทยมีคา่ นิยมตามบรรทัดฐานทีด่ ที างสังคม เตรียมคน
ในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ำรงชีวิตส�ำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอด
ช่วงชีวิต และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ โดยได้
ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
- ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น
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ประเด็นที่ 2.4 ผูส้ งู อายุวยั ต้นมีงานท�ำและรายได้เหมาะสมกับศักยภาพของผูส้ งู อายุ
- ตัวชี้วัดที่ 7 การมีงานท�ำของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเด็นที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มที กั ษะความรูแ้ ละความสามารถในการด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดงาน
3.2.4  พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
แผนงานโครงการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 5.4 แผนงานการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหน่วยงานด�ำเนินการหลัก คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสถาบันฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต�่ำสุด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตน
มาตรา 40) และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเด็นที่ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.3 เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์
ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ใน
ทุกพื้นที่
แผนงานโครงการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
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แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเด็นที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
3.2.2   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น
2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) พั ฒ นาต่ อ ยอดความเข้ ม แข็ ง ของกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ โดย
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส�ำคัญของ
ประเทศในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวน การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้
และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและ
สหกิจศึกษา หรือระบบอืน่ ทีเ่ หมาะสม และด้านการวิจยั และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขนั้ ก้าวหน้าทีเ่ หมาะสม
กับแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้
1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชือ่ มโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร / แรงงานและท�ำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง
ธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบมาตรฐาน
ที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน�้ ำภาคเกษตรจนถึง
บริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของ
ตลาดเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส�ำหรับอนาคต โดย
2.1) วางแผนและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร องรั บ อุ ต สาหกรรม
อนาคต โดยต้องมีการก�ำหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม
อนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัดและระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท�ำงานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

23

ตอบสนองต่อภาคการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก�ำหนด
กลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก�ำลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและ
กลุ่มที่ก�ำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญส�ำหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัด เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่
มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์ ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระยะต่อไป ต้องก�ำหนดทรัพยากรมนุษย์กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
จ�ำเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน เพื่อวางระบบการ
พัฒนาบุคลากรส�ำหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด�ำเนินการ
(1) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์ จากอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่ สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว
เชือ่ มโยงกับหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ คนในชุมชนและท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค�ำนึง ถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจาก
ทั่วโลก (2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
ความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬาและการท่องเทีย่ วกลุม่ มุสลิม (3) ฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก (4) ด�ำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกใน
ตลาดเป้าหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน
รวมทั้ง สนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ
(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ
ทั่วประเทศ  (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน�้ำ  และ
ทางอากาศ
3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย
5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในต่างประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับ (1) การพัฒนากลไกการคุ้มครองการลงทุนและการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยสร้างความเข้มแข็งให้ ระบบ
อนุญาโตตุลาการของไทยและลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
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ในการจัดท�ำสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (2) การลดอุปสรรค ขั้นตอน
การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดระยะเวลา การรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการขยายระยะ
เวลาการขออนุ ญ าตท� ำ งานของแรงงานต่ า งด้ า ว ในส่ ว นของการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของคนไทย
ในต่างประเทศ
แผนงานโครงการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
5.12 การป้ อ งกั น การท� ำ ประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก าร
ควบคุม และพัฒนาระบบการท�ำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานด�ำเนินการ
หลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม
5.16 โครงการขยายสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีหน่วยงานด�ำเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
5.26 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
โดยมีหน่วยงานด�ำ เนินการหลัก คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5.29 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร โดยมีหน่วยงาน
ด�ำเนินการหลัก คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.32 การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้เหมาะสม โดยมีหน่วยงานด�ำเนิน
การหลัก คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงแรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องและมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรมการด�ำเนินงานที่ตอบสนองต่อแผนชาติ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เสริมสร้างความมั่นคงภายในรวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
และการเมืองของชาติเพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการ
สนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบาย
ด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็น
เอกภาพ
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แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประเด็ น 3.1 การรั ก ษาความมั่ น คงภายในเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบในสั ง คมและธ� ำ รงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ
สั นติ สุ ข แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์เพื่อขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
ประเด็นที่ 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ด�ำเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคีเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทยตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคง
ด้านไซเบอร์ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้ำ  และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอื่นๆ
แผนงานและโครงการส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน่วยงานด�ำเนินการ
หลัก ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และทุกหน่วยงาน
กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)

4. นโยบายของรัฐ
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายรัฐบาล 11 ด้านต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดย (1) ในระยะเร่งด่วน
ให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คง เน้นการจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (2) เร่งแก้ไขปัญหาใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี (3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
โดย (1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหา
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การค้ามนุษย์ ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับทีจ่ ำ� เป็นและเพิม่ ความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
(3) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนมากขึ้น (4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นสร้าง
สันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุ้นการลงทุน ด้วยการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการส่งออก
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แก้ไขปัญหาน�้ำท่วม ปฏิรูป
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนสหกรณ์ของกลุ่มเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทกั ษะ และแรงงาน
ไม่มีทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย (1) เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า โดยให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น
การก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน (3) บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มแี ผนบริหารน�ำ้ ของประเทศ เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนงานไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อน
มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ (4) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุน
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ให้ด�ำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก�ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะ
อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐานและพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และ
ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาธิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
(2) ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ (3) ใช้มาตรการทางกฎหมาย
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย (1) ในระยะเฉพาะหน้าจะ
เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับ
ความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน
เดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด�ำเนินการ
(2) ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
ทัง้ นี้ กระทรวงแรงงานได้มกี ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายรัฐบาล ในข้อที่ 1-8 และข้อที่ 10

5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579)
ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า คือ “ทรัพยากรมนุษย์มคี ณ
ุ ค่าสูง สูค่ วามยัง่ ยืน”แบ่งการด�ำเนินการ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็น 4 ยุคๆ ละ 5 ปี ดังนี้
ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน
ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงาน จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) เร่งพัฒนา
มาตรฐานด้านแรงงานให้เป็นสากล ให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัย เดินหน้า
ขับเคลือ่ นแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ (re-skilled) และเติมทักษะ
ด้าน STEM เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการท�ำงานที่ราบรื่น (smooth transition) เพื่อรองรับ
การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุคThailand 4.0
ยุคที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565–2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อให้แรงงานสามารถน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0อย่างเต็มรูปแบบ สร้างระบบการ
จ้างงานที่เอื้อต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการท�ำงานภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม และการจ้างงานข้ามแดน
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ยุคที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท�ำงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การ
ท�ำงานเพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 “ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity)
และการมีงานที่มีคุณค่า (Decent Work)”
ยุคที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575–2579) เป็ น ยุ ค ของสั ง คมการท� ำ งานแห่ ง ปั ญ ญาใช้
สติปัญญา ในการท�ำงานที่มูลค่าสูง (High Value) เพื่อให้มีรายได้ได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้รับ คือประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดมาตรการ 8 วาระปฏิรูปเพื่อความส�ำเร็จของการเดินหน้าพัฒนาก�ำลังคน
ของประเทศ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการในช่วง 5 ปีแรกของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) ประกอบด้วย มิติภายนอกองค์กร 5 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 1 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานท�ำ
กระทรวงแรงงานก�ำหนดวาระปฏิรูปนี้เพื่อให้เชื่อมโยงกับวาระที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สู่ Thailand 4.0 ด้วยเหตุทวี่ า่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศย่อมมีจดุ มุง่ หมายส�ำคัญอยูท่ ี่ “การมี
งานท�ำถ้วนหน้า” เพราะจะเป็นปัจจัยให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนด้วยก�ำลังซื้อภายใน
ประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะไม่ตรง
ตามความต้องการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยยังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ท�ำให้
กระทรวงแรงงานต้องมาปรับบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานท�ำใหม่ สร้างมิติใหม่ โดยนอกจาก
จะส่งเสริมการมีงานท�ำให้กลุ่มแรงงานทั่วไป และยังมุ่งให้แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานท�ำ  และยังไป
เตรี ย มทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก ่ อ นเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงานเพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาอุ ป สรรคด้ า นการขาดแคลนแรงงาน
เชิงคุณภาพอีกด้วย
วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0
ตามที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศทิศทางของประเทศไทยไว้อย่างชัดแจ้งว่า
จะพัฒนาประเทศให้เป็น “Thailand 4.0” ซึ่งการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญ กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลด้านทรัพยากรมนุษย์ มองเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพ
ก�ำลังคนให้มีผลิตภาพสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญ จึงได้ก�ำหนดให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานไปสู่ Thailand 4.0
เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน เพื่อให้สอดรับกับบริบทของก�ำลังคนที่สอดคล้องกับ Industry 4.0, SMEs
4.0 และ แรงงาน 4.0 โดยไม่ทอดทิ้งแรงงานกลุ่ม 1.0, 2.0 และ 3.0
วาระปฏิรปู ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
กระทรวงแรงงานตระหนักดีถึงผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหาแรงงานต่างด้าว และ
การใช้ แรงงานผิ ด กฎหมายที่ มี ต ่ อ ความมั่ น คงและความเชื่ อ มั่ น ของประเทศไทย ซึ่ ง ส่ ง ผลไปถึ ง
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ภาคเศรษฐกิจอีกด้วย กระทรวงแรงงานจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ต้องเร่งรัดขจัด
ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร เป้าหมายหลัก
คือ ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย
วาระปฏิรูปที่ 4 Safety Thailand
กระทรวงแรงงานมี จุ ด มุ ่ ง หมายที่ จ ะส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย มี ก ารบู ร ณาการ
ผ่านกลไกประชารัฐด�ำเนินงานเชิงรุกด้วยมาตรการสร้างจิตส�ำนึก (Safety Mind) มาตรการความปลอดภัย
ของชีวิต (Safety of Life) มาตรการสร้างเครือข่าย (Safety Network) เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ
“ประเทศไทยปลอดภัย (Safe Work ,Safe Health ,Safe Life : Safety Thailand)”
วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุ ่ ม เป้ า หมายส� ำ คั ญ อี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง และยั ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศไทย คื อ
กลุม่ แรงงานนอกระบบ ซึง่ มีจำ� นวนถึง 25 ล้านคน กลุม่ คนเหล่านีส้ ว่ นใหญ่มรี ะดับการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
มีทักษะฝีมือในระดับล่าง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงให้ความส�ำคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากลุ่มแรงงานในระบบ โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร ทั้งการส่งเสริม
การคุ้มครอง และการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนสามารถ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
มิติภายในองค์กร 3 วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน
การวางเป้าหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นองค์กรชี้น�ำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะน�ำพาองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายนี้ คือ การปฏิรูปบทบาทกระทรวง ในทั้ง 3 มิติ คือ
มิติโครงสร้างอ�ำนาจหน้าที่ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ และท้าทาย มิติบุคลากรกระทรวง
แรงงานที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มิติกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุนการ
ท�ำงานแนวใหม่มีความยืดหยุ่นสูง มีความคล่องตัว วาระการปฏิรูปบทบาทกระทรวงจึงถือว่าเป็นต้นน�้ำ
ของวาระปฏิรูปแรงงานทั้ง 8 วาระ
วาระปฏิรูปที่ 7 Zero Corruption
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50” ซึ่งประเทศไทยจะบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์นี้ได้ ทุกส่วนราชการต้องช่วยกันด�ำเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้ก�ำหนด
วาระปฏิรูปแรงงาน เรื่อง Zero Corruption ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายชาติ และเร่งผลักดันให้การ
ต่อต้านทุจริตของประเทศไทยบรรลุผลส�ำเร็จโดยเร็ว
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วาระปฏิรูปที่ 8 Information Technology
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เพื่อสร้างความ
โปร่งใส ลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแผนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6. แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ Productive Manpower: แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท�ำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหาร
จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท�ำงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร บุ ค ลากร ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
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7. แผนกลยุทธ์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558-2561)
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรน�ำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน อ�ำนวยการให้เกิดการท�ำงาน
เชิงบูรณาการการอย่างมีประสิทธิผล
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ  
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
3. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการตรวจราชการ และรับเรื่องราวร้องทุกข์
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์  การต่างประเทศ และพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบค่าจ้าง รายได และงานด้านแรงงาน
คานิยมหลัก (Core Values)
BEST
B = Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ความหมาย ท�ำงานอย่างมุ่งประสิทธิผล
S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการท�ำงาน
T = Teamwork ความหมาย ร่วมท�ำงานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
1. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรน�ำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตอบสนองนโยบายเร่งดวนและส�ำคัญของรัฐ

8. วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลงในปี
ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส�ำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดท�ำเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุ
และด�ำเนินการให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ได้แก่ 1) ยุติความยากจน 2) ยุติความหิวโหย และ
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคน
4) สร้างหลักประกันการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ
ผู้หญิงและเด็ก 6) สุขาภิบาลและน�้ำสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 8) งานที่มีคุณค่าและ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ 9) พั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม นวั ต กรรมและโครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ พ ร้ อ ม
10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองทีย่ งั่ ยืน 12) การบริโภคและ
ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 13) การดูแลเรือ่ งสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง 14) อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
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จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) ปกป้อง ฟืน้ ฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
16) การสร้างสังคมที่สงบสุข เข้าถึงความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ 17) ส่งเสริมภาคีความร่วมมือ
เพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย
วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย (ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น) 169 เป้าประสงค์ และ 241 ตัวชี้วัด ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคต ท� ำ ให้ ป ระเทศต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายและแนวทาง
การพัฒนาเพื่อรักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาส
ที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศให้เกิดการบรูณาการไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศ
อย่างยั่งยืน ซึ่งในด้านกลไกการด�ำเนินงานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 เห็นชอบให้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่ในการ
ก�ำหนดนโยบายกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่มีความสมดุลทั้งในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(กพย.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มีมติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด�ำเนินการจัดท�ำแผนที่น�ำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งการด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การด�ำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ. 2560)
ระยะที่ 2 การด� ำ เนิ น งานระยะกลาง (พ.ศ. 2561-2564) และระยะที่ 3การด� ำ เนิ น งานระยะยาว
(พ.ศ. 2565 – 2573) เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามบริบทของประเทศไทย
ต่อไป โดยในส่วนกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงาน
เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส�ำหรับทุกคน และเป็นหน่วยงานสนับสนุนใน 6 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่
1,2,4,5,10 และ 16 ซึ่งได้มีการจัดท�ำ  Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรับการด�ำเนินงานตาม Roadmap ในเป้าหมาย/เป้าประสงค์ แบ่งเป็น
เป้าหมายที่ 8 ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบหลักใน 6 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด
ที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 56 โครงการ และเป้าหมายที่กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน จ�ำนวน 8 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1,2,3,4,5,10,16,17 จ�ำนวน 13 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด
รวมทั้งหมด 95 โครงการ ทั้งนี้ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีดังนี้
1) เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส�ำหรับทุกคน ในเป้าประสงค์ที่ 8.5 (บรรลุการจ้างงานเต็มที่
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส�ำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ
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และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน) ตัวชี้วัดที่ 8.5.2 อัตราการว่างงาน จ�ำแนก
ตามเพศ อายุและความพิการ โดยมีการด�ำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมจ�ำนวน
3 แผนงาน/โครงการซึ่งจะด�ำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
คนพิการ รวมงบประมาณจ�ำนวน 13.90 ล้านบาท ซึ่งมีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
2) เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในเป้าประสงค์ที่
10.4 เลือกใช้นโยบายโดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการตุ้มครองทางสังคม และให้บรรลุ
ความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่ 10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP ประกอบไปด้วยค่าจ้างและ
การให้ความคุ้มครองทางสังคม โดยมีการด�ำเนินงานในระยะสั้น จ�ำนวน 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 16 สาขาอาชีพ การจัดท�ำข้อเสนอเพื่อก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำของประเทศ และการจัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด รวมงบประมาณ
จ�ำนวน 12.8395 ล้านบาทซึ่งมีกองเศรษฐกิจการแรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ
3) เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุ ติ ธ รรม และสร้ า งสถาบั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รั บ ผิ ด ชอบ และครอบคลุ ม ในทุ ก ระดั บ
ในเป้าประสงค์ที่ 16.5 ลดการทุจริตในต�ำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกประเภท ตัวชี้วัดที่ 16.5.1
ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้งที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบน
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการด�ำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว รวมจ�ำนวน 7 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็นดังนี้
การด�ำเนินงานระยะสั้น ได้แก่ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของกระทรวง
แรงงาน การด�ำเนินงานระยะกลาง ได้แก่ โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย
และธรรมาภิบาล ส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส การด�ำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
(CPI) ของประเทศ โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกันและปราบปรามทุจริตระดับพื้นที่
การด�ำเนินงานในระยะยาว ได้แก่ แผนงานโครงการระยะยาวมุ่งแน่นการสร้างการรับรู้
การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายภาคแรงงาน และภาคประชาชนในการสร้างจิตส�ำนึกและปลุกกระแส/สร้างค่า
นิยมการไม่ยอมรับ ไม่คบค้าสมาคม ไม่สนับสนุนคนโกง/คนทุจริตคอรัปชั่น และสร้างระบบการตรวจสอบ
ที่เข้มแข็งและการปราบ ปรามติดตามผลการด�ำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้เกิดการย�ำเกรง
การถูกลงโทษกรณีการทุจริตคอรัปชัน่ รวมงบประมาณจ�ำนวน 6.6648 ล้านบาท ซึง่ มีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้าน
การทุจริตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
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9. อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
ประเทศไทยในฐานะประเทศหนึ่งของสมาชิก 42 ประเทศก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organizaion: ILO) เมื่อปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) โดยประเทศสมาชิกมีภารกิจ
ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานในรูปของอนุสัญญาและข้อแนะ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งอนุสัญญาและข้อแนะดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่
ประจ�ำปี (International Labour Conference : ILC) โดย ILO มีภารกิจในเรื่องการส่งเสริมให้ประเทศ
สมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาที่ผ่านการรับรอง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาต่อไป ส�ำหรับข้อแนะ
เป็นเพียงเนื้อหาที่ขยายเพิ่มเติมจากตัวบทอนุสัญญา โดยประเทศสมาชิกไม่มีพันธกรณีที่ต้องให้สัตยาบัน
และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับอนุสัญญา
ปี พ.ศ.2559 ตราสาร (instruments) ของ ILO ประกอบด้วยอนุสัญญา 189 ฉบับ พิธีสาร 6
ฉบับและข้อแนะ 204 ฉบับ ทั้งนี้ตราสารที่มีความส�ำคัญและมีพันธกรณีเสมือนเป็นหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ ได้แก่อนุสัญญาและพิธีสาร ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันตราสารทั้งสองประเภทดังกล่าว
จะหมายถึงการยอมรับที่จะน�ำตนเองเข้าไปผูกพันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของอนุสัญญาและพิธีสาร
ดังกล่าว ส�ำหรับข้อแนะเป็นตราสารที่ไม่มีสภาพบังคับและไม่เปิดให้สัตยาบัน หากแต่เป็นการก�ำหนด
แนวทางเพื่อให้ประเทศสมาชิกพิจารณาน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ข้อแนะ
ส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อแนะประกอบอนุสัญญาที่ระบุเนื้อหาส่วนขยายเพิ่มเติมจากตัวบทในอนุสัญญา
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1. อนุสัญญาหลักหรืออนุสัญญาพื้นฐาน (Fundamental Convention) ซึ่งเป็นกลุ่มอนุสัญญา
ที่ ILO ให้ความส�ำคัญและเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน
มีจ�ำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
1.1 ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948
1.2 ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949
1.3 ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
1.4 ฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957
1.5 ฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951
1.6 ฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958
1.7 ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำ ค.ศ. 1973
1.6 ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999
2. อนุสัญญาที่มีล�ำดับส�ำคัญ (Governance/Priority Conventions) มีจ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
2.1 ฉบับที่ 88 ว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947
2.2 ฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการมีงานท�ำ ค.ศ. 1964
2.3 ฉบับที่ 129 ว่าด้วยการตรวจแรงงาน (การเกษตร) ค.ศ. 1969
2.4 ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการหารือไตรภาคี ค.ศ. 1976
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3. อนุสัญญาทางวิชาการ ( Technical Conventions) มีจ�ำนวน 177 ฉบับ
ส�ำหรับปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2560) ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ไปแล้ว
จ�ำนวน 18 ฉบับ แต่มีผลบังคับใช้เพียง 17 ฉบับ ประกอบด้วย
3.1 อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 14 ว่ า ด้ ว ยการหยุ ด พั ก ผ่ อ นประจ� ำ สั ป ดาห์ ใ นงานอุ ต สาหกรรม
ค.ศ. 1921 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511)
3.2 อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส�ำหรับ
คนงานชาติในบังคับและคนต่างชาติ ค.ศ.1925 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511)
3.3 อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 (อนุสัญญา
หลัก) (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512)
3.4 อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ.1946 (ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2490)
3.5 อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตั้งบริการจัดหางาน ค.ศ.1948 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2512)
3.6 อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. 1951 (อนุสัญญาหลัก)
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542)
3.7 อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิด
สัญญาจ้าง ค.ศ. 1955 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2507)
3.8 อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.1957 (อนุสัญญาหลัก)
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2512)
3.9 อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ.1961 (ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2505)
3.10 อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท�ำงาน ค.ศ. 1964 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2512)
3.11 อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำที่อนุญาตให้ท�ำงานในเหมืองใต้ดิน ค.ศ. 1965
3.12 อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน�้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้
ค.ศ. 1967 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2511) มีผลบอกเลิกโดยอัตโนมัติเนื่องจากการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำ พ.ศ. 2516
3.13 อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำ  ค.ศ. 1973 (อนุสัญญาหลัก) (ให้สัตยาบัน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547)
3.14 อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงาน (บุคคลพิการ)
ค.ศ. 1983 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550)
3.15 อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบ
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (อนุสัญญาหลัก) (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2544)
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

37

3.16 อนุสัญญาฉบับที่ 187 ว่าด้วยว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�ำเนินงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559) โดยสาระส�ำคัญของอนุสัญญา
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
3.17 อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559)
โดยสาระส�ำคัญของอนุสัญญาก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันมีภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐ
เจ้าของธงเรือโดยการรับรองและการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ หรือมาตรการอื่นๆ ภายในประเทศ
ตนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ ของอนุสัญญา พร้อมทั้งด�ำเนินการตรวจตราอย่างสม�่ำเสมอ การจัดท�ำ
รายงาน และการด�ำเนินคดีภายใต้ภายใต้กฎหมายที่มีผลใช้บังคับเพื่อรับรองว่าคนประจ�ำเรือที่ท�ำงาน
อยูบ่ นเรือซึง่ ชักธงของประเทศตนได้รบั ความคุม้ ครองอย่างแท้จริง และในฐานะทีเ่ ป็นรัฐเข้าของท่า โดยการ
เข้าตรวจเรือเมื่อเรือนั้นเข้าเทียบท่าของประเทศตน เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าเรือทุกล�ำมีมาตรฐานในเรื่องสภาพ
การท�ำงานและความเป็นอยู่ของคนประจ�ำเรือตามข้อก�ำหนดของอนุสัญญา ไม่ว่าเรือดังกล่าวจะชักธง
ของประเทศสมาชิ ก ที่ ใ ห้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาหรื อ ไม่ ก็ ต ามในส่ ว นของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
3.18 อนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958
(ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561)

10. กฎหมายของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีการปรับปรุงแก้ไขในช่วงปี
2555 – 2560
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขและ
ประกาศใช้แล้วในช่วงปี 2555-มิถุนายน 2560 จ�ำนวน 9 ฉบับ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 เมษายน 2555
2) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
3) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
4) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
6 มีนาคม 2555
5) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2557
6) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
14 มีนาคม 2559
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7) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2559
8) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�ำหรับนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
9) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ส�ำหรับ ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท�ำงาน และจ�ำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
น�ำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่อยู่ระหว่างเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

11. บทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตราก�ำลังของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559
ก�ำหนดให้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ ข้อมูล เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิข์ องกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7. ดูแลงานสือ่ สารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้ทนั สมัย
8. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ใน
อ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(1) กองกลาง
(2) กองกฎหมาย
(3) กองบริหารการคลัง
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
(5) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(7) กองเศรษฐกิจการแรงงาน
(8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(9) ส�ำนักตรวจและประเมินผล
(10) ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(11) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด
อ� ำ นาจหน้า ที่ตามกฎกระทรวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2559 ก�ำหนดดังนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(1) กองกลาง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ด�ำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
(ค) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ�ำนวยการและงานเลขานุการผู้บริหารของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง
(2) กองกฎหมาย มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ด�ำเนินการด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ ชีแ้ จงข้อมูล ตีความ ให้ความเห็น
พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
รวมถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ค) ด�ำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี
ปกครอง งานคดีแรงงาน และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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(ง) ด�ำเนินการและเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ติดตาม และให้
ค�ำปรึกษาแนะน� ำเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมถึงการด�ำเนินการและติดตามการชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่
ทางราชการ
(จ) ด�ำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย
(ฉ) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของ
กระทรวง
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) กองบริหารการคลัง มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และยานพาหนะของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค�ำปรึกษา เพื่อก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ในการวาง
ระบบการวางแผนอัตราก�ำลัง ระบบการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
(ค) ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงและ
กระทรวงรวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน
(ง) ด�ำเนินการเกี่ยวกับวินัย
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(5) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ก� ำ หนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ และวางแผนการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ข องส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) ด�ำเนินการด้านวิช าการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินผลส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
(ค) ด�ำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
ในภาพรวม
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(ง) ด�ำเนินการบริหารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย
(6) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดท�ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายระดับ
ชาติและระดับกระทรวง
(ข) จัดท�ำ  พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง
(ค) จัดท�ำแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ และจัดท�ำงบประมาณของส�ำนักงานปลัดกระทรวง และ
กระทรวง
(ง) อ�ำนวยการ ประสานงาน และก�ำกับงานตามนโยบายรัฐบาล
(จ) ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(7) กองเศรษฐกิจการแรงงาน มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจสังคมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็น
ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน
(ข) ศึก ษา ส�ำรวจ วิเ คราะห์และคาดประมาณการแนวโน้มอุปสงค์อุปทานของตลาด
แรงงานและแบบจ�ำลองเศรษฐกิจด้านแรงงาน รวมทั้งระบบเตือนภัยด้านแรงงาน
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงงานทั้งในและนอกระบบ
(ง) จัดท�ำและพัฒนาฐานข้อมูล สถิติ และดัชนีภาวะแรงงาน
(จ) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
(ข) เสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดท�ำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ค) จัดท�ำมาตรฐานข้อมูลแรงงานของกระทรวง
(ง) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(จ) จัดท�ำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำหรือพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
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(ฉ) ดูแลรับผิดชอบความมั่นคง และปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(9) ส�ำนักตรวจและประเมินผล มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
(ข) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปและสอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ก�ำหนด
(ค) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานแรงงาน
จังหวัด
(ง) ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ
(จ) สนับสนุนการตรวจราชการและด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของกระทรวง
(ฉ) พั ฒ นา สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก ารประชาชนตามภารกิ จ ของ
กระทรวง รวมทั้งติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อภารกิจด้านแรงงาน
(ช) พัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานหรือบริการในรูปแบบอื่น
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(10) ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนวนโยบายด้านความร่วมมือต่างประเทศด้านแรงงาน
(ข) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกรรมสารและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด
การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
(ค) ประสานงาน ติดตามและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความช่วยเหลือด้าน
แรงงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทุน พิธีการ รับรอง งานประชุมและ
การเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์การด�ำเนินงานของกลุ่มและองค์การต่างประเทศ
(ง) ประสาน ติดตามสิทธิประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวของ
แรงงานไทยที่ไปท�ำงานในต่างประเทศ และประสานการด�ำเนินการเพื่อรักษาและส่งเสริมการขยายตลาด
แรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(11) กลุ่มตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในส�ำนักงานปลัด
กระทรวงและกระทรวงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบ
งานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(ก) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(12) กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ท� ำ หน้ า ที่ ห ลั ก ในการพั ฒ นาการบริ ห ารของส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท� ำ รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ค) ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(13) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ท�ำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
ปลัดกระทรวง
(ข) ประสานงาน เร่งรัด และก�ำกับให้ส่วนราชการในสังกัดด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(ค) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(จ) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด�ำเนินการตาม (ค) และ (ง) และร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำ  รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
- ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งด�ำเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ  และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรวมทั้ง
ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ค) ด�ำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน
ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ง) ประสานการด�ำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อน�ำบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

สรุปกรอบค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

12. กรอบค�ำของบประมาณและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

13. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
13.1 ภาวะเศรษฐกิจไทย
(อ้างอิงข้อมูลจากแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย)
เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้า
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับการส่งออกของภูมภิ าคทีฟ่ น้ื ตัวต่อเนือ่ ง และการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน จากผลของการเปิดตัวรถรุ่นใหม่และรายได้ครัวเรือนที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่งผลิตไปแล้วในช่วงก่อน ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐชะลอลง แต่ยังขยายตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ ส�ำหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว
จากเดือนก่อน ส่วนภาคการท่องเที่ยวหดตัวตาม จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซียที่ลดลงหลังพ้น
เทศกาลตรุษจีน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อย ตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
พืน้ ฐานจาก ผลของฐานสูง เนือ่ งจากมีการปรับเพิม่ ภาษีสรรพสามิตยาสูบในปีกอ่ น ประกอบกับราคาอาหารสด
ปรับลดลงหลังจาก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส�ำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงตามมูลค่าการส่งออกที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกือบทุกหมวด โดยมูลค่าขยายตัวร้อยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปีกอ่ น
และ หากหักทองค�ำ  มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.4 โดยเป็นการขยายตัวของทั้งปริมาณและ
ราคา จาก 1) การส่งออก ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่ขยายตัวดีจากราคาที่ปรับสูงขึ้นและอุปสงค์จากจีน
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากผู้น�ำเข้าจีน เร่งน�ำเข้าเพื่อสะสมสินค้าคงคลังที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ  2) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวม (IC) ที่การส่งออกไปยังจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ขยายตัวดี ตามการน�ำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ ที่รองรับ Internet of
Things (IoT) และชิ้นส่วนรถยนต์ 3) สินค้าที่ราคาส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน�้ำมันดิบขยายตัว ต่อเนื่อง
ตามราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และ 4) สินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยเฉพาะ แผงก�ำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากการทีผ่ ผู้ ลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพือ่ หลีกเลีย่ ง
มาตรการตอบโต้การ ทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และเครื่องปรับอากาศที่การส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัวดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกสินค้าปรับดีขึ้น แต่การผลิตภาค
อุตสาหกรรมในเดือนนี้ปรับลดลงบ้าง เนื่องจากสินค้า หมวดยานยนต์ แผงวงจรรวม และเครื่องใช้ไฟฟ้า
มีการเร่งผลิตไปในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว จากการปิดซ่อมบ�ำรุงโรงกลั่นน�้ำมัน
บางแห่ง
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
ที่ขยายตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมจากเดือนก่อน ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลและยอดขายรถจักรยานยนต์เติบโตดีสอดคล้องกับสินเชื่อผู้บริโภคในหมวดยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น
ด้านปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนก�ำลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมดีขึ้น สะท้อนจากจ�ำนวนผู้มีงานท�ำและ
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รายได้ที่แท้จริงที่ปรับสูงขึ้นบ้าง ส่งผลให้ความ เชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก�ำลังซื้อ
ในภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้างกระจุกอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกยาง ขณะที่ก�ำลังซื้อนอกภาคเกษตรกรรม
ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากรายได้ภาคบริการ
การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง แต่ยังขยายตัวจากปีก่อนและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
โดยรายจ่ายประจ�ำที่ไม่รวมเงินโอนยังขยายตัวในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรตามการปรับขึ้นเงินเดือน
ข้าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนและระบบชลประทานของ
3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน
การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการลงทุนส่วนใหญ่ยังจ�ำกัดอยู่ในธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจภาคบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ส่งออก อย่างไรก็ดี
แนวโน้มการลงทุนส่วนอื่นๆ ในระยะสั้น ยังอ่อนแอ สะท้อนจากการน�ำเข้าสินค้าทุนไม่รวมเครื่องบินและ
แท่นขุดเจาะที่ยังหดตัว
ภาคการท่องเที่ยวหดตัวร้อยละ 3.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนและ
มาเลเซียที่ลดลงหลังพ้นเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับมีผลของฐานสูงในปีก่อนที่เทศกาลตรุษจีนอยู่ในเดือน
กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ส่วนใหญ่นิยมขับรถมาท่องเที่ยวในไทยยังได้รับผล
กระทบจากต้นทุนการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ำมัน และการอ่อนค่าของสกุลเงินริงกิต อย่างไรก็ดี
หากพิจารณาสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ เฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เพื่อตัดผลของการ
เหลื่อมเดือนของเทศกาลตรุษจีน พบว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และเป็นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวหลาย สัญชาติ
ส�ำหรับมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 13.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากไม่รวม
ทองค�ำ  มูลค่า การน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 11.4 โดยหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวจากมูลค่า
การน�ำเข้าเชื้อเพลิง โลหะ และเคมีภัณฑ์ ที่ราคาสูงขึ้นตามราคาน�้ำมัน และการน�ำเข้าชิ้นส่วนแผงวงจรรวม
ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้ากลุ่ม ดังกล่าวที่ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ การน�ำเข้าหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภคขยายตัวตามการน�ำเข้าปลาทูน่า ที่ส่วนใหญ่น�ำไป แปรรูปเป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออก แต่หากหัก
ปลาทูน่า การน�ำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหดตัวร้อยละ 1.3 ตามการ น�ำเข้าสินค้าคงทนที่ลดลงในหมวด
นาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.44 ลดลงจากร้อยละ 1.55 ในเดือน
ก่อนตามการลดลงของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจากผลของฐานสูง เนื่องจากมีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต
ยาสูบในปีก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดปรับลดลงหลังจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส�ำหรับ
อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลอยู่ที่ ร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.0 ในเดือนก่อนเพราะมี
แรงงานกลับเข้ามาหางานมากขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูงตามดุลการค้าที่เกินดุลจากมูลค่าการ
ส่งออกที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย ขาดดุลสุทธิจาก 1) การออกไปลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย และ 2) การน�ำเงินออกไปฝากใน ต่างประเทศของกองทุน FIF ในฮ่องกง
สหรัฐฯ และมาเก๊า เป็นส�ำคัญ
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13.2 สรุปภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ
(อ้างอิงข้อมูลจากสรุปภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศเดือนกันยายน 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในเดือนกันยายน 2559 โดยรวมปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อนจากเศรษฐกิจกลุ่ม G3 เป็นส�ำคัญ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับดีขึ้นตามการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจาก ยอดค้าปลีก
ที่กลับมาขยายตัวในเกือบทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะรถยนต์ที่ได้รับผลดีจาก การส่งเสริมการขายของ
ผู้จัดจ�ำหน่ายซึ่งการบริโภคที่กลับมาขยายตัวส่งผลให้ภาคการผลิตปรับดีขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับจ�ำนวน
การจ้างงานนอกภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ 156,000 ต�ำแหน่งจากเดือนก่อน สะท้อนภาวะตลาดแรงงานทีฟ่ น้ื ตัว
ต่อเนื่อง
เศรษฐกิจกลุ่มยูโรฟื้นตัว ตามภาคการผลิตที่ปรับดีขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่องจากภาวะ การเงินที่ยังผ่อนคลายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น เพราะความกังวล
เกี่ยวกับผล ของการพ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ต่อภาวะเศรษฐกิจ
และการจ้างงานในอนาคตผ่อนคลายลง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับดีขึ้นจาก เดือนก่อนตามภาคการผลิต สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรม (Purchasing Managers Index: PMI) ที่อยู่สูงกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่สอง
เนื่องจากได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออก ยังคงหดตัว
โดยเฉพาะการส่งออกไปจีนที่เศรษฐกิจชะลอตัว
เศรษฐกิจ จีน ชะลอลงเล็กน้อยตามการบริโภค สะท้อนจากยอดค้าปลีกที่ขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง รวมทั้งภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตชั่วคราวของโรงงาน ต่าง ๆ ในบริเวณรอบ
พื้นที่จัดประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศ เศรษฐกิจก้าวหน้ากับประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (Group.of.Twenty.:.G20).ขณะที่การลงทุนโดยรวมในเดือนนี้ปรับดีขึ้นเล็กน้อย
ตามการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับ ผลดีจากมาตรการกระตุ้นอุปสงค์ในช่วงก่อนหน้า และภาค
อุตสาหกรรมที่ผลผลิตและ การส่งออกเริ่มทรงตัว
เศรษฐกิจเอเชียไม่รวมจีนในภาพรวมยังฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการส่งออกของ
ไต้หวันได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเร่งผลิตเพื่อ รองรับการเปิดตัวสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ ขณะที่การส่งออกของสิงคโปร์ชะลอลงตามความ ผันผวนของการส่งออกสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์
เป็นส�ำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัวสอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของ
ประเทศในภูมิภาค ส�ำหรับการบริโภคของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ที่ดีขึ้นตาม แนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนการ
บริโภคของไต้หวันและฮ่องกงสะท้อนจากยอดค้าปลีกชะลอลงจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงมาก
เพราะปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับจีน
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อัตราเงินเฟ้อโลกในเดือนกันยายน 2559 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาอาหารสดที่เร่งขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศแปรปรวนและอิทธิพลของมรสุมที่ท� ำให้ผลผลิตเสียหายรวมทั้งราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน�้ำมันดิบ โดยเฉพาะปาล์มน�้ำมันและถ่านหิน
13.3 แนวโน้มธุรกิจ ปี 2560
จากรายงานโน้มธุรกิจ เดือนมกราคม 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปภาวะธุรกิจใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม ดังนี้
ภาพรวมธุรกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน แม้จะชะลอลงบ้าง
แต่จากปัจจัยชัว่ คราว ผูป้ ระกอบการประเมินว่าการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงบ้าง เพราะถูกกระทบ
จากบรรยากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวยให้ใช้จ่ายและท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว
ส่วนหนึง่ จากมาตรการกระตุน้ ของภาครัฐ ท�ำให้ยอดขายสินค้าและบริการหลายหมวดปรับเพิม่ ขึน้ ได้โดยเฉพาะ
ในช่วงปลายไตรมาส อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรที่ยังไม่กระจายในทุกกลุ่ม ส่งผลให้การฟื้นตัวของการ
บริโภคภาคเอกชนแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยการบริโภคในภาคเหนือจะค่อนข้างฟื้นตัวช้ากว่า
ภาคอื่นๆ ด้านธุรกิจส่งออกปรับดีขึ้นและกระจายในหลายสินค้า อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เป็น
ส่วนประกอบในสินค้าหลายชนิด อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี
กิจกรรมในภาคท่องเที่ยวหดตัวจากผลของการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายเป็นส�ำคัญ แต่ผู้ประกอบการ
เชื่อมั่นว่าเป็นเพียงระยะสั้น โดยผลกระทบจะกระจุกอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของชาวจีน ได้แก่
กรุงเทพฯ และพัทยา ส�ำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการเห็นว่าภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคง
ชะลอตัว เนื่องจากก�ำลังซื้อของลูกค้าระดับกลางถึงล่างยังไม่เข้มแข็ง กิจกรรมเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัว
อย่างช้าๆ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต�่ำ  ส่วนใหญ่ยังกระจุกอยู่ในภาคการค้าและบริการ
ในขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตยังไม่เพิ่มในวงกว้าง แต่พบว่า ผู้ประกอบการหลายรายในหลายธุรกิจ
ได้มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทดแทนแรงงาน รวมทั้งลงทุนเพื่อพัฒนา
สินค้ามากขึ้นเป็นล�ำดับ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชัดเจนขึ้นในทุกภูมิภาค
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ผู้ประกอบการคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชน
ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากกาลังซือ้ ทีค่ าดว่าจะปรับดีขนึ้ ตามรายได้เกษตรกรทีด่ ขี นึ้ และกระจายไปหลายกลุม่
มากขึ้นและรายได้.นอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
เชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวจะปรับดีขึ้น สะท้อนจากอัตราการจองที่พักล่วงหน้าที่ดีขึ้นแล้วและบรรยากาศ
การท่องเที่ยวที่กลับมาจากการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นของภาครัฐและเอกชน กอปรกับผู้ประกอบการ
หลายรายปรับกลยุทธ์ทาการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายมากขึ้น เช่นเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการส่งออกเห็นว่าการส่งออกสินค้าจะปรับดีขนึ้ เป็นล�ำดับตามทิศทางการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
และประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนแสดงความกังวลต่อนโยบายการกีดกันการค้าของ
สหรัฐฯ ที่มีต่อจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกของไทยในระยะข้างหน้า ส�ำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์
ผู้ประกอบการคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเล็กน้อยจากการเปิดตัวโครงการใหม่หลังเลื่อน
ออกไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ.ปี.2559 อย่างไรก็ตาม.กิจกรรมเศรษฐกิจทีค่ าดว่าจะดีขนึ้ ยังไม่สง่ ผลให้การ
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ลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นชัดเจนนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนน่าจะ
ทรงตัวต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังเป็นลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เท่านั้น อีกทั้งก�ำลังการผลิตในหลายธุรกิจยังเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงการพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเป็นผลดีต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของธุรกิจในระยะต่อไป
13.4 สถานการณ์แรงงาน (ข้อมูลก�ำลังแรงงานเป็นข้อมูลจากผลส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
1) ก�ำลังแรงงาน .พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยท�ำงานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจ�ำนวน
55.66 ล้านคน จ�ำแนกเป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน 38.68 ล้านคน อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน (KILM
1) ร้อยละ 69.50 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ได้แก่ ผู้มีงานท�ำ 38.26 ล้านคน.ผู้ว่างงาน 0.36 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 0.06 ล้านคน ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงานมีจ�ำนวน 16.98 ล้านคน คิดเป็นอัตราผู้ไม่อยู่
ในก�ำลังแรงงาน (Inactive Rate) KILM 13 ร้อยละ 30.50 จ�ำแนกเป็นผู้ท�ำงานบ้าน 5.04 ล้านคน
เรียนหนังสือ 4.30 ล้านคน เด็ก คนชราและคนทีไ่ ม่สามารถท�ำงานได้มี 5.90 ล้านคน และอืน่ ๆ 1.73 ล้านคน
แผนภาพ ภาวะการท�ำงานของประชากร ไตรมาส 3 ปี 2559
ผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปขึ้นไป)
55.66 ลานคน
ผูอ ยูใ นกําลังแรงงาน
38.68 ลานคน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
16.98 ลานคน
ผูมีงานทํา
38.26 ลานคน

ทํางานบาน
5.04 ลานคน

ผูว า งงาน
0.36 ลานคน

เรียนหนังสือ
4.30 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.06 ลานคน

เด็ก คนชรา และคนทีไมสามารถทํางานได
5.90 ลานคน
อืื่น ๆ
1.73 ลานคน

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน กองเศรษฐกิจการแรงงาน
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2) การมีงานท�ำ อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงาน (KILM 1) อยู่ที่ร้อยละ 69.50 แสดงว่า
ประชากรในวั ย ท� ำ งาน 100 คน มี ป ระมาณ 69-70 คน มี ง านท� ำ หรื อ ก� ำ ลั ง หางานโดยมี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ร้อยละ -0.87 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส�ำหรับอัตราผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน (KILM 13) คิดจาก
จ�ำนวนประชากรวัยท�ำงานผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงานต่อประชากร วัยท�ำงาน ดัชนีนี้เป็นส่วนกลับของ KILM 1
อยู่ที่ร้อยละ 30.50 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ -2.65 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.04
ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 33) ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (เดือนกันยายน 2559) อยู่ที่
10,435,407 คน คิดเป็นอัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม (มาตรา 33) ร้อยละ 18.75 กล่าวคือ
ประชากรวัยแรงงานทุก ๆ 100 คน มีงานท�ำและได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (มาตรา 33) 18 – 19 คน
ขยายตัวจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 0.37 และขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.30 ซึ่งถือว่า
ยังอยู่ในระดับปกติ
อัตราส่วนของผู้มีงานท�ำจ�ำแนกตามอุตสาหกรรม (KILM 4) ซึ่งจ�ำแนกตาม 3 อุตสาหกรรม
หลัก ได้แก่ อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม (KILM 4.1) ร้อยละ 33.21 คิดอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.34 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ -2.12 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อัตรา
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม (KILM 4.2) ร้อยละ 22.69 อัตราการจ้างงานในภาคบริการ (KILM 4.3)
ร้อยละ 44.10 (แผนภูมิ 3-5) ซึ่งตัวเลขอัตราส่วนผู้มีงานท�ำจ�ำแนกตามภาคเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ตรงกันข้ามกับนอกภาคเกษตรกล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนของผู้มีงานท�ำภาคเกษตรลดลง อัตราส่วนของ
ผู้มีงานท�ำนอกภาคเกษตร ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ จะเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ระบบเศรษฐกิจในช่วงนั้น ๆ
3) อัตราการว่างงาน (KILM 9) คิดจากจ�ำนวนผู้ว่างงานต่อก�ำลังแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 0.94
ลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.08 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มี
อัตราการว่างงานร้อยละ 0.92 ส�ำหรับอัตราการว่างงานจ�ำแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีอัตราการ
ว่างงานสูงกว่าเพศชาย กล่าวคือ อัตราการว่างงานเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 0.99 และอัตราการว่างงาน เพศ
ชายอยู่ที่ร้อยละ 0.89
เมื่อพิจารณาระดับอัตราการว่างงานร้อยละ 0.94 นั้น ระดับการศึกษาที่มีการว่างงานสูงสุด คือ
ระดับอุดมศึกษาร้อยละ 45.66 ของผู้ว่างงานทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็น
ร้อยละ 17.06 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 16.85 ระดับประถมศึกษาร้อยละ 13.53 ระดับต�่ำกว่า
ประถมศึกษาร้อยละ 5.28 ไม่มีการศึกษาร้อยละ 1.53 ไม่ทราบ อื่น ๆ 0.08
4) ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) : KILM 17 ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการ
แข่งขันของแรงงาน หรือใช้อธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คิดจากผลผลิตต่อหน่วยของแรงงานที่ใช้
ในการผลิตโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ณ ราคาคงที่ ปี 2545 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อจ�ำนวนผู้มีงานท�ำของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 3 ปี
2559 อยู่ที่ 62,243.56 บาทต่อคนต่อไตรมาส ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร KILM 17.1 อยู่ที่ 9,124.04
บาทต่อคนต่อไตรมาส ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม KILM 17.2 อยู่ที่ 98,698.26 บาทต่อคนต่อ
ไตรมาส และผลิตภาพแรงงานภาคบริการ KILM 17.3 อยู่ที่ 83,681.98 บาทต่อคนต่อไตรมาส
5) สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 จากวารสารสถานการณ์
ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 12 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2559 ได้รายงานสถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศไทย
ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 1,482,414 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นและเดือนก่อนหน้า
จ�ำนวน 14,891 คน และ 3,382 คน ส�ำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย มีการจ�ำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ
เรียงตามล�ำดับจากมากทีส่ ดุ ดังนี้ 1) พิสจู น์สญ
ั ชาติ มีจำ� นวน 916,092 คน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าลดลง จ�ำนวน 126,582 คน และ 16,047 คน 2) น�ำเข้าตาม MOU มีจ�ำนวน
381,966 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 100,651 คน
และ 11,252 คน 3) ทั่วไป มีจ�ำนวน 104,706 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือน
ก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1,122 คน และ 849 คน 4) ส่งเสริมการลงทุน BOI มีจ�ำนวน 43,163 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 2,125 คน แต่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า จ�ำนวน
204 คน 5) ชนกลุ่มน้อย มีจ�ำนวน 28,960 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อน
หน้ า เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 761คน และ 256 คน 6) ไป-กลั บ หรื อ ตามฤดู ก าล มี จ� ำ นวน 7,032 คน
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 512 คน 7) ตลอดชีพ 495 คน
13.5 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 (ประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
(Super Aged Society) ในปี 2578 จ�ำนวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลง เนื่องมาจากมีประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอัตราการเกิดต�่ำ  ส่งผลให้สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานขยายตัวน้อย ท�ำให้
ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน
จากผลการส� ำ รวจประชากรสู ง อายุ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ผู ้ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป)
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ผูส้ งู อายุมจี ำ� นวน 10,0140,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทัง้ หมด
(เพศชายร้อยละ 45.1 เพศหญิงร้อยละ 54.9) โดยมีจ�ำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่ม
ส�ำรวจในปี 2537 ซึ่งมีร้อยละ 6.8 ปี 2545 ร้อยละ 9.4 ปี 2550 ร้อยละ 10.7 ปี 2554 ร้อยละ 12.2 และ
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยต้น (60-69 ปี) ร้อยละ 56.5
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2) สถานการณ์แรงงานนอกระบบ ข้อมูลจ�ำนวนแรงงานนอกระบบจากการส�ำรวจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติปี ในช่วงปี 2554 – 2558 จ�ำนวนและสัดส่วนต่อผู้มีงานท�ำของแรงงานนอกระบบมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 สัดส่วนแรงงานนอกระบบคิดเป็นร้อยละ 62.6 ของผู้มีงานท�ำ 
ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 62.6 ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 64.2 แต่ในปี 2557 และ 2558 แรงงานนอกระบบ
มีจ�ำนวนลดลง เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลักดันผู้ท�ำงานในตลาดแรงงานจากผู้ท�ำงานที่เป็น
แรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ในระบบ ซึ่งท�ำให้แรงงานเหล่านี้เข้าถึงสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดีกว่า
จากภาครัฐได้ง่ายกว่าการเป็นแรงงานนอกระบบ
ตารางจ�ำนวนและสัดส่วน (ร้อยละ) ของแรงงานนอกระบบและแรงงานในระบบในปี 2554 – 2558
ปี

2554
2555
2556
2557
2558
ที่มา :

แรงงานนอกระบบ
จ�ำนวน
ร้อยละ
(คน)
24.6
62.6
24.8
62.6
25.1
64.2
22.1
57.6
21.4
55.9

จ�ำนวนผู้มีงานท�ำ
แรงงานในระบบ
จ�ำนวน
ร้อยละ
(คน)
14.7
37.4
14.8
37.4
14.0
35.8
16.3
42.4
16.9
44.1

รวม(คน)
39.3
39.6
39.1
38.4
38.3

ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

3) อาสาสมัครแรงงาน ภายใต้ระเบียบกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2549
ได้มอบหมายให้สำ� นักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด (75 จังหวัด ณ ขณะนัน้ ) จัดตัง้ อาสาสมัครแรงงานให้ได้
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ และต่อมาได้ขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จนถึงปี พ.ศ. 2551 มีการ
แต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานครบทุกอ�ำเภอ ๆ ละ 1 คนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 – ปัจจุบัน
ปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั่วประเทศ จ�ำนวน 12,326 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน
2559) โดยแบ่งเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จ�ำนวน 10,677 คน และอาสา
สมัครแรงงานในระดับต�ำบลที่ได้รับค่าตอบแทน (เดือนละ 600 บาทต่อคน) จ�ำนวน 7,255 คน และมี
หน้าที่ส�ำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประสานการให้บริการในภารกิจของ 5 หน่วยงานในจังหวัด เช่น
ด้านการจัดหางาน ด้านการฝึกอาชีพด้านสวัสดิการ ด้านประกันสังคม โครงการจ้างงานเร่งด่วน ส�ำรวจ
คนพิการที่ต้องการมีงานท�ำ  ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/
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แผนภาพ การด�ำเนินงานแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ชุมชน โดยมีเป้าหมายการให้บริการไม่ต�่ำกว่า 217,650 คนต่อปี (อาสาสมัครแรงงาน 1 คนต่อ ผู้ขอรับ
บริการด้านแรงงาน 30 คน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
(1) เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานให้กับประชาชน
ในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
(2) เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ส ร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจในสาระความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารและสิ ท ธิ
ประโยชน์ต่าง ๆเบื้องต้นตามกฎหมายแรงงานให้แก่คนหางาน ผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
เพื่อป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับการหางานและการใช้แรงงาน
(3) เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นระหว่างคนหางาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ กรณีเกิดปัญหาการหลอกลวงหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงาน เป็นต้น
(4) เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานเบื้องต้น
ในพื้นที่หรือข้อมูลอื่นตามที่หน่วยงานต้องการและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกระทรวงแรงงาน หรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคเพื่อน�ำไปพิจารณาวางแผนการด�ำเนินงานด้านแรงงาน
ต่อไป
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14. ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จ�ำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม ดังนี้

ที่มา : ข้อมูลจาก รายงานผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
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ในปีงบประมาณ 2558 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) จ�ำแนกตามผลผลิต/กิจกรรม ดังนี้

ที่มา : ข้อมูลจาก รายงานผลการด�ำเนินงานรอบ 12 เดือน โดยกลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
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บทที่

3

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)

1. แนวทางการด�ำเนินการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้มีจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวง
แรงงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง คณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  โดยปัจจัยภายในที่น�ำมาพิจารณาตามหลัก 7s Mckinsey (Shared
Values, Structure, System, Strategy, Style, Staff, Skills) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและ
นโยบาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร บุคลากร ประสิทธิภาพทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และ
การบริหารจัดการ  ส�ำหรับปัจจัยภายนอกได้มีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการ PEST (Politic, Economic,
Social, Technology) ซึ่งประกอบด้วย การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี   นอกจากนี้ได้น�ำปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) มาพิจารณาร่วมด้วย อาทิเช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อ�ำนวยการ
กอง/ส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่  21-26 เมษายน 2560 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 111 ชุด ดังนี้
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จุดแข็งของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Strengths: S) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในองค์กร  ดังนี้
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ล�ำดับ
จุดแข็ง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
S.1 ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทในการก�ำหนด 0
0
20
44
47
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและมาตรการที่ส�ำคัญ
(0%) (0%) (18%) (39.6%) (42.3%)
S.2 มีระบบการท�ำงานแบบประชารัฐ (ระบบ
0
6
29
51
25
ไตรภาคี การท�ำงานแบบบูรณาการ)
(0%) (5.4%) (26.1%) (45.9%) (22.5%)
S.3 มีหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค เครือ
0
3
13
59
36
ข่ายอาสาสมัครในระดับจังหวัด และ
(0%) (2.7%) (11.7%) (53.2%) (32.4%)
ต่างประเทศ ท�ำให้สามารถขับเคลือ่ นงาน
ในระดับพื้นที่
S.4 บุคลากรมีทักษะที่หลากหลาย
3
8
34
54
12
(2.7%) (7.2%) (30.6%) (48.6% (10.8%)
S.5 บุคลากรมีความสามารถในการประสาน
0
7
27
56
21
งานและบูรณาการภารกิจระหว่าง
(0%) (6.3%) (24.3%) (50.5%) (18.9%)
หน่วยงาน
14
S.6 มีข้อมูลของทุกกรม ท�ำให้สามารถ
2
11
32
52
ก�ำหนดนโยบายได้ในภาพรวม
(1.8%) (9.9%) (28.8%) (46.8%) (12.6%)
S.7 การมีทรัพยากรด้าน IT โดยเฉพาะ
4
22
29
43
13
Hardware  ที่ทันสมัย
(3.6%) (19.8%) (26.1%) (38.7%) (11.7%)
S.8 มีนโยบายทิศทางองค์กรที่ชัดเจน
3
5
29
49
25
สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ (2.7%) (4.5%) (26.1%) (44.1%) (22.5%)
ของประเทศ
S.9 มีระเบียบ กฎเกณฑ์การเงิน เกี่ยวกับ
3
6
37
44
21
การจัดสรรและการใช้เงินที่ชัดเจน
(2.7%) (5.4%) (33.3%) (39.6%) (18.9%)
มีประสิทธิภาพ
S.10 เป็นหน่วยงานก�ำหนดนโยบายด้านต่างๆ 3
7
36
42
23
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ตลาดแรงงาน
(2.7%) (6.3%) (32.4%) (37.8%) (20.7%)
18
72
273
435
201
รวม = 999
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จุดอ่อนของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Weaknesses: W) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในองค์กร  ดังนี้
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ข้อ
จุดอ่อน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
W.1 โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
1
6
24
35
45
ไม่เอื้อต่อการท�ำงานเชิงบูรณาการ
(0.9%) (5.4%) (21.6%) (31.5%) (40.5%)
W.2 มีกลุ่มงานที่มากเกินไป ส่วนงานมีภารกิจ
1
6
24
35
45
ที่มีความทับซ้อนกัน จ�ำนวนบุคลากร
(0.9%) (5.4%) (21.6%) (31.5%) (40.5%)
ไม่เหมาะสมกับปริมาณภารกิจ
W.3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
1
10
35
46
19
ท�ำงานยังไม่ท้าทาย รวมถึงบางภารกิจ
(0.9%) (9%) (31.5%) (41.4%) (17.7%)
ไม่สามารถวัดผลการด�ำเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม
W.4 ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อ
3
9
31
50
18
นโยบายสู่การปฏิบัติ
(2.7%) (8.1%) (27.9%) (45%) (16.2%)
W.5 ขาดการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
1
6
27
54
23
ตัดสินใจ เกีย่ วกับการคุม้ ค่าในการด�ำเนินการ (0.9%) (5.4%) (24.3%) (48.6%) (20.7%)
W.6 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน มีข้อจ�ำกัด
0
7
31
45
28
ไม่ทันสมัย ส่งผลต่อการน�ำไปใช้งาน
(0%) (6.3%) (27.9%) (40.5%) (25.2%)
ระบบการสรรหาบุ
ค
ลากร
การรั
ก
ษา
W.7
1
5
15
39
51
ท�ำงาน การจัดลงต�ำแหน่ง ไม่เอื้อต่อ
(0.9%) (4.5%) (13.5%) (35.1%) (45.9%)
การท�ำงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากร
ในบางสาขาวิชา เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านไม่ตรง
ความรู้ มีช่องว่างระหว่างอายุของบุคลากร
ส่งผลต่อการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร
W.8 ขาดเครื่องมือในการท�ำงานที่ทันสมัย โดย
3
8
22
48
30
เฉพาะด้าน Software และการวิเคราะห์ (2.7%) (7.2%) (19.8%) (43.2%) (27%)
W.9 การสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบาย ภายใน
2
9
41
43
16
องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
(1.8%) (8.1%) (36.9%) (38.7%) (14.4%)
W.10 บุคลากรขาดความรู้สึกในการมีส่วนร่วม
3
11
28
43
26
ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมาย
(2.7%) (9.9%) (25.2%) (38.7%) (23.3 %)
เดียวกัน
16
77
278
437
รวม = 1,109
301
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โอกาสของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Opportunities: O) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายนอกองค์กร  ดังนี้
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ข้อ
โอกาส
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
O.1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
1
2
16
53
39
ท�ำให้ต้นทุนของการใช้งานลดลง และ
(0.9%) (1.8%) (14.4%) (47.7%) (35.1%)
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ต และมือถือ
O.2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
7
8
42
46
8
ในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลต่อการท�ำงานของ (6.3%) (7.2%) (37.8%) (41.4%) (7.2%)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
O.3 การบริหารบ้านเมืองในปัจจุบนั มีการสัง่ การ 1
7
27
56
20
ที่รวดเร็ว การออกกฎหมายท�ำได้ง่ายขึ้น (0.9%) (6.3%) (24.3%) (50.5%) (18%)
ทันต่อสถานการณ์
O.4 แนวนโยบายการท�ำงานแบบประชารัฐได้
1
5
29
56
20
รับการเผยแพร่ สนับสนุนในภาพกว้าง
(0.9%) (4.5%) (26.1%) (50.1%) (18%)
O.5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร
4
2
32
49
24
สังคม วัฒนธรรม ส่งผลต่อการท�ำงานของ (3.6%) (1.8%) (28.8%) (44.1%) (21.6%)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
O.6 นโยบายในภาพรวมของรัฐบาลเอื้อต่อการ 2
7
32
51
19
ด�ำเนินงานของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง (1.8%) (6.3%) (28.8%) (45.9%) (17.1%)
แรงงาน เช่น ประชารัฐ การบูรณาการการ
ท�ำงาน การเชื่อมโยงข้อมูล
O.7 รัฐบาลให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็น
1
0
14
47
49
ด้านแรงงาน เช่น แรงงานต่างด้าว
(0.9%) (0%) (12.6%) (42.3%) (44.1%)
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานประมง
ทางทะเล
O.8 ประชาชนมีความตื่นตัวในการรับรู้สิทธิ
1
2
26
62
20
และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (0.9%) (1.8%) (23.4%) (55.9%) (18%)
มากขึ้น
รวม = 888
18
33
218
420
199
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			 ภัยคุกคามของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (Threats: T)
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  ดังนี้
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง
ข้อ
อุปสรรค
(1)
(2)
(3)
T.1 ปัจจัยทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
5
5
27
ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินงาน
(4.5%) (4.5%) (24.3%)
T.2 นโยบาย มาตรการ หรือ ยุทธศาสตร์
6
11
52
ในระดับประเทศไม่เอือ้ ต่อการด�ำเนินงานของ (5.4%) (9.9%) (46.8%)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (รวมถึง
อนุสัญญาหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ)
T.3 กฎหมาย ระเบียบทางราชการ ไม่เอื้อ
6
11
36
อ�ำนวยต่อการท�ำงาน
(5.4%) (9.9%) (32.4%)
T.4 หน่วยงานที่บริหารดูแลบุคลากรภาครัฐ
6
5
31
มีนโยบายหรือมาตรการที่ส่งผลต่อการ
(5.4%) (4.5%) (27.9%)
ท�ำงานของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
T.5 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
1
5
15
(0.9%) (4.5%) (13.5%)
T.6 มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้การบริการหรือ
2
0
22
ดูแลที่เพิ่มมากขึ้น มีความต้องการ
(1.8%) (0%) (19.8%)
ที่หลากหลาย
T.7 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
2
4
37
โลกและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลง มีความ (1.8%) (3.6%) (33.3%)
ผันผวน ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
T.8 ภาคประชาชน องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
5
6
41
(NGO) มีมุมมองหรือทัศนคติ ที่แตกต่าง (4.5%) (5.4%) (36.9%)
ในการด�ำเนินงานของ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
33
47
261
รวม = 888

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
มาก

มากที่สุด

(4)
(5)
44
30
(39.6%) (27%)
35
7
(31.5%) (6.3%)

45
13
(40.5%) (11.7%)
46
23
(41.4%) (20.7%)
49
41
(44.1%) (36.9%)
61
26
(55%) (23.4%)
54
14
(48.6%) (12.6%)
50
9
(45%) (8.1%)
384
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2. สรุปผลคะแนน SWOT ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การวิเคราะห์ SWOT ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร โดยอาศัยเทคนิค TOWS Matrix โดยการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ทางตรงในส�ำนักงานปลัดกระทรวงด้วยข้อค�ำถามที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน ผลการค�ำนวณค่าเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักจากข้อคิดเห็นตามตาราง ได้ข้อสรุปที่ว่า  ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยความถี่ของผู้ตอบ
ในแต่ละข้อค�ำตอบ ได้คะแนนของ จุดแข็ง คือ 3.7298 คะแนน จุดอ่อน 3.8386 คะแนน ส่งผลให้คะแนนของ
จุดอ่อนสูงกว่าจุดแข็งอยู่ 0.1088 คะแนน หรือคะแนนจุดอ่อนมากกว่าคะแนนจุดแข็งคิดเป็นร้อยละ 2.91
ของค่าคะแนนจุดแข็ง ในขณะที่การค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของประเด็นโอกาส คิดเป็น 3.8435
คะแนน และคะแนนภัยคุกคาม คะแนน 3.6723 คะแนน ส่งผลให้ คะแนนของโอกาสมากกว่าภัยคุกคาม
0.1712 คะแนน คะแนนความแตกต่างนี้คือเป็นร้อยละ 4.66 ของคะแนนภัยคุกคาม

3. ผลการวิเคราะห์ SWOT ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
การวิเคราะห์ SWOT ของของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานโดยอาศัยเทคนิค TOWS Matrix
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จากค่าความแตกต่างที่คิดเป็นร้อยละ 2.91 ที่จุดแข็งมีมากกว่า
จุดอ่อน และร้อยละ 4.66 ที่โอกาสมากกว่าภัยคุกคาม สามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นสถานการณ์ของส�ำนักงาน
ปลัดประทรวงแรงงาน หรือ ต�ำแหน่งยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อยู่ที่สถานการณ์
WO ซึ่งเป็นต�ำแหน่งที่ต้องใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส ซึ่งมีจุดอ่อน (W)
เป็นปัจจัยเชิงลบ แต่มีโอกาส (O) เป็นปัจจัยเชิงบวก การด�ำเนินกลยุทธ์จะต้องน�ำปัจจัยเชิงบวกไปจัดการ
กับปัจจัยเชิงลบ กล่าวคือ น�ำโอกาสมาก�ำจัดจุดอ่อน หรือน�ำโอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
Strengths

0.1088 Wea knesses

Opportunities
0.1712

Threats
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จากประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น เมื่อวิเคราะห์ SWOT ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการก�ำหนดกลยุทธ์ใน 4 ลักษณะ คือ
1. กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) เป็นการก�ำหนดกลยุทธ์เชิงรุกหรือขยายที่ต้องใช้
ศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่และใช้ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่จะช่วย
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านแรงงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้
2. กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) เป็นการก�ำหนดกลยุทธ์คงตัวหรือตั้งรับโดยใช้
จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เผชิญ
3. กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O Strategy) การก�ำหนดกลยุทธ์ในการลดจุดอ่อนโดยใช้
ประโยชน์จากโอกาสซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนต่อการด�ำเนินงานขององค์กร
ในระยะสั้นเปลี่ยนต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สู่ต�ำแหน่งเชิงกลยุทธ์ S-O และให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในระยะยาว
4. กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (W-T Strategy) เป็นการก�ำหนดกลยุทธ์ตั้งรับที่ต้องการ
ลดจุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
S
W
O
T
1.1 ก�ำหนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์แรงงาน
S1 S6
W1 W3 O1 O2
T1 T2
ในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์และบริหาร
S8 S10 W4 W5 O3 O4
T4 T6
จัดการแรงงานต่างประเทศ)
W6 W7 O5 O6
T7 T8
W8 W9 O7 O8
1.2 ก�ำหนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน S1 S3
W1 W3 O1 O2
T1 T2
รองรับความต้องการในระดับพื้นที่
S6 S8
W4 W5 O3 O4
T4 T6
S9 S10 W6 W7 O5 O6
T7 T8
W8 W9 O7 O8
1.3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญของรัฐ S1 S2
W1 W2 O1 O2
T1 T2
S6 S8
W3 W4 O3 O4
T4 T6
S9 S10 W5 W6 O5 O6
T7 T8
W7 W8 O7 O8
W9
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์
S
W
O
2.1 บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูล
S1 S6 W1 W5 O1 O3
ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
S7 S10 W6 W7 O5 O6
W8 W9 O8
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
S1 S6 W5 W6 O1 O3
นวัตกรรมด้านแรงงาน
S7 S9 W7 W8 O8
2.3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้
S1 S4 W6 W7 O1 O4
อย่างมีประสิทธิภาพ
S5 S6 W8 W9 O5 O8
S7 S10
S1 S3 W1 W2 O1 O3
2.4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
S4 S5 W3 W4 O4 O5
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก
S6 S8 W5 W6 O6 O7
S9
W7 W8 O8
W9 W10
2.5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร S1 S4 W2 W4 O1
และองค์กร
S5
W7 W9
W10
2.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท�ำงานแบบ
บูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
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S1 S5
S8
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W1 W2
W3 W4
W5 W7
W9 W10

O1 O3
O4 O6

T

T1 T3 T5
T6 T7
T1 T3 T5
T6 T7
T3 T5 T6
T1 T2 T3
T4 T5 T7

T1 T2 T4

T1 T2 T4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทัว่ ถึงทัง้ ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
S
W
O
T
3.1 บูรณาการการด�ำเนินงานด้านแรงงาน
S2 S3 S5 W1 W4 O1 O3
T1 T2 T3
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
S8 S10 W8 W9 O4 O5
T4 T6 T7
W10
O6 O7
T8
O8
3.2 เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ให้มีการ S2 S3 S5 W1 W4 O1 O3
T1 T2 T3
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
W8 W9 O4 O5
T4 T6 T7
W10
O6 O7
T8
O8
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคี เครือข่าย
S2 S3 S5 W4 W6 O1 O3
T1 T2 T3
W8 W9 O4 O5
T4 T6 T7
W10
O6 O7
T8
O8
S3 S5
W4 W8 O2 O3
T1 T2 T3
3.4 คุ้มครองแรงงานท�ำงานต่างประเทศ
W9 W10 O4 O5
T4 T7
O6 O7
O8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
S
W
O
4.1 ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกัน
S4 S5 S7 W1 W5 O4 O5
ความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
S8 S10 W9
O8
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ S4 S5 S7 W1 W5 O4 O5
แรงงานนอกระบบ
S8 S10 W9
O8
4.3 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงาน
S2 S3 S4 W1 W5   O1 O5
นอกระบบ
S5 S6 S7 W6 W8 O7
S8 S10 W9 W10

T

T1 T3 T6
T7
T2 T3 T6
T7
T1 T3 T5
T8

4. ข้อเสนอเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2560-2564)
เมื่อได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรค รวมทั้งต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้น�ำมาก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน โดยการน�ำจุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) มาวิเคราะห์โดยกลไก SWOT Matrix
เพื่อจัดท�ำเป็นข้อเสนอกลยุทธ์โดยสามารถสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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จุดอ่อน (W)
W1 โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการทำ�งานเชิงบูรณาการ
W2 มีกลุ่มงานที่มากเกินไป ส่วนงานมีภารกิจที่มีความทับซ้อนกัน จำ�นวนบุคลากรไม่
เหมาะสมกับปริมาณภารกิจ
W3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำ�งานยังไม่ท้าทาย รวมถึงบางภารกิจไม่
สามารถวัดผลการดำ�เนินงานได้อย่างเหมาะสม
W4 ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ
W5 ขาดการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ เกี่ยวกับการคุ้มค่าในการดำ�เนินการ
W6 ฐานข้อมูลด้านแรงงาน มีขอ้ จำ�กัด ไม่ทนั สมัย ส่งผลต่อการนำ�ไปใช้งาน
W7 ระบบการสรรหาบุคลากร การรักษาทำ�งาน การจัดลงตำ�แหน่ง ไม่เอือ้ ต่อการทำ�งานของ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เช่น การขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั งิ านไม่ตรงความรู้ มีชอ่ งว่างระหว่างอายุของบุคลากร ส่งผลต่อการจัดการองค์ความรู้
ขององค์กร
W8 ขาดเครื่องมือในการทำ�งานที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้าน Software และการวิเคราะห์
W9 การสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบาย ภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
W10 บุคลากรขาดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายเดียวกัน
โอกาส (O)
กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส (S-O Strategy) กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งสร้างโอกาส
กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส (W-O Strategy) กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัย
O1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำ�ให้ต้นทุนของการใช้งานลดลง และสามารถเข้า 1) กำ�หนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์และ
โอกาส
ถึงได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต และมือถือ
บริหารจัดการแรงงานต่างประเทศ (ย.1 ก.1)
1) ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญของรัฐ (ย.1 ก.3)
O2 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลต่อการทำ�งานของ
2) กำ�หนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานรองรับความต้องการในระดับพืน้ ที่ (ย.1 ก.2) 2) บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ย.2 ก.1)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3) ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญของรัฐ (ย.1 ก.3)
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน (ย.2 ก.2)
O3 การบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันมีการสั่งการที่รวดเร็ว การออกกฎหมายทำ�ได้ง่ายขึ้น 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน (ย.2 ก.2)
4) ส่งเสริมการนำ�ข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ย.2 ก.3)
ทันต่อสถานการณ์
5) บูรณการการดำ�เนินงานด้านแรงงานเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพืน้ ที่ (ย.3 ก.1) 5) พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (ย.2 ก.4)
O4 แนวนโยบายการทำ�งานแบบประชารัฐได้รับการเผยแพร่ สนับสนุนในภาพกว้าง
6) เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ให้มกี ารทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (ย.3 ก.2) 6) บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร (ย.2 ก.5)
O5 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สังคม วัฒนธรรม ส่งผลต่อการทำ�งานของ 7) คุ้มครองแรงงานทำ�งานต่างประเทศ (ย.3 ก.4)
7) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำ�งานแบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข) (ย.2 ก.6)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
8) ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงาน
8) เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (ย.4 ก.3)
O6 นโยบายในภาพรวมของรัฐบาลเอื้อต่อการดำ�เนินงานของ สำ�นักงาน
นอกระบบ (ย.4 ก.1)
ปลัดกระทรวงแรงงาน เช่น ประชารัฐ การบูรณาการการทำ�งาน การเชื่อมโยงข้อมูล 9) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ (ย.4 ก.2)
O7 รัฐบาลให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงาน เช่น แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน แรงงานประมงทางทะเล
O8 ประชาชนมีความตืน่ ตัวในการรับรูส้ ทิ ธิ และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากขึน้
ภัยคุกคาม (T)
กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค (S-T Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกันใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค (W-T Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยง
T1 ปัจจัยทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ขาดความต่อเนื่องในการดำ�เนินงาน
1) กำ�หนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์
อุปสรรค
T2 นโยบาย มาตรการ หรือ ยุทธศาสตร์ ในระดับประเทศไม่เอื้อต่อการดำ�เนินงานของ
และบริหารจัดการแรงงานต่างประเทศ (ย.1 ก.1)
1) ส่งเสริมการนำ�ข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ย.2 ก.3)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (รวมถึง อนุสัญญาหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ)
2) กำ�หนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานรองรับความต้องการในระดับพืน้ ที่ (ย.1 ก.2) 2) พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (ย.2 ก.4)
T3 กฎหมาย ระเบียบทางราชการ ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการทำ�งาน
3) ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญของรัฐ (ย.1 ก.3)
3) บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร (ย.2 ก.5)
T4 หน่วยงานที่บริหารดูแลบุคลากรภาครัฐ มีนโยบายหรือมาตรการที่ส่งผลต่อการทำ�งาน 4) บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ย.2 ก.1)
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำ�งานแบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
ของ สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน (ย.2 ก.2)
(ย.2 ก.6)
T5 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
6) ส่งเสริมการนำ�ข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (ย.2 ก.3)
T6 มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้การบริการหรือดูแลที่เพิ่มมากขึ้น มีความต้องการที่หลากหลาย 7) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคี เครือข่าย (ย.3 ก.3)
T7 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลง มีความ
ผันผวน ส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
T8 ภาคประชาชน องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร (NGO)  มีมุมมองหรือทัศนคติ ที่แตกต่างในการ
ดำ�เนินงานของ สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จุดแข็ง (S)
S1 ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและมาตรการที่สำ�คัญ
S2 มีระบบการทำ�งานแบบประชารัฐ (ระบบไตรภาคี การทำ�งานแบบบูรณาการ)
S3 มีหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค เครือข่ายอาสาสมัครในระดับจังหวัด และต่าง
ประเทศ ทำ�ให้สามารถขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
S4 บุคลากรมีทักษะที่หลากหลาย
S5 บุคลากรมีความสามารถในการประสานงานและบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงาน
S6 มีข้อมูลของทุกกรม ทำ�ให้สามารถกำ�หนดนโยบายได้ในภาพรวม
S7 การมีทรัพยากรด้าน IT โดยเฉพาะ Hardware  ที่ทันสมัย
S8 มีนโยบายทิศทางองค์กรที่ชัดเจน สอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ
S9 มีระเบียบ กฎเกณฑ์การเงิน เกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้เงินที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
S10 เป็นหน่วยงานกำ�หนดนโยบายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานตลาดแรงงาน

บทที่
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วิสัยทัศน์
ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) โดย IMD
2. จ�ำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
3. จ�ำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมพันธกิจ

พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ  ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพือ่ ให้เกิดการประหยัดคุม้ ค่าและสมประโยชน์
5. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.เพื่อใช้ในการบริหารงาน และการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
8. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
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ค่านิยมหลัก (Core Values)		
BEST B =
E=
S=
T=

Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
Effectiveness ความหมาย ท�ำงานอย่างมุ่งประสิทธิผล
Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการท�ำงาน
Teamwork ความหมาย ร่วมท�ำงานเป็นทีมเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1.
2.
3.
4.

ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทัว่ ถึงทัง้ ในและต่างประเทศ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. ก� ำ ห น ด แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง ท�ำหน้าที่ก�ำหนดและขับเคลื่อน
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายส�ำคัญ
เร่งด่วนด้านเสริมสร้างศักยภาพ
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิผล
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กลยุทธ์
1.1 ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ
(การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ร ง ง า น
ต่างประเทศ)
1.2 ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับ
ความต้องการในระดับพื้นที่
1.3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน
และส�ำคัญของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
2. บริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ มี 2.1 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
ประสิทธิภาพสูง
แรงงานมีขีดสมรรถนะสูงในการ
ให้บริการข้อมูลด้านแรงงานด้วย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวัตกรรม
2.2 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
แรงงานได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น
องค์กรธรรมาภิบาล มีการบริหาร
จั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้

3. บูรณาการการสร้างเครือข่าย หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมี
และการให้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง การท�ำงานร่วมกันเพื่อให้บังเกิด
ทั้งในและต่างประเทศ
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ร ง ง า น แรงงานนอกระบบได้ รั บ ความ
นอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ คุ ้ ม ครอง มี อ าชี พ มี ร ายได้
ชีวติ
มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์
2.1 บริ ห ารจั ด การระบบและ
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นแรงงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวั ต กรรมด้ า น
แรงงาน
2.3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้าน
แรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
องค์กรให้สามารถตอบสนองต่อ
บทบาทภารกิจเชิงรุก
2.5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรและองค์กร
2.6 สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ในการท� ำ งานแบบบู ร ณาการ
(เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
3.1 บู ร ณาการการด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นแรงงานเพื่ อ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
3.2 เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ภาคี
เครือข่าย ให้มกี ารท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาคี เครือข่าย
3.4 คุ ้ ม ครองแรงงานท� ำ งาน
ต่างประเทศ
4.1 ขยายความคุ ้ ม ครองและ
สร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คง
ในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กบั แรงงานนอกระบบ
4.3 เสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท�ำหน้าที่ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนด้านเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
1.1 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการ ระดับที่ 5 ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ขับเคลือ่ นการป้องกันการค้ามนุษย์ (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85)
ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด

1.2 อัตราการว่างงาน

ร้อยละ
0.845

2564
ระดับที่ 5
(ร้อยละ 85)

ร้อยละ
0.847

ร้อยละ
0.836

ร้อยละ
0.842

ร้อยละ
0.841

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

1.3 จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ตามพั น ธกรณี แ ละความร่ ว มมื อ
4
4
4
4
4
ด้านแรงงานระหว่างประเทศที่น�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
1.4 ร้ อ ยละของสาขาอาชี พ ที่ มี N =
N2 =
N3 =
N4 =
N5 =
1
การประกาศอั ต ราค่ า จ้ า งตาม N + (N×15) N + (N ×15) N + (N ×15) N + (N ×15) N + (N ×15)
1
1
2
2
3
3
4
4
มาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น
100
100
100
100
100
1.5 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ
ร้อยละ 50
ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือที่ก�ำหนดตามกฎหมาย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์และ
บริหารจัดการแรงงานต่างประเทศ)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกระทรวงแรงงาน , ILO , สหภาพ
กยผ. (พย.)
ยุโรป เพื่อต่อต้านรูปแบบการท�ำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล
2. โครงการทบทวนจัดท�ำแผนในระดับต่างๆ
กยผ. (พย.)
กยผ. (พย.)
3. โครงการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆ สู่การปฏิบัติ
4. การวางแผนและจัดท�ำแผนงานและงบประมาณ
กยผ. (ผง.)
5. โครงการจัดประชุมความร่วมมือด้านแรงงานกลุ่มประเทศ CLMVT
สปร. (วท.)
6. การประชุมในกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
สปร. (วท.)
7. การประชุมในกรอบทวิภาคี
สปร. (วท.)
8. การด�ำเนินงานความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบพหุภาคีและองค์การ
สปร. (วท.)
ระหว่างประเทศนอกเหนือ ILO
9. การด�ำเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO
สปร. (วท.)
10. โครงการความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี
สปร. (อน.)
11. โครงการความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน
สปร. (อน.)
12. โครงการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มแรงงานให้ มี ค วามรู ้ ด ้ า นอาชี พ
สรจ.มุกดาหาร
เพื่ อ เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นและเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด
มุกดาหาร
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กลยุทธ์ที่ 1.2 กำ�หนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับความต้องการในระดับพื้นที่
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการสั ม มนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ (ร่ า ง) อั ต ราค่ า จ้ า ง
กศร. (คจ.)

ตามมาตรฐานฝีมือ
2. การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
กศร. (คจ.)
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำโครงสร้างค่าจ้าง
กศร. (คจ.)
เงินเดือนในภาคเอกชน
กศร. (ศร.)
4. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
5. โครงการพัฒนาแบบจ�ำลองทางเศรษฐกิจการแรงงานและการเตือน
กศร. (ศร.)
ภัยด้านแรงงาน
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก�ำลังคน
กศร. (วจ.)
7. การอ�ำนวยและประสานการจัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด
กยผ. (ผง.)
ประจ�ำปีงบประมาณ... และประสานงานที่เกี่ยวข้องแผนของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค
8. โครงการทบทวนและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
กยผ. (พย.)
(พ.ศ. 2560 - 2564)
9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคเหนือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ สรจ.เชียงใหม่ และ
การบริการผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (Smart Northern Worker for หน่วยงานในสังกัด กรง.
Aging Tourism and Health Service Business)
เชียงใหม่
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาก�ำลังแรงงานเข้าสู่ Thailand 4.0
สรจ.พระนครศรีอยุธยา
11. การจั ด ท� ำ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ า งของจั ง หวั ด
สรจ.นย.
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสรรหา อนุกรรมการฯ
นครนายก
12. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก
สรจ.มุกดาหาร
ภาวะเศรษฐกิจ
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กลยุทธ์ที่ 1.3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและสำ�คัญของรัฐ (Quick Win)
ที่
1.
2.
3.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
การตรวจราชการในประเทศและติดตามผล
สตป. (ตร.)
การตรวจราชการส�ำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศและติดตามผล
สตป. (ตร.)
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สตป. (ตร.)
ส�ำคัญของรัฐบาลร่วมกกับผู้ตรวจราชการ
4. การตรวจติ ด ตามภารกิ จ ด้ า นแรงงานรองรั บ การขั บ เคลื่ อ นเขตพั ฒ นา
สตป. (ตร.)
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่/ โครงการตามแผนพัฒนาภาค
5. การสนับสนุนการตรวจเยี่ยมและการมอบนโยบายส�ำคัญด้านแรงงาน
สตป. (ตร.)
ในระดับพื้นที่/กลุ่มจังหวัดของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน
6. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจราชการของผู ้ ต รวจราชการ
สตป. (ตร.)
กระทรวงแรงงาน
7. โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กยผ. (พย.)
8. โครงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
กยผ.(สสร.)
พิจารณาของสภาที่ปรึกษาฯ
9. โครงการสัมมนาไตรภาคีทางวิชาการด้านแรงงาน
กยผ.(สสร.)
10. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่
สรจ.เชียงใหม่
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สสค.เชียงใหม่
11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้าน
สรจ.ตาก
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจ สรจ.นครพนม และหน่วย
พิเศษนครพนม
งานในสังกัด กรง.
จ.นครพนม
13. โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านแรงงานรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
สรจ.มุกดาหาร
พิเศษจังหวัดมุกดาหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์ 1
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขีดสมรรถนะสูงในการให้บริการข้อมูล
ด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
2.1 ร้ อ ยละของการขาดแคลน ร้อยละ 50 ร้อยละ 49 ร้อยละ 48 ร้อยละ 47 ร้อยละ 46
แรงงาน
(ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ทีร่ ะดับ 5
คะแนน) คะแนน) คะแนน) คะแนน) คะแนน)
2.2 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการ ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้าน
แรงงานของกระทรวงแรงงาน
2.3 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส� ำ เร็ จ ก า ร ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5
ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
การแก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
2.5 ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
มาตรฐานความโปร่ ง ใสในการ
ด� ำ เนิ น การ (ระดั บ กระทรวง
แรงงาน)
2.6 ร้ อ ยละของประชาชนกลุ ่ ม ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75
เป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการ
ด� ำ เนิ น งานตามนโยบายส� ำ คั ญ
ของรัฐบาล
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Quick Win)
ที่
1.
2.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการศึกษาวิจัยด้านแรงงาน
โครงการส� ำ รวจความต้ อ งการและการขาดแคลนแรงงานของ
สถานประกอบการ
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานเด็กและผู้สูงอายุ
4. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงานและบูรณาร่วมกับ
เครือข่าย
5. การใช้ระบบ Prompt Pay จ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับอาสาสมัครแรงงาน
ทั่วประเทศ
6. การเชื่อมโยงข้อมูลการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ (กรณีผู้ประกอบ
อาชีพมีการย้ายงาน/เปลี่ยนงาน)
7. โครงการพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
8. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด
10. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงาน (ระบบ)

หน่วยงานรับผิดชอบ
กศร. (วจ.)
กศร. (วจ.)
กศร.
กศร. (วจ.)
สตป./กค.
ศทส.
สตป. ศทส.
สตป.
กศร./สรจ./ศทส.
สรจ.ภูเก็ต

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการพัฒนา Mobile Application บริการประชาชน กระทรวง
ศทส.
แรงงาน
โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม
สตป.
กระทรวงแรงงาน
บ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (5 ระบบ)
ศทส.
บ�ำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อ
ศทส.
สื่อสาร
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
ศทส.
เช่าให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ศทส.
โครงการจ้ า งเหมาบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ศทส.
เครือข่าย และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัย
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ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
8. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ Log ทดแทน
ศทส.
9. โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง
ศทส.
10. โครงการจั ด หา ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ทดแทนให้ ห น่ ว ยงาน
ศทส.
ในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
11. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่า ยทดแทนของส�ำนักงาน
ศทส.
ปลัดกระทรวงแรงงาน
12. แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ระยะ 5 ปี ของส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศทส.
แรงงาน และกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)
13. โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส.
14. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วย
ศทส.
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กระทรวงแรงงาน
15. ความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้พัฒนาทักษะ IT บุคลากรภาครัฐ
ศทส.
16. โครงการปรับปรุงองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชน
สตป. (ศบช.)
ผ่านระบบ e-Smart Box, Smart Card Reader
17. โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สตป. (ศบช.)
18. โครงการพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
สตป. (ศบช.)
ของประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
19. โครงการพั ฒ นาระบบการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ข อง
สตป. (สภ.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
20. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
สตป. (สภ.)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
กศร., ศทส.
2. การบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศศู น ย์ ข ้ อ มู ล แรงงานแห่ ง ชาติ
ศทส.
(บ�ำรุงรักษา)
3. จั ด ท� ำ ระบบเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล การด� ำ เนิ น คดี ด ้ า นแรงงาน
ศทส.
ของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้ากับฐานข้อมูลของ สตช. อัยการศาล ตั้งแต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
4. ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ (M-Powered Thailand)
ศทส./Microsoft
Thailand
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กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick Win)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและ
ศปท.
ธรรมาภิบาลส�ำหรับข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. โครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส การด�ำเนินงาน
ศปท.
ของกระทรวงแรงงาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานด้านการป้องกันและปราบ
ศปท.
ปรามการทุจริต
4. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิ
ศปท.
ชอบ
5. แผนพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
กบค. (พบ.)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

แผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดท�ำแผนก�ำลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
โครงการติดตามประเมินแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 - 2564) 2 ระยะ (ระยะครึ่งแผน, ระยะครบแผน)
โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการด้านแรงงานจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.... ของ 76
จังหวัด
โครงการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้า
หมาย (วารสารแรงงาน, Infographic, เสียงตามสาย, สื่อออนไลน์)
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การวิ เ คราะห์ อั ต ราก� ำ ลั ง ตาม
โครงสร้างของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจ�ำปีงบประมาณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2562 –
2566
โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กบค. (พบ.)
กบค.
สตป.(วป.)
สตป. (สภ. วป.)
สตป. (สภ. วป.)
กผป.
กบค. (อบ.)
กบค. (อบ.)
กม.
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กลยุทธ์ที่ 2.5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการจัดท�ำแผนเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
กบค. (อบ.)
2. โครงการวางแผนบริ ห ารก� ำ ลั ง คนเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
กบค. (อบ.)
โครงสร้างอายุข้าราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
3. โครงการฝึกอบรมนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.)
กบค. (พบ.)
4. โครงการฝึกอบรมนักบริหารแรงงานระดับกลาง (นบก.)
กบค. (พบ.)
5. การอบรมนักบริหารกับหน่วยงานภายนอก (นบส., นปส., วปอ.,
กบค. (พบ.)
ปรอ. ,ฯลฯ)
6. โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการไปประจ�ำการในต่างประเทศ
กบค. (พบ.)
7. โครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน
กบค. (พบ.)
8. โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
กบค. (พบ.)
9. โครงการเตรียมความพร้อมแรงงานจังหวัด
กบค. (พบ.)
10. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน
กบค. (พบ.)
11. โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
กบค. (พบ.)
12. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในเขต
สตป. (ศบช.)
เศรษฐกิจพิเศษ
13. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
สตป. (ศบช.)
แรงงาน
14. โครงการเพิ่มสมรรถนะการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์สายด่วน
สตป. (ศบช.)
1506
15. โครงการพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารรั บ เรื่ อ งราว
สตป. (ศบช.)
ร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สรจ.ลพบุรี
แรงงานจังหวัดลพบุรี ในการท�ำงานแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท�ำงานแบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ (เป็นองค์กร
กบค.
ต้นแบบ)
2. โครงการส� ำ รวจคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของบุ ค ลากรกระทรวง
กบค.
แรงงาน
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการท�ำงานแบบบูรณาการ
สรจ.กาญจนบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้บริการอย่างทัว่ ถึงทัง้ ในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ หน่ ว ยงานและภาคเครื อ ข่ า ยมี ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บั ง เกิ ด ผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย :  ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 36 ร้อยละ 38 ร้อยละ 40

2560
2564
3.1 ร้ อ ยละของผู ้ สู ง อายุ ที่ ร้อยละ 34
ร้อยละ 42
ได้รับการส่งเสริมการมีงาน
ท�ำและ/หรือฝึกอาชีพมีงานท�ำ
3.2 ร้ อยละข้ อ ตกลงในเชิ ง ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80
บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จ
3.3 ร า ย ไ ด ้ ส ่ ง ก ลั บ ข อ ง 749,858 771,154 793,055 815,578 838,740
แรงงานไทยในต่างประเทศ บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี
เฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 บูรณาการการด�ำเนินงานด้านแรงงานเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพืน้ ที่ (Quick Win)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กยผ. (พย.)
2. โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
กยผ. (พย.)
3. โครงการขยายโอกาสการประกอบอาชีพและการท�ำงานของผู้สูงอายุ
กยผ. (นสพ.)
4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างแบบ Part-time
กศร. (คจ.)
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
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ที่
5.

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
สตป. (ศบช.)
ด้านแรงงานระดับจังหวัด
6. การประสาน สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน แผนงาน โครงการ
สตป. (สภ.)
งบประมาณและรายงานผลการด�ำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะของ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด
7. การเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการให้บ ริก ารเชิง บูรณาการ ส่งเสริมความ
สตป. (สภ.)
ร่วมมือและติดตามการจัดบริการ
8. โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ
สตป. (สภ.)
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เครือข่ายด้านแรงงาน
สตป. (สภ.)
10. โครงการเชียงใหม่สู่สังคมผ้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
สรจ.เชียงใหม่
11. โครงการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
สรจ.เชียงใหม่และ
หน่วยงานในสังกัด กรง.
จ.เชียงใหม่
12. โครงการเสริมสร้างอาชีพและการมีงานท�ำให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
สรจ.กาฬสินธุ์
13. โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
สรจ.พิษณุโลก
14. โครงการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะในการประกอบ
สรจ.ศรีสะเกษ
อาชี พ และส่ ง เสริ ม การค้ า การลงทุ น และบริ ก ารของกลุ ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแบบบูรณาการ
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงาน สร้างฐานเศรษฐกิจเมืองพังงา
สรจ.พังงา
16. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงานนอกระบบ ขยายโอกาส
สรจ.พัทลุง
การประกอบอาชีพแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ
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กลยุทธ์ที่ 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ให้มีการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานในจั ง หวั ด
สตป.(สภ.)
ชายแดนภาคใต้
2. โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยด้ า นแรงงานอาสาสมั ค ร
สตป.(สภ.)
แรงงานระดับภูมิภาค
3. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพบทบาทหน้ า ที่
สตป.(สภ.)
การเป็นเจ้าหน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งอาสาสมัครแรงงานและอาสาสมัครแรงงานดีเด่น
4. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
สตป.(สภ.)
5. โครงการมหกรรมหนึ่งทศวรรษคนดีจิตอาสา พัฒนาแรงงาน
สตป.(สภ.)
6. โครงการขยายเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยในส่วนภูมิภาค
กศร.(วจ)
7. โครงการเสริมสร้างความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุ
สรจ.ลพบุรี

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคี เครือข่าย
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
2. โครงการฝึกอบรมการตลาดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing)

หน่วยงานรับผิดชอบ
สตป.(สภ.)
สรจ.ลพบุรี

กลยุทธ์ที่ 3.4 คุ้มครองแรงงานท�ำงานในต่างประเทศ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ
2. โครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สปร.(ปร.)
สปร.(ปร.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง มีอาชีพ มีรายได้ มีความมั่นคงในชีวิต
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

2560
ร้อยละ 0.08

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.08

2564
ร้อยละ 0.08

4.1 สั ด ส่ ว นผู ้ อ ยู ่
ภายใต้ประกันสังคม
มาตรา 40 ต่อก�ำลัง
แรงงาน เพิ่มขึ้น
4.2 ผู้ที่มีรายได้ต�่ำ
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
กว่า 30,000 บาท/
1,000,000 คน 1,000,000 คน 1,000,000 คน 1,000,000 คน
ปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
4.3 จ�ำนวนแรงงาน
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำวก่า
ไม่ต�่ำกว่า
นอกระบบที่ ไ ด้ รั บ 1,200,000 คน 1,200,000 คน 1,200,000 คน 1,200,000 คน 1,200,000 คน
การส่ ง เสริ ม การมี
งานท�ำ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. การจัดท�ำกฎหมายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กม. / กยผ.(นสพ.)
2. โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม แรงงานนอกระบบแรงงานสู ง อายุ สรจ.สมุทรปราการ
และแรงงานพิการให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
3. โครงการจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงฐานข้อมูลด้านแรงงาน
สรจ.กาฬสินธุ์
4. โครงการสร้างความปลอดภัยในการท� ำงานแก่แรงงานนอกระบบ
สรจ.สุพรรณบุรี
ภาคเกษตร
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กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการหมู่บ้านช่างสร้างชุมชน
สตป./สรจ.
2. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ
กยผ.(นสพ.) / สรจ.
3. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ
สรจ.สุโขทัย
4. โครงการสร้างและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอก สรจ.สมุทรปราการ
ระบบ
5. โครงการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สรจ.ตาก
6. โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
สรจ.แม่ฮ่องสอน
ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการท�ำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ สรจ.หนองบัวล�ำภู
กับแรงงาน (แรงงานนอกระบบ)
8. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานนอกระบบ เพื่ อ รองรั บ การ
สรจ.ปัตตานี
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปัตตานี
9. โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี
สรจ.นนทบุรี
กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (Quick Win)
ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
กศร.
2. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย/กลไกแรงงานนอกระบบ
กยผ.(นสพ.)/สรจ.
3. โครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ
กยผ.(นสพ.)
4. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
กยผ.(นสพ.)/สรจ.
5. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
สรจ.ตรัง
นอกระบบ
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ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ ได้
วิเคราะห์การจัดท�ำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตามหลักการ Balance Scorecard (BSC) ใน 4
มิติ ได้แก่
1. มิติด้านการเงิน หมายถึง มิติด้านประสิทธิผล
2. มิติลูกค้า หมายถึง มิติคุณภาพด้านการให้บริการ
3. มิติการเรียนรู้และพัฒนา หมายถึง มิติด้านการจัดการ
4. มิติด้านกระบวนการภายใน หมายถึง มิติประสิทธิภาพ
การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์จะท�ำให้เห็นความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ซึ่งมีการเชื่อมโยงจาก
มิติด้านการจัดการองค์กรซึ่งเป็นมิติที่ผลักดันส่งเสริมให้กลยุทธ์ด้านกระบวนการด�ำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันสามารถด�ำเนินการผลักดันกลยุทธ์คุณภาพในการบริการจนท�ำให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ กล่าวคือท�ำให้มิติของการให้บริการมีคุณภาพและผลักดันเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิผล  
ซึ่งท�ำให้เป้าหมายสุดท้ายของยุทธศาสตร์ประสบความส�ำเร็จ ผลการวิเคราะห์แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
map) ปรากฏดังนี้ (รายละเอียดของแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map)
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แผนที่ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)
		
พันธกิจ:

วิสัยทัศน์ :  ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและ
สมประโยชน์
5. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน    

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. ก�ำหนดและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากร
มนุษย์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดและขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ต ามนโยบายส� ำ คั ญ
เร่งด่วนด้านเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล

2. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

   2.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขดี สมรรถนะสูงในการให้
บริการข้อมูลด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
   2.2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รบั การพัฒนาเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ธรรม
โปร่งใส ยุตธิ รรมและตรวจสอบได้

มิติประสิทธิผล

ย3.ก1 บูรณาการการด� ำเนิน
งานด้านแรงงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ *

มิติคุณภาพ
การให้บริการ

ย1.ก1 ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
แรงงานในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์
และบริหารจัดการแรงงานต่างประเทศ)

ย1 ก2 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานรองรับความต้องการในระดับพื้นที่

มิติประสิทธิภาพ

ย2.ก1 บริ ห ารจั ด การระบบและฐานข้ อ มู ล
ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ*

ย2.ก2 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านแรงงาน

มิติการพัฒนาองค์กร

ย2.ก4 พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร
ให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก*

ย2.ก5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
และองค์กร

ย3.ก2  เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี
เครือข่าย ให้มีการท�ำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ   ย: ยุทธศาสตร์   ก: กลยุทธ์   * : Quick Win
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ย3.ก3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาคีเครือข่าย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานและ
การบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
8. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
10. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน
3. บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการ
อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ

4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

หน่วยงานและภาคเครือข่ายมีการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง มีอาชีพ มีรายได้
มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ย4.ก1. ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ

ย4.ก2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
แรงงานนอกระบบ

ย1.ก3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญของรัฐ *

ย2.ก3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ย3.ก4 คุ้มครองแรงงานท�ำงานในต่างประเทศ

ย4.ก3 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ*

ย2.ก6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท�ำงานแบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 1. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้านผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) โดย IMD
2. จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
พันธกิจ 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน
3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
5. ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ค่านิยมหลัก (Core Values): BEST (B = Belief  ความหมาย เชือ่ มัน่ ศรัทธาในองค์กร E = Effectiveness ความหมาย ท�ำงานอย่างมุง่ ประสิทธิผล
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพสูง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ 2.1 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานมี ขี ด สมรรถนะสู ง
เป้าประสงค์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานท�ำหน้าที่ก�ำหนด ในการให้บริการข้อมูลด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2.2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการพัฒนาเป็น
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนด้านเสริม
องค์
ก
รธรรมาภิ
บ าล มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล
มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
1. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นการป อ งกั น ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการขาดแคลนแรงงาน
2. ระดับความส�ำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
การค้ามนุษยดานแรงงาน
ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน
2. อัตราการว่างงาน
3. ระดับความส�ำเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
3. จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ด้านแรงงานระหว่างประเทศที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ
4. ร้อยละของข้อร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
4. ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตาม
5. คะแนนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
มาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น
(ระดับกระทรวงแรงงาน)
กลยุทธ์
6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการ
1. ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ ด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
(การพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการแรงงานต่างประเทศ)
กลยุทธ์
2. ก� ำ หนดและขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นแรงงานรองรั บ
     1. บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ *
ความต้องการในระดับพื้นที่
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน
3. ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญของรัฐ *
     3. ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาและบริหารจัดการองค์การให้สามารถตอบสนองต่อบทบาท
ตัวอย่างโครงการ
ภารกิจเชิงรุก *
1. โครงการทบทวนจัดท�ำแผนในระดับต่างๆ
     5. บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร
2. โครงการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆ สู่การปฏิบัติ
6. สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการท� ำ งานแบบบู ร ณาการ (เก่ ง ดี
3. การด�ำเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะสมาชิก ILO
แข็
ง
แรง
และมีความสุข)
4. การวางแผนและจัดท�ำแผนงานและงบประมาณ
5. การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
6. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
7. โครงการป้องกันปัญหาหารค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ฯลฯ

ตัวอย่างโครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
2. โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลแรงงานระดับจังหวัด
3. โครงการพัฒนา Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน
4. โครงการพัฒนาระบบติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงาน
ฯลฯ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. จ�ำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
7. ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
9. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
           10. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงและเรือ่ งราวร้องทุกข์ทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวงแรงงาน
S = Strategy ความหมาย มียทุ ธศาสตร์ในการท�ำงาน T = Teamwork ความหมาย ร่วมท�ำงานเป็นทีมเชิงรุก)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 บู ร ณาการการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิต
การให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์   หน่วยงานและภาคเครือข่ายมีการท�ำงานร่วมกัน เป้าประสงค์  แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครอง มีอาชีพ มีรายได้
เพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�ำและ/
หรือฝึกอาชีพมีงานท�ำ
2. ร้อยละข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
ที่ประสบความส�ำเร็จ
3. รายได้ ส ่ ง กลั บ ของแรงงานไทยในต่ า งประเทศเฉลี่ ย
ต่อแรงงานหนึ่งคน

ตัวชี้วัด
     1. ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มขึ้น
     2. กลุ่มคนที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
     3. จ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�ำ

กลยุทธ์
1. ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
ให้กับแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์
2. ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ แรงงาน
     1. บูรณาการการด�ำเนินงานด้านแรงงานเพื่อตอบสนอง นอกระบบ
ยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ *
3. เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ *
2. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ภาคี เครื อ ข่ า ย ให้ มี ก ารท� ำ งาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างโครงการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
1. การพั ฒ นากฎหมายแรงงานนอกระบบ   (พระราชบั ญ ญั ติ
4. คุ้มครองแรงงานท�ำงานในต่างประเทศ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ)
2. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
ตัวอย่างโครงการ
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย/กลไกแรงงานนอกระบบ
1. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
4. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
2. โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ
5. โครงการหมู่บ้านช่างสร้างชุมชน
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
6. โครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฯลฯ
4. โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยด้ า นแรงงาน
อาสาสมัครแรงงานระดับภูมิภาค
5. โครงการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานในเขตพื้นที่ กทม.
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ
ฯลฯ
หมายเหตุ * : Quick Win
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รายละเอียดและค�ำอธิบายตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้านผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) โดย IMD
หน่วยวัด
: ผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ด้ า นผลิ ต ภาพแรงงาน (Labour Productivity) โดย International Institute for
Management Development หรือ IMD
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : IMD ได้ก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัดด้านแรงงานใน 2 หมวดหลัก จ�ำนวนรวม
35 ตัว ได้แก่ หมวดประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) ซึ่งเกี่ยวกับตลาดแรงงานใน 2
ประเด็นย่อย ได้แก่ ประเด็นด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productive and Efficiency) โดยเกณฑ์
ชี้วัดเกี่ยวข้องกับด้านตลาดแรงงาน จ�ำนวน 3 ตัว จากทั้งหมด 12 ตัว และประเด็นด้านตลาดแรงงาน
(Labour Market) จ�ำนวน 24 ตัว ประกอบด้วย ด้านต้นทุน (Cost) 5 ตัว ด้านความสัมพันธ์ (Relations)
6 ตัว และด้านทักษะฝีมือ (Skills) 13 ตัว  และหมวดเศรษฐกิจ (Economic Performance) ซึ่งได้แก่
ประเด็นด้านการจ้างงาน (Employment) จ�ำนวน 8 ตัว
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ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
อั น ดั บ ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ด้ า นผลิ ต ภาพ
แรงงาน (Labor Productivity)
โดย IMD

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
อันดับสูงขึ้น อันดับสูงขึ้น อันดับสูงขึ้น สูงขึ้นกว่า
กว่าอันดับ กว่าอันดับที่ กว่าอันดับที่ อันดับที่ได้
ที่ 55
ได้รับใน
ได้รับใน
รับในปี
ปี 2560
ปี 2561
2562

2564
สูงขึน้ กว่า
อันดับทีไ่ ด้
รับในปี
2563

แหล่งข้อมูล
: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง		 : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หอการค้าไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาองค์การนายจ้าง  สภาองค์การลูกจ้าง เป็นต้น
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 2 จ�ำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
หน่วยวัด				
: จ�ำนวนคน
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : นั บ จ� ำ นวนแรงงานที่ ผ ่ า นการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานและ

ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : แรงงานฝีมือคุณภาพหมายถึงผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทุกระดับ (ระดับ 1, 2 และ 3) ทั้งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด�ำเนินการทดสอบเองและที่ส่งเสริมให้ภาครัฐ
และเอกชนด�ำเนินการทดสอบฯ และให้หมายรวมถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง
ทั้งที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด�ำเนินการเองและที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ค่าเป้าหมาย:
ตัวชี้วัด

2560

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

2564

จ� ำ นวนแรงงานที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น แรงงานฝี มื อ 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน
คุณภาพ
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แหล่งข้อมูล					 : ผลการด�ำเนินการประจ�ำปีงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง		 : ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 3 จ�ำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
หน่วยวัด				
: จ�ำนวนคน
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : นับจ�ำนวนแรงงานในระบบที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและ

มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม

ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ :  แรงงานในระบบ หมายถึง
1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 ซึ่งเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ (รวมสาขา) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สมัครเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ จ�ำนวนแรงงาน
ในระบบดังกล่าวเป็นข้อมูลสุทธิ ณ วันสิ้นเดือนที่รายงาน
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนแรงงานในระบบที่ได้
รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคม

2560
11.980
ล้านคน

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
12.110
12.310
12.510
ล้านคน
ล้านคน
ล้านคน

แหล่งข้อมูล

: ส�ำนักงานประกันสังคม  กองนโยบายและแผนงาน  
กลุม่ งานนโยบายและแผน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักเงินสมทบ
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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2564
12.710
ล้านคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
หน่วยวัด
:  ระดับความส�ำเร็จ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : มาตรการหรือกิจกรรมที่ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ x 100
  มาตรการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ  
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน พิจารณาจากการประเมินความส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน พ.ศ. 2559 – 2563 ซึง่ มีการจัดท�ำเป็นแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การฯ เป็นเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ร้อยละ 65 ของมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 70 ของมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 75 ของมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 80 ของมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ร้อยละ 85 ของมาตรการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ระดับความส�ำเร็จในการ
ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ระดับที่ 5
ขับเคลื่อนการป้องกันค้ามนุษย์ (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85) (ร้อยละ 85)
ด้านแรงงาน
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง		 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร กองทัพเรือ ฯลฯ
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ตัวชี้วัด 1.2 อัตราการว่างงาน
หน่วยวัด
: ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ผู้ว่างงาน x 100
ก�ำลังแรงงานรวม
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการ
ส�ำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ไม่ได้ทำ� งานและไม่มงี านประจ�ำ แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ
ในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
2. ไม่ได้ท�ำงานและไม่มีงานประจ�ำ และไม่ได้หางานท�ำในระหว่าง 30 วัน
ก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท�ำงานในสัปดาห์แห่งการส�ำรวจ
ก�ำลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการ
ส�ำรวจเป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจ�ำแนกอยู่ในประเภทก�ำลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ตามค�ำนิยามที่ได้ระบุข้างต้น
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
อัตราการว่างงาน (ค�ำนวณ
ด้วยการใช้สูตร Moving
Average การหาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ ทุก 3 ปี)

2560
ร้อยละ
0.845

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.847
0.836
0.842

2564
ร้อยละ
0.841

แหล่งข้อมูล
: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เหตุผลความจ�ำเป็น : อัตราการว่างงานเป็นดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานในระดับประเทศ (Key
Indicators of the labour market) ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organization) อัตราการว่างงานจะแสดงให้เห็นถึงอุปทานส่วนเกินของแรงงานที่มีอยู่ในประเทศ
ซึง่ ส่วนใหญ่จะต้องพิจารณาควบคูไ่ ปพร้อมกับอัตราการมีงานท�ำต่อประชากร หรือเรียกว่า อัตราการจ้างงาน
ซึ่งหมายถึง สัดส่วนการมีงานท�ำของประชากรต่อประชากรวัยแรงงานทั้งหมด  
(อัตราการมีงานท�ำต่อประชากร  =   จ�ำนวนผู้มีงานท�ำ x 100)
										 ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย และสถานประกอบการภาคเอกชน
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ตัวชี้วัด 1.3 จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามพันธกรณีและ ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ
หน่วยวัด
: จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอที่กระทรวงแรงงานด�ำเนินการ
ในฐานะประเทศสมาชิก ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การเป็นสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศการเจรจาภายใต้กรอบทวิภาคีกับประเทศคู่ความร่วมมือ เป็นต้น
						 พั น ธกรณี หมายถึ ง พั น ธกิ จ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามในฐานะ
ประเทศสมาชิก หรือการด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ
						 ความร่วมมือด้านแรงงาน หมายถึง ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาหรือ
องค์กรระหว่างประเทศเฉพาะประเด็นด้านแรงงาน
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
จ�ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ตามพันธกรณีและความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ

2560
4

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
4

4

4

2564
4

แหล่งข้อมูล

: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  :   -
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ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
: ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : Ni + (Ni×15)

									 100

ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : สาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  หมายถึง  
สาขาอาชีพที่คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบให้มีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
						
Ni หมายถึง จ�ำนวนสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือในปีงบประมาณ
						
(Ni×15) หมายถึง จ�ำนวนสาขาอาชีพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
						

100

ค่าเป้าหมาย : จ�ำนวนสาขาอาชีพที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละของสาขาอาชีพที่
N1 =
N2 =
N3 =
N4 =
N5 =
มี ก าร ปร ะก าศ อั ต รา N + (N×15) N + (N ×15) N + (N ×15) N + (N ×15) N + (N ×15)
1
1
2
2
3
3
4
4
ค่ า จ้ า งตามมาตรฐาน
100
100
100
100
100
ฝีมือเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล
:   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง :   -
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ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือที่ก�ำหนดตามกฎหมาย
หน่วยวัด
: ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด :   จ�ำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจ�ำปีงบประมาณ ....
ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กฎหมายก�ำหนด x 100
จ�ำนวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน ประจ�ำปีงบประมาณ ....
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : 1. แรงงาน หมายถึง แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับ
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราค่าจ้างที่ค ณะ
กรรมการค่าจ้างก�ำหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

2560
ร้อยละของผูผ้ า่ นการทดสอบ ร้อยละ 50
ม า ต ร ฐ า น ฝ ี มื อ แร ง ง า น
แห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือที่ก�ำหนด
ตามกฎหมาย

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65

2564
ร้อยละ 70

เงื่อนไข : แรงงานจะต้องยังคงท�ำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ มีสถานะกฎหมายเป็น
ลูกจ้างในวันที่ส�ำรวจและนายจ้างได้ว่าจ้างให้ลูกจ้างท�ำงานในต�ำแหน่งงาน ลักษณะงานตามที่ผ่านการ
ทดสอบ
แหล่งข้อมูล
: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส�ำนักงานประกันสังคม/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของการขาดแคลนแรงงาน
หน่วยวัด
:  ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : จ�ำนวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด x 100

  จ�ำนวนความต้องการแรงงานทั้งหมด

ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ :   1. การขาดแคลนแรงงาน หมายถึงสถานประกอบการไม่สามารถหา
แรงงานมาท�ำงานได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (180 วัน) โดยนับจากวันส�ำรวจย้อนไป
    
2. จ�ำนวนแรงงานที่ขาดแคลนและจ�ำนวนความต้องการแรงงานเป็น
ข้ อ มู ล จากการส� ำ รวจสถานประกอบการทั่วประเทศ และประมวลเป็นข้อมูล ประมาณการในระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานอุปสงค์และอุปทาน ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานเพื่อรองรับ
แผนพัฒนาก�ำลังคนในระดับจังหวัด
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

2560
ร้ อ ยละของการขาดแคลน ร้อยละ 50
แรงงาน
(ที่ระดับ 5
คะแนน)

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 49 ร้อยละ 48 ร้อยละ 47
(ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5 (ที่ระดับ 5
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)

แหล่งข้อมูล

2564
ร้อยละ 46
(ที่ระดับ 5
คะแนน)

:   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : กระทรวงศึกษาธิการ และสถานประกอบการภาคเอกชน
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ตัวชีว้ ดั 2.2 ระดับความส�ำเร็จในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน
หน่วยวัด
: ระดับความส�ำเร็จ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : พิจารณาผลส�ำเร็จจากระดับความส�ำเร็จของการบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารสนเทศด้านแรงงาน (ระบบศูนย์ขอ้ มูลแรงงานแห่งชาติ) เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนทีก่ ำ� หนด ดังนี้
ระดับความส�ำเร็จ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดส่งข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่จะน�ำมาบูรณาการ
จากข้อมูลรายทะเบียนและข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่
1. กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงาน/การทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ การพัฒนาฝีมอื แรงงานและการสอบ ข้อมูลในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เป็นต้น
2. ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ระกั น ตน ข้ อ มู ล นายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการ ข้อมูลการใช้บริการและจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน 7 กรณี ข้อมูล
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการเป็นต้น
3. กรมการจั ด หางาน ได้ แ ก่ ต� ำ แหน่ ง งานว่ า ง การสมั ค รงาน การบรรจุ ง าน
แรงงานไทยไปท� ำ งานต่ า งประเทศ จ� ำ นวนแรงงานต่ า งด้ า ว จ� ำ นวนผู ้ ขึ้ น
ทะเบี ย นขอรั บ ประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงาน และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานนอกระบบ  แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ  เป็นต้น
4. กรมสวัสดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน ได้ แก่ ข้ อ มู ล การคุ ้ มครองแรงงาน ข้ อ มู ล
จากการยื่นค�ำร้องข้อมูลการแก้ไขปัญหาแรงงานสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย
และข้ อ มู ล การคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย ข้ อ มู ล การตรวจแรงงานองค์ ก ร
นายจ้าง/ลูกจ้าง และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ  เป็นต้น
5. ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การส� ำ รวจข้ อ มู ล อุ ป สงค์ แ ละ
อุปทาน ก�ำลังคน ข้อมูลการส�ำรวจค่าใช้จ่ายแรงงานแรกเข้า ผลส�ำรวจข้อมูล
ด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา
และข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานนอกระบบ แรงงานสู ง อายุ และ
แรงงานพิการ  เป็นต้น
2
มีการเชือ่ มโยงข้อมูลทีน่ ำ� เข้าระบบตามก�ำหนดแล้วเสร็จและมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
3
มีการทดสอบการใช้งานตามที่ก�ำหนดและใช้งานฐานข้อมูลส�ำหรับการบริหาร และระบบมี
ความปลอดภัยใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
4
มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแต่ไม่ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
5
มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันได้ครบทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการ
บูรณาการข้อมูลด้านแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน

2560
ระดับที่ 5

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

2564
ระดับที่ 5

แหล่งข้อมูล
: ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง   :    ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความส� ำเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หน่วยวัด
: ระดับความส�ำเร็จ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : พิจารณาผลส�ำเร็จจากระดับความส�ำเร็จการติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบสารสนเทศเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนด ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ระบบ ICT ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ระบบ ICT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ระบบ ICT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ระบบ ICT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าถึงหรือผู้เข้าใช้ระบบ ICT ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จการ
ติดตามและประเมินผลการ
ใช้งานระบบ ICT
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2560
ระดับที่ 5

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ระดับที่ 5 ระดับที่ 5 ระดับที่ 5

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

2564
ระดับที่ 5

แหล่งข้อมูล
: ทุกหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง : ทุกหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
หน่วยวัด
:  ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ได้รับการตอบสนอง
ภายใน 7 วันท�ำการ x 100
    จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งหมด   
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ :  ข้อร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาด้านธรรมาภิบาลที่ประชาชน
(มีตัวตน ชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน) ข้าราชการ สถาบันต่างๆ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ หน่วยงานราชการอื่นๆ
และเว็บไซต์ตา่ งๆ ส่งเรือ่ งร้องเรียนถึงกระทรวงแรงงาน เพือ่ ขอให้พจิ ารณาด�ำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หมายถึง การแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการหรือแก้ไข ภายใน 7 วันท�ำการ
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้
รับการแก้ไขเกี่ยวกับธรรมา
ภิบาล

2560
ร้อยละ
100

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100

2564
ร้อยละ
100

แหล่งข้อมูล : การร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ด้วยหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์            
จากการประสานจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดและ
   หน่วยงานอืน่ ๆ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส�ำนักตรวจและประเมินผล)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  :   ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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ตัวชี้วัด 2.5 คะแนนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในการด�ำเนินการ
หน่วยวัด          
: ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ร้อยละของทุกส่วนราชการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
         
ในการด�ำเนินงาน และผ่านเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป ร้อยละ 80
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment – ITA) หมายถึง ดัชนีวดั ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐรวมกับ    การประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน โดยมีส�ำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับส�ำนักงาน
ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ในการประเมิน ITA เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้น�ำ
ข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล อั น จะส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ ค่ า ดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Fee Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน (Work IntegrityIndex)
เกณฑ์การประเมินผล มีค่าคะแนน 0-100 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
80 – 100 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงมาก
60 – 79.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูง
40 – 59.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานปานกลาง
20 – 39.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานต�่ำ
0 – 19.99 คะแนน = ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานต�่ำมาก
ค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
2563
2564
คะแนนการประเมิน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
มาตรฐานความโปร่งใสใน
การด�ำเนินการ (ระดับ
กระทรวงแรงงาน)
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แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

แหล่งข้อมูล
: ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการด� ำเนินงานตาม
นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
หน่วยวัด
:   ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด :   เป็นผลจากการด�ำเนินการ 2 แนวทางคือ
แนวทางที่ 1 : ออกแบบส�ำรวจสอบถามและส�ำรวจความคิดเห็น
โดยใช้ฐานข้อมูลจากแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ส�ำรวจ 2 ครั้ง) ได้แก่ นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และ นโยบายด้านสังคม กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรม
แนวทางที่ 2 : การจัดท�ำโพลส�ำรวจความคิดเห็น เนื่องจากข้อสั่งการ
ของรัฐบาลบางเรื่องมีความส�ำคัญ และต้องการทราบผลการชี้แจงอย่างเร่งด่วน ว่าประชาชนมีข้อคิดเห็น
ต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและวิธีการวัดตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์แต่ละปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจส�ำนักงาน ก.พ.ร.และบันทึกข้อตกลงตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส�ำนักงาน ก.พ.ร.  
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

2560
ร้ อ ยละของประชาชนกลุ ่ ม ร้อยละ 75
เป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจใน
การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

2564
ร้อยละ 75

แหล่งข้อมูล
:   กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง		 :   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�ำและ/หรือฝึกอาชีพมีงานท�ำ
หน่วยวัด
:   ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : จ�ำนวนผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั การส่งเสริมการมีงานท�ำและ/หรือ ฝึกอาชีพมีงานท�ำ x 100
จ�ำนวนผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั บริการส่งเสริมการมีงานท�ำและ/หรือ ฝึกอาชีพ

ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ :   ผูส้ งู อายุ (บุคคลทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป มีสญ
ั ชาติไทย) ทีไ่ ด้รบั บริการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำและ/หรือ ฝึกอาชีพ จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด
ทุกจังหวัด) กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีงานท�ำ/ประกอบอาชีพอิสระ หรือ มีรายได้  
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การส่งเสริม การมีงานท�ำ
และ/หรือ ฝึกอาชีพมีงานท�ำ

2560
ร้อยละ 34

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ 36 ร้อยละ 38 ร้อยละ 40

2564
ร้อยละ 42

แหล่งข้อมูล

: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด)
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง :   ตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความส�ำเร็จ
หน่วยวัด
:   ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด :   ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ :  ข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความส�ำเร็จ
หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด�ำเนินภารกิจของหน่วยงานด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
นอกสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การมีข้อตกลงร่วม/การปฏิบัติร่วม/การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม/การให้
บริการร่วม/การปรับปรุงงานบริการประชาชน/การให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือ การปรับปรุงกระบวนงานให้เอื้อต่อการบริการของหน่วยงาน หรือการได้รับรางวัลในความ
ส�ำเร็จภายใต้ภารกิจขององค์กรจากการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
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ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ร้อยละข้อตกลงในเชิง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ประสบควาส�ำเร็จ

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80

แหล่งข้อมูล

:   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่มีข้อตกลงในเชิงบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความส�ำเร็จ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง   : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด 3.3 รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศเฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน
หน่วยวัด
: บาท/คน/ปี
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : ค�ำนวณจาก Growth Rate ซึ่งประมาณค่าโดยวิธี Moving Average
โดยใช้ข้อมูลในการค�ำนวณจากตาราง EC_EI_018 : เครื่องชี้วัดสถานการณ์ด้านแรงงาน ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
ตารางคำ�นวน Growth Rate

รายละเอียด
ปี 2552
แรงงานไทยเดินทางไป
147,711
ต่างประเทศ (คน)
รายได้ส่งกลับของแรงงานไทย
66,404
ใน ตปท (ล้านบาท)
ค่าเฉลี่ยบาท/คน/ปี
449,554
ผล Growth Rate =
15%
ปีปัจจุบัน-ปีอดีต x 100%
     ปีอดีต
แหล่งข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
143,793 147,623 134,101 130,511 119,529 117,291
72,801

85,843

88,164

88,047

90,638

83,161

506,283 581,502 657,445 674,633 758,293 709,014
12.61% 14.85% 13.05% 2.61% 12.40% -6.49%
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ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : 1. แรงงานไทยไปท� ำ งานต่ า งประเทศ หมายถึ ง จ� ำ นวนแรงงาน
ที่เดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ โดยวิธีการดังนี้
1.1 RE–ENTRY หมายถึง การแจ้งการเดินทางกลับออกไปท�ำงาน
ต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
1.2 กรมการจัดหางานจัดส่ง หมายถึง บริการของกรมการจัดหางาน
ที่ส่งคนหางานไปท�ำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการนอกจากค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น
1.3 นายจ้างพาลูกจ้างไปท�ำงาน หมายถึง นายจ้างในประเทศไทย
ที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่างประเทศหรือประมูลงานในต่างประเทศได้
1.4 นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน หมายถึง นายจ้างในประเทศ
มีความประสงค์จะส่งลูกจ้างซึ่งท�ำงานในกิจการของนายจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน หรือ
เกิน 45 วัน
1.5 บริษัทจัดหางานจัดส่ง หมายถึง การไปท�ำงานต่างประเทศ
โดยใช้บริการของบริษัทจัดหางาน จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้
คนหางานเพื่อไปท�ำงานต่างประเทศ
2. รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปท�ำงานต่างประเทศ เป็นข้อมูล
อย่างเป็นทางการ จากระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (International Transactions Reporting
System : ITRS)  โดยตั้งแต่ 1 เมษายน 2547 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับวิธีการรับรายงาน
จากแบบ ธ.ต. ต่างๆ เป็นวิธีรายงานแบบชุดข้อมูล (Data Set) ทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
รายได้ ส ่ ง กลั บ เฉลี่ยต่อ
แรงงานหนึ่ ง คน

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
749,858 771,154 793,055 815,578 838,740
บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี บาท/คน/ปี

หมายเหตุ : ค�ำนวณและประมาณค่าเป้าหมาย โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แหล่งข้อมูล :  เว็ปไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
		
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=111&language=th
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  :   -
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด 4.1 สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 ต่อก�ำลังแรงงานเพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
:  ร้อยละ
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด

:

จ�ำนวนผูป้ ระกันตนมาตรา 40 สุทธิ ณ วันสิน้ ปีปจั จุบนั –จ�ำนวนผูป้ ระกันตนมาตรา 40 สุทธิ ณ วันสิน้ ปีกอ่ น x 100
ก�ำลังแรงงานปีกอ่ น

ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : 1. ผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบ
อาชีพอิสระ  เช่น รับจ้าง เกษตรกรรม ค้าขาย ฯลฯ และ ไม่เป็นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 หรือ ตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
2. ก� ำ ลั ง แรงงาน หมายถึ ง ผลรวมของจ� ำ นวนแรงงานในระบบ
(หักจ�ำนวนนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล) และแรงงานนอกระบบ
3. จ�ำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ ในแต่ละปี จะมีการเผยแพร่
ข้อมูลประมาณช่วงต้นปีของปีถัดไป ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค่าเป้าหมาย:
ตัวชี้วัด
สั ด ส่ ว นผู ้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ป ระกั น
สั ง คมมาตรา 40 ต่ อ ก� ำ ลั ง
แรงงาน เพิ่มขึ้น

2560
ร้อยละ
0.08

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
0.08
0.08
0.08

2564
ร้อยละ
0.08

แหล่งข้อมูล

: ส�ำนักงานประกันสังคม  กองนโยบายและแผนงาน  
กลุม่ งานนโยบายและแผน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานประกันสังคม
ส�ำนักเสริมสร้างความมัน่ คงแรงงานนอกระบบ
หน่วยงานรับผิดชอบรอง  : ส�ำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา
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ตัวชี้วัด 4.2 ผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
หน่วยวัด
: จ�ำนวนคน
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : นับจ�ำนวนผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : ผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า 30,000 บาท/ปี หมายถึง ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ว่าเป็นคนทีม่ รี ายได้นอ้ ยต�ำ่ กว่าเส้นความยากจน หรือ มีรายได้
ระหว่าง 0 - 30,000 บาท/ปี   และเป็นผู้อยู่ในวัยแรงงานภาคเกษตร รับจ้างอิสระ/ส่วนตัว/ค้าขาย และ
แรงงานทั่วไป  ได้รับความช่วยเหลือ (สวัสดิการเบื้องต้น) ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
กลุม่ คนทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่า
30,000 บาท/ปี มีรายได้เพิม่ ขึน้

2560
-

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ

2561
ไม่ต�่ำกว่า
1,000,000
คน

2562
ไม่ต�่ำกว่า
1,000,000
คน

2563
ไม่ต�่ำกว่า
1,000,000
คน

2564
ไม่ต�่ำกว่า
1,000,000
คน

แหล่งข้อมูล
:   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองเศรษฐกิจการแรงงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบรอง :   ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัด 4.3 จ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�ำ
หน่วยวัด			
:   จ�ำนวนคน
วิธีค�ำนวณตัวชี้วัด : นับจ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานท�ำ  
ค�ำอธิบาย/นิยามศัพท์ : แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท�ำ  มีรายได้ที่ได้รับความคุ้มครอง
แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และผูท้ ไี่ ม่อยูใ่ นความคุม้ ครองของกฎหมายประกันสังคม ได้แก่
1. กลุ่มที่ท�ำงานรับจ้าง มีรายได้ประจ�ำ หรือไม่ประจ�ำ เช่น ผู้รับงานไปท�ำ
ที่บ้าน ผู้รับจ้างท�ำของ รับจ้างตามฤดูกาล คนรับใช้/คนท�ำงานบ้าน ฯลฯ
2. กลุม่ งานประกอบอาชีพอิสระ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร แม่คา้ หาบเร่
แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างซ่อม เจ้าของร้านขายของช�ำขนาดเล็ก ฯลฯ

112

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

ค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

2560

จ�ำนวนแรงงานนอกระบบที่ ไม่ต�่ำกว่า
ได้รบั การส่งเสริมการมีงานท�ำ 1,200,000
คน

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

ไม่ต�่ำกว่า
1,200,000
คน

ไม่ต�่ำกว่า
1,200,000
คน

ไม่ต�่ำว่า
1,200,000
คน

2564

ไม่ต�่ำกว่า
1,200,000
คน

แหล่งข้อมูล
: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานรับผิดชอบรอง		 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรุงเทพมหานคร   
หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ
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บทที่

5

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564)

เพื่อให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันก�ำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย และประมาณ
การงบประมาณในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้ประโยชน์เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำ
ค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และให้ความส�ำคัญกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานรับผิดชอบรองไว้ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) มีรายละเอียด
ตามตารางดังต่อไปนี้
จ�ำนวน
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริม
37
275.7765
สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานใน
12
91.8077
ระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการแรงงาน
ต่างประเทศ)
กลยุทธ์ที่ 1.2 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงาน
12
68.6419
รองรับความต้องการในระดับพืน้ ที่
กลยุทธ์ที่ 1.3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญของรัฐ
13
115.3272
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
67
995.5292
กลยุทธ์ที่ 2.1 บริ ห ารจั ด การระบบและฐานข้ อ มู ล ด้ า น
10
96.81
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
20
492.49766
นวัตกรรมด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมี
4
271.4810
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
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จ�ำนวน
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถ
14
93.9058
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2.5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
16
39.9065
และองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2.6 สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการท� ำ งาน
3
0.9282
แบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บู ร ณาการการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและการให้
27
1,778.8958
บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 บู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานด้ า นแรงงานเพื่ อ
16
977.8576
ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ให้มีการ
7
701.39
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคี เครือข่าย
2
66.25
กลยุทธ์ที่ 3.4 คุ้มครองแรงงานท�ำงานต่างประเทศ
2
33.3982
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
18
159.8957
กลยุทธ์ที่ 4.1 ขยายความคุ ้ ม ครองและสร้ า งหลั ก ประกั น
4
5.87
ความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
9
87.829
แรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริ ม สมรรถนะการบริ ห ารจั ด การแรงงาน
5
66.1967
นอกระบบ
รวมทั้งสิ้น
149
3,210.0972
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
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2

1
12

ข้อเสนอ

- แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
2560 - 2564)

4

2
4

2
4

4

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

-

2564

ล้านบาท 1.6815 0.3363 0.3363 0.3363 0.3363 0.3363

4

รวม

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
ครั้ง

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกระทรวงแรงงาน ,
ILO , สหภาพยุโรป เพื่อ
ต่อต้านรูปแบบการท�ำงานที่
ไม่เป็นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล
โครงการทบทวนจัดท�ำแผน จ�ำนวนแผนระดับ
ในระดับต่างๆ
ต่างๆ ที่ได้รับการ
ทบทวน
- ทบทวนและปรับปรุง
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560
- 2564)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กยผ.(พย.)

ทุกกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กยผ.(พย.)
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แรงงานในระดับชาติ (การพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการแรงงานแห่งประเทศไทย)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560-2564)
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5

4

3

รวม

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
2564

ส่วนกลาง

ครั้ง
ล้านบาท

5
3.0

1
0.60

1
0.60

1
0.60

1
1
1
0.4160 0.4368 0.4587

1
0.60

1
0.482

1
0.60

1
0.5058

แผน
ล้านบาท

ส่วนกลาง

5
2.299

แผน
5
1
1
1
1
1
ล้านบาท 3.4477 0.6239 0.6551 0.6879 0.7223 0.7585

ส่วนกลาง

จ�ำนวนแผนงานและ
งบประมาณของ
กระทรวงแรงงาน
1.2 ระดับส�ำนักงานปลัด จ�ำนวนแผนงานและ
กระทรวงแรงงาน
งบประมาณของ
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
โครงการจัดประชุมความ
จ�ำนวนข้อเสนอ
ร่วมมือด้านแรงงานกลุ่ม
ในการด�ำเนินงาน
ประเทศ CLMVT
ความร่วมมือ
เชิงนโยบาย
ด้านแรงงานในกรอบ

2
1.2643

1.1 ระดับกระทรวง
แรงงาน

2
1.204

เรื่อง
10
2
2
2
ล้านบาท 5.7467 1.0399 1.0919 1.1466

ครั้ง
5
1
1
1
1
1
ล้านบาท 1.8195 0.3639 0.3639 0.3639 0.3639 0.3639

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

การวางแผนและจัดท�ำ
แผนงานและงบประมาณ

- กิจกรรมขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ
- กิจกรรมถ่ายทอดขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์
ระดับ สป.สู่การปฏิบัติ

  โครงการขับเคลื่อน
แผนระดับต่างๆ สู่การปฏิบัติ

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

สปร.(วท)

กยผ.
(ผง.)

-

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน
และหน่วยงาน
ในสังกัด
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กยผ.(พย.)
ทุกกรม
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6

การประชุมในกรอบของ
องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- การเข้าร่วมประชุม
ระดับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก

- การเข้าร่วมประชุม
ภายใต้กรอบสิทธิ
มนุษยชนและการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ ILO และที่
เกี่ยวข้อง

- การเข้าร่วมประชุม
ประจ�ำปีองค์การ
แรงงานระหว่าง
ประเทศ ILC

ล้านบาท

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
- การเข้าร่วมประชุม ต่างประเทศ ครัง้
คณะประศาสน์การ
GB
37.50

26

รวม

7.5

5

7.5

5

7.5

5

7.5

6

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

7.5

5

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สปร.(วท)
-
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การด�ำเนินงานความร่วมมือ
ด้านแรงงานในกรอบพหุภาคี
และองค์การระหว่างประเทศ
นอกเหนือ ILO

การด�ำเนินงานความร่วมมือ
ตามพันธกิจในฐานะสมาชิก
ILO

8

9

7

- การเข้าร่วมประชุม
กลุ่มประเทศ
คู่เจรจา/ประเทศ
สมาชิก
จ�ำนวนข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการ
ด�ำเนินงานความ
ร่วมมือด้านแรงงาน
ในกรอบพหุภาคีและ
องค์การระหว่าง
ประเทศนอกเหนือ
ILO
- จัดท�ำรายงาน
อนุสัญญาที่ให้
สัตยาบัน
- จัดตั้งงบประมาณ
ค่าสมาชิก ตอบข้อ
เรียกร้อง และอื่นๆ
ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

บาท

ฉบับ

ครั้ง
ล้านบาท

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
การประชุมในกรอบทวิภาคี - การเข้าร่วมประชุม ต่างประเทศ ครั้ง
ระดับรัฐมนตรีของ
ประเทศผูส้ ง่ ออก
แรงงานในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน
ล้านบาท

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

4

1
0.2

1.2

2

8

1
0.2

1.2

2

2

-

1.2

2

2

-

1.2

2

2564

280,000 80,000 40,000 100,000 30,000 30,000

21

1
0.2

1.2

6.0

3
0.6

2

10

รวม

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

สปร.(วท.)

สปร.(วท.)

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สปร.(วท.)
-
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11

10

3) การประชุมในกรอบ
พหุภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการความร่วมมือภายใต้ จ�ำนวนโครงการ
ส่วนกลาง/
เรื่อง
กรอบอาเซียน
ความร่วมมือภายใต้ ต่างประเทศ ล้านบาท
กรอบอาเซียน
1) โครงการระดับภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับGreen
Job
11
7.9

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
โครงการความร่วมมือภายใต้ จ�ำนวนโครงการ
ต่างประเทศ เรื่อง
17
กรอบพหุภาคี
ความร่วมมือภายใต้
ล้านบาท 10.78
กรอบพหุภาคี
1) การประชุมระดับรัฐมนตรี
- Asia Europe Meeting
- APEC HRD Ministerial
Meeting
- Colombo Process (CP)
- Abu Dhabi Dialogue
(ADD)
2) การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (ระดับปรง.)
- SOM CP
- SOM ADD
- SOM APEC

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2
0.8

2
0.8

2
1.8

5
3.1

4
2.7

3
1.6

2
1.8

3
2.0

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

1
0.8

4
3.28

2564

สปร. (อน.)

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สปร. (อน.)
-
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2) การจัดประชุมระดับ
ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการ
เปลี่ยนผ่านจากการจ้างงาน
นอกระบบไปสู่การจ้างงาน
ในระบบเพือ่ มุง่ สูง่ านทีม่ คี ณ
ุ ค่า
3) การจัดประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสแรงงานอาเซียน     
ครั้งที่ 15 (15th SLOM) และ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
แรงงานอาเซียนบวกสาม   
ครั้งที่ 17 (17th SLOM+3)
4) การจัดประชุมคณะ
ท�ำงานเจ้าหน้าที่อาวุโส
แรงงานอาเซียน ครั้ง
ที่12(12th SLOM-WG)
5) การจัดประชุมคณะ
กรรมการอาเซียนว่าด้วยการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th
ACMW)
6) การจัดประชุมอาเซียน   
ว่าด้วยแรงงานต่างด้าว
ครั้งที่ 12 (12th AFML)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
รวม

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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12

7) การจัดประชุมระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับ
Employment Service in
Asean
8) การประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียน (ALMM)
และการประชุมรัฐมนตรี
แรงงานอาเซียนบวกสาม
(ALMM+3)
9) การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสแรงงานอาเซียน
(SLOM) และการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงาน
อาเซียนบวกสาม (SLOM+3)
(ระดับปรง.)
10)การประชุมคณะ
กรรมการอาเซียนและการ
ประชุมในกรอบอาเซียนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมแรงงานให้มีความรู้
ด้านอาชีพเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละของแรงงานที่
ผ่านการฝึกอบรมมี
ทักษะฝีมือได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพฝีมือแรงงาน

จังหวัด
มุกดาหาร

คน
ล้านบาท

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

16.5

รวม

-

-

5.5

5.5

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

5.5

2564

สรจ. หน่วยงานใน
มุกดาหาร สังกัดกระทรวง
แรงงาน จังหวัด
มุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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ตัวแบบ

1

6.775

ล้านบาท

2 ตัวแบบพยากรณ์
ทิศทางตลาดแรงงาน

5/250

2.2

ล้านบาท
ครั้ง/คน

80

จ�ำนวน
สาขา
อาชีพ

1

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน

4

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

1. แบบส�ำรวจข้อมูล ส่วนกลาง ชุดส�ำรวจ
สถานประกอบการ
และ
และลูกจ้าง
75 จังหวัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร จ�ำนวนผู้เข้าร่วม
เรื่อง การจัดท�ำโครงสร้าง สัมมนา
ค่าจ้างเงินเดือนในภาค
เอกชน

3

2

โครงการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ (ร่าง)
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างตาม จ�ำนวนสาขาอาชีพที่
มาตรฐานฝีมือ
มีการก�ำหนดอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
จ�ำนวนผู้เข้ารับการ ส่วนกลาง ครัง้ /คน 5/500
สัมมนา
ล้านบาท 3.691

1

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1.355

1/50

0.44

16

1/100
0.738

1.355

1/50

0.44

16

1.355

1/50

0.44

16

1

1

1.355

1/50

0.44

16

1.355

1/50

0.44

16

กศร. (คจ)

กศร. (คจ.)

กศร. (คจ.)

สรจ.

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
1 /100 1 /100 1 /100 1 /100 กศร. (คจ.)
0.738 0.738 0.738 0.738

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1.2 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับความต้องการในระดับพื้นที่
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ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
3. ตัวแบบพยากรณ์
จากการพัฒนาดัชนี
ชี้วัดแรงงาน
4. ดัชนีเศรษฐกิจ
แรงงาน
5. ดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานจังหวัด
6. คูม่ อื การสร้างและ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจ
แรงงานพร้อมแบบ
ส�ำรวจ และวิธกี าร
สร้างดัชนีเศรษฐกิจ
แรงงานและวิธี
พยากรณ์ทเี่ หมาะสม
7. คู่มือการสร้าง/
พัฒนาดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงานในระดับพืน้ ที่
เพื่อน�ำไปสู่การ
ทบทวน/ปรับปรุง/
พัฒนา ดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน
8. คู่มือการติดตาม
ผลการสร้าง/พัฒนา
ดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน
1
1
10

ชุด
ชุด
แผ่น/เล่ม

แผ่น/เล่ม

10

แผ่น/เล่ม 100/100

1

รวม
ตัวแบบ

หน่วยนับ

10

100/100

10

1

1

1

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

126

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

6

5

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
9. อบรมข้าราชการ
ที่เกี่ยวข้องในส่วน
กลางและเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานแรงงาน
จังหวัด 76 จังหวัด
10. รายงานผลการ
ด�ำเนินงานฉบับ
สมบูรณ์
โครงการพัฒนาแบบจ�ำลอง การพัฒนาแบบ
ส่วนกลาง
ทางเศรษฐกิจการแรงงาน จ�ำลองทางเศรษฐกิจ
และการเตือนภัยด้านแรงงาน การแรงงานและการ
เตือนภัยด้านแรงงาน
โครงการพัฒนาระบบฐาน มีระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลาง
ข้อมูล อุปสงค์และอุปทาน ที่ทันสมัยสอดคล้อง
ก�ำลังคน
กับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและความ
ต้องการแรงงานของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3

ล้านบาท 7.9452

ระบบ

ตัวแบบ
1
ล้านบาท 5.1092

-

-

-

1

2564

7.2228 0.3612 0.3612

1

1

แผ่น/เล่ม 110/110
ล้านบาท 10.1092

-

110/110
10.1092

4/200

1
5.1092

4/200

รวม
ครั้ง/คน

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

หน่วยนับ

กศร. (วจ.)

กศร. (คจ.)

ทุกกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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8

7

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การอ�ำนวยและประสาน
จ�ำนวนรายงานสรุป
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
สาระส�ำคัญของ
ด้านแรงงานจังหวัด ประจ�ำ ภารกิจที่ปฏิบัติและ
ปีงบประมาณ... และ
งบประมาณรวม
ประสานงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกแผนงานโครงการ
แผนของจังหวัด/
ที่ด�ำเนินการโดย
กลุ่มจังหวัด/ภาค
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน
76 จังหวัด ตามแผน
ปฏิบัติการ
ด้านแรงงานจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ...
โครงการทบทวนและจัดท�ำ จ�ำนวนแผน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ยุทธศาสตร์ด้าน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2562 แรงงานระดับจังหวัด
- 2564)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

76 จังหวัดๆ แผน
ละ 1 แผน ล้านบาท

ส่วนกลาง/
เรื่อง
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

380
แผน
10

5
0.022

รวม

76 แผน 76 แผน 76 แผน 76 แผน 76 แผน
2
2
2
2
2

1
0.004

กยผ.
(พย.)

สรจ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
1
1
1
1
กยผ.
ส�ำนักงาน
0.0042 0.0044 0.0046 0.0048
(ผง.)
แรงงานจังหวัด
76 จังหวัด

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
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9

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1. แรงงานสูงอายุ
จังหวัด ล้านบาท
ภาคเหนือ เพื่อรองรับการ และแรงงานทั่วไปมี
เชียงใหม่
ท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพ มีรายได้
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (Smart เพิ่มขึ้น
Northern Worker for
2. แรงงานสูงอายุ
Aging tourism and
และแรงงานทั่วไป
health Service Business) สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคม
ผู้สูงอายุ
3. สามารถตอบ
สนองการพัฒนาภาค
เหนือ และจังหวัด
เชียงใหม่
มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ และเป็น
เมืองน่าอยู่

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
9

รวม
9

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สรจ.
หน่วยงานที่
เชียงใหม่
เกี่ยวข้อง
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12

11

10

การจัดท�ำความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้าง
ของจังหวัด กิจกรรมการประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
อนุกรรมการฯ
โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้
ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาก�ำลังแรงงานเข้าสู่
Thailand 4.0

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละของผู้ใช้
แรงงานได้รับ
การคุ้มครอง
มีความปลอดภัย
มีสวัสดิการและ
ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงาน

จ�ำนวนครั้งใน
การประชุม

จังหวัด
มุกดาหาร

จังหวัด
นครนายก

-

10.5

ล้านบาท

3.29

-

-

0.658

-

-

0.658

3 แผน

-

3.5

-

0.658

3 แผน

600

3.5

-

0.658

3 แผน

2,100

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

15 แผน 3 แผน

คน

ล้านบาท

ครั้ง

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
จ�ำนวนผู้เข้ารับ
จังหวัด
คน/ครั้ง 2,700
การอบรม
พระนคร
ศรีอยุธยา

3.5

-

สรจ. หน่วยงานใน
มุกดาหาร. สังกัดกระทรวง
แรงงาน จังหวัด
มุกดาหาร

หน่วยงานรับผิดชอบ
2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สรจ.
หน่วยงานใน
พระนคร สังกัดกระทรวง
ศรีอยุธยา แรงงานจังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา
3 แผน
สรจ.
นครนายก
0.658
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2

1

รวม

จ�ำนวนครั้งในการ ส่วนภูมิภาค ครั้ง
760
ตรวจนิเทศด้าน
ล้านบาท 16.270
แรงงานในประเทศ
จ�ำนวนครั้งในการ
ครั้ง
380
ติดตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจ
ราชการที่ได้รับการ
ตอบสนอง

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

76

150
2.666

6
1.975
24

24

76

150
3.225

6
1.796

76

150
2.932

24

6
2.172

76

150
3.547

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

การตรวจราชการส�ำนักงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
และติดตามผล
- การตรวจราชการส�ำนักงาน จ�ำนวนครั้งในการ
ส�ำนักงาน
ครั้ง
30
6
แรงงานไทยในต่างประเทศ ตรวจนิเทศด้าน
แรงงานใน ล้านบาท 9.9656 1.6336
แรงงานในต่าง
ต่างประเทศ
ประเทศ
- การติดตามผลการตรวจ จ�ำนวนครั้งในการ
ครั้ง
120
24
ราชการ
ติดตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจราชการ
ที่ได้รับการตอบ
สนอง

- การติดตามผลการตรวจ
ราชการ

- การตรวจราชการใน
ประเทศ

การตรวจราชการในประเทศ
และติดตามผล

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�ำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1.3 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและส�ำคัญของรัฐ (Quick Win)

24

6
2.389

76

150
3.9

2564

สตป. (ตร.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป. (ตร.)
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การตรวจติดตามภารกิจ
ด้านแรงงานรองรับการ
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ /โครงการตาม
แผนพัฒนาภาค

การสนับสนุนการตรวจเยี่ยม
และการมอบนโยบายส�ำคัญ
ด้านแรงงานในระดับพื้นที่/
กลุ่มจังหวัดของ
ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

5

การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของ
รัฐบาลร่วมกับผูต้ รวจราชการ
ระดับกระทรวง

4

3

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จ�ำนวนครั้งในการ
ตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาล
ร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการระดับ
กระทรวงฯ
จ�ำนวนครั้งในการ
ตรวจติดตามภารกิจ
ด้านแรงงานรองรับ
การขับเคลื่อนเขต
เศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่ /โครงการตาม
แผนพัฒนาภาค
จ�ำนวนครั้งในการ
สนับสนุนการตรวจ
เยี่ยมและการมอบ
นโยบายส�ำคัญด้าน
แรงงานในระดับ
พื้นที่/กลุ่มจังหวัด
ของผู้บริหาร
กระทรวงแรงงาน
ส่วนภูมิภาค

ส่วนภูมิภาค

๓๐ ครั้ง
4.5

ล้านบาท

1.5

ล้านบาท

ครั้ง

30

5.4

รวม

ครั้ง

ส่วนภูมิภาค ล้านบาท
(18 เขตตรวจ
ราชการ)

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

10

0.5

10

1.8

1.5

10

0.5

10

1.8

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

1.5

10

0.5

10

1.8

2564

สตป. (ตร.)

สตป. (ตร.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป. (ตร.)
ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี (สปน.)

132

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

8

7

6

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลส�ำเร็จของการ
กรุงเทพ/
การตรวจราชการของผู้ตรวจ ทบทวนผลการตรวจ ส่วนภูมิภาค
ราชการกระทรวงแรงงาน ราชการและปัญหา/
อุสรรค เพื่อการ
ก�ำหนดทิศทางและ
การวางแผนการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวง
แรงงาน
โครงการป้องกันปัญหา
จ�ำนวนแผนปฏิบัติ ส่วนกลาง/
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
กิจกรรม จัดท�ำและขับ
76 จังหวัด
เคลื่อนมาตรการเชิงนโยบาย
ในการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
โครงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จ�ำนวนเรื่องที่ศึกษา ส่วนกลาง/
ด้านแรงงานเพื่อเป็นข้อมูล วิเคราะห์วิจัย
ส่วนภูมิภาค
ประกอบการพิจารณาของ
สภาที่ปรึกษาฯ

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5
1.5

เรื่อง
ล้านบาท

ล้านบาท 51.102

5

1.8

ล้านบาท

เรื่อง

3

รวม

ครั้ง

หน่วยนับ

0.3

1

5.118

1

-

-

0.3

1

11.5

1

-

-

0.3

1

11.5

1

0.6

1

0.3

1

11.5

1

0.6

1

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

0.3

1

11.5

1

0.6

1

2564

กยผ.(พย.) ทุกหน่วยงานใน
รง., ทร., พม.,
สธ., กต., มท.,
ยธ., กปม.,
กจท., สตช.,
สตม., ปปง.,
อสส.
กยผ.(สสร.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป. (ตร.)
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10

9

2) ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ด้าน
แรงงานและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการสัมมนาไตรภาคีทาง จ�ำนวนรื่องที่จัด
ส่วนกลาง
เรือ่ ง
ด้านวิชาการด้านแรงงาน
สัมมนา
ล้านบาท
โครงการเสริมสร้างความรู้ 1) จัดอบรมแรงงาน
จังหวัด ล้านบาท
ความเข้าใจนายจ้าง ลูกจ้าง ต่างด้าว  จ�ำนวน  
เชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน 1,000  คน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1
0.15
1.2

5
0.75
6

รวม

0.15
1.2

1
0.15
1.2

1
0.15
1.2

1

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

0.15
1.2

1

2564

สรจ.
เชียงใหม่

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
เชียงใหม่ และ
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กยผ.(สสร.)
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โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านแรงงานรองรับการเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร

13

12

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการให้บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม

11

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จังหวัด
นครพนม

ร้อยละของผู้ใช้
จังหวัด
แรงงานได้รับการ
มุกดาหาร
คุ้มครอง มีความ
ปลอดภัย
มีสวัสดิการและได้รับ
สิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายแรงงาน

แผนป้องกันการค้า
มนุษย์ดา้ นแรงงาน
จ�ำนวน 1 แผน

15

ล้านบาท

-

-

1
1/120
0.2

-

0.54
5
5/600
1  

-

-

-

1
1/120
0.2

0.10

20

5

-

1
1/120
0.2

0.12

25

5

-

1
1/120
0.2

0.15

30

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

110

รวม

คน

  แผน
รุ่น/คน
ล้านบาท

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
3) ร้อยละ 80
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และเกี่ยวการปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันปัญหาการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน   
จ�ำนวนผู้เข้ารับ
จังหวัดตาก
คน
การอบรม
ล้านบาท
สรจ.ตาก

1
หน่วยงาน
1/120
สังกัด
0.2
กระทรวง
แรงงาน
จังหวัด
นครพนม
สรจ.
มุกดาหาร
5

0.17

35

2564

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
มุกดาหาร และ
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.จ.นพ./
ตร./ตม./ พมจ./
ปกครอง

หน่วยงาน
ในสังกัด
กระทวงแรงงาน
จังหวัดตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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5

4

3

2

1

5 เรื่อง

7,255
คน

0.5

ล้านบาท
คน

3

ระบบ

ระบบ/ 1 ระบบ
ล้านบาท 6.90

เรื่อง

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
รวม
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
จ�ำนวนงานศึกษา
ส่วนกลาง
เรือ่ ง
5
วิจัยด้านแรงงาน
และ
ทุกจังหวัด
ล้านบาท 16.41

มีขอ้ มูลความต้องการ ส่วนกลาง
และการขาดแคลน
และ
แรงงาน
ทุกจังหวัด
ฐานข้อมูลแรงงาน
เด็กและผู้สูงอายุและ
ฐานข้อมูลย่อย
ภายใน รวมจ�ำนวน
1 ระบบ
โครงการปรับปรุงระบบฐาน มีระบบฐานข้อมูล
ส่วนกลาง
ข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน งานวิจัยด้านแรงงาน
และบูรณาร่วมกับเครือข่าย ที่ทันสมัยรองรับ
การใช้งานที่สะดวก
ของผู้รับบริการ
การใช้ระบบ Prompt Pay อาสาสมัครแรงงาน
จ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับอาสา รับเงินผ่านระบบ
สมัครแรงงาน
Prompt Pay
ทั่วประเทศ
จ�ำนวน 7,255 คน

- โครงการศึกษาวิจัย
ด้านแรงงาน
โครงการส�ำรวจความต้องการ
และการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
แรงงานเด็กและผู้สูงอายุ

โครงการศึกษาวิจัย
ด้านแรงงาน

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-

-

-

-

1 เรื่อง

2.41

1 เรื่อง

7,255
คน

-

-

1 ระบบ
6.90

1 เรื่อง

3.5

1 เรื่อง

-

0.4

1

-

1 เรื่อง

3.5

1 เรื่อง

-

0.05

1

-

1 เรื่อง

3.5

1 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.1 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Quick Win)

-

0.05

1

-

1 เรื่อง

3.5

(สตป.กค.)

กศร.(วจ.)

กศร.

กศร.(วจ.)

-

-

ศป. (ศทส.)

กกจ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
1 เรื่อง กศร.(วจ.)
2564
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10

9

8

7

6

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
การเชื่อมโยงข้อมูลการ
ฐานข้อมูลของ
เจ็บป่วยจากการประกอบ
แรงงานที่เชื่อมโยงกับ
อาชีพ (กรณีผู้ประกอบอาชีพ การเจ็บป่วย
มีการย้ายงาน/
เปลี่ยนงาน)
โครงการพัฒนาระบบติดตาม
การแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลครัวเรือน
ข้อมูลด้านแรงงานพื้นที่
ผูว้ า่ งงาน ผูไ้ ปท�ำงาน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่างประเทศ ผู้พิการ
ผูส้ งู อายุ และแรงงาน
นอกระบบ น�ำไปใช้
ป้องกันแก้ไขปัญหา
แรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ฐานข้อมูลแรงงาน
ส่วนกลาง
แรงงานระดับจังหวัด
ระดับจังหวัดและฐาน และส่วน
ข้อมูลย่อยภายในรวม ภูมิภาค
จ�ำนวน  1 ระบบ
โครงการพัฒนาและ
ระดับความส�ำเร็จใน จังหวัดภูเก็ต
เชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงาน การบูรณาการข้อมูล
(ระบบ)
สารสนเทศด้าน
แรงงานของกระทรวง
แรงงานระดับจังหวัด

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ล้านบาท

ระบบ/
ล้านบาท

ล้านบาท

หน่วยนับ

5

1/
16

52

รวม

1

1/
8

-

1

1/
8

10

1

-

12

1

-

15

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

1

-

15

2564

สรจ.ภูเก็ต

กศร. สรจ.
ศทส.

สตป.

สตป. และ
ศทส.

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน
จังหวัดภูเก็ต

-

สป.
(ศทส.)

ทุกกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศทส.
ภาคีเครือข่าย
และ สธ. กรม
ควบคุมโรค

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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3

2

1

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

หน่วย
นับ

โครงการพัฒนา Mobile
จ�ำนวน Service
ส่วนกลาง ระบบ/  
Application บริการ
ใน Mobile
ล้านบาท
ประชาชน กระทรวงแรงงาน Application รวม
จ�ำนวน 5 ระบบ
โครงการพัฒนาระบบการให้ ระบบการให้บริการ ส่วนกลาง ระบบ/
บริการประชาชน ณ ศูนย์ ประชาชน ณ ศูนย์
และส่วน ล้านบาท
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน บริการร่วมกระทรวง ภูมิภาค
แรงงาน จ�ำนวน 1
ระบบ
บ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
ส่วนกลาง ระบบ/
(5 ระบบ)
ภายในสามารถเข้าถึง
ล้านบาท
และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ
ระบบงานสารบรรณ
ระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ระบบตรวจ
ราชการ เป็นต้น

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงาน

5/
5.274

2/
8

1/
2.020

รวม

0.864

-

1/
2.020

2560

0.950

1/
5

-

2561

1.045

-

-

2562

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

1.150

1/
3

-

2563

1.265

-

ศทส.

สตป.
(ศบช.),
ศทส

2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศทส.
บูรณาการร่วม
กับ กกจ. กพร.
สปส.

หน่วยงานรับผิดชอบ
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7

6

5

4

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

ระบบเว็บไซต์
กระทรวงแรงงาน
(ส่วนกลาง 1 แห่ง),
เว็บไซต์ส�ำนักงาน
แรงงานจังหวัด
(76 จังหวัด) และ
เว็บไซต์ส�ำนักงาน
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ (13 แห่ง)
รวม 89 แห่งสามารถ
เข้าถึงและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาและปรับปรุง ระบบเว็บไซต์หลัก
ส่วนกลาง
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน
และระบบเว็บไซต์ยอ่ ย
กระทรวงแรงงาน ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ
เช่าให้บริการสื่อสารและ
สามารถให้บริการ
โทรคมนาคม
เครือข่ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการจ้างเหมาบ�ำรุงรักษา สามารถให้บริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
ซ่อมบ�ำรุงครุภัณฑ์
อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ความ อุปกรณ์ความ
มั่นคงปลอดภัย
มั่นคงที่ใช้งานใน
ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บ�ำรุงรักษาระบบงาน
สารสนเทศ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และติดต่อ
สื่อสาร

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.361

8.127

รวม

-

1.331

2560

6.361

1.464

2561

ล้านบาท 95.070

12

21.126

20.230

29.178

-

1.611

2562

-

1.772

2563

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

21.289 20.425

ศทส.

ศทส.

ศทส.

2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
1.949
ศทส.

32.096 35.306

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

ล้านบาท 149.632 26.526 26.526

ล้านบาท

ล้านบาท

หน่วย
นับ

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)
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12

11

10

9

8

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ สามารถจัดหาระบบ
Log ทดแทน
จัดเก็บ Log ทดแทน
ระบบเก่าที่เสื่อม
ประสิทธิภาพ
จ�ำนวน 1 ระบบ
โครงการจัดหาระบบประชุม เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ทางไกลผ่านเครือข่าย
สื่อสารภายในองค์กร
ความเร็วสูง
ผ่านระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง จ�ำนวน
1 ระบบ รวมจ�ำนวน
282อุปกรณ์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ให้หน่วยงานในสังกัด
ทดแทนครุภัณฑ์ที่
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
เสื่อมสภาพทั้ง
แรงงาน
ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
สามารถจัดหาเครือ่ ง
โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง ทดแทนของเก่าทีเ่ สือ่ ม
ประสิทธิภาพและมี
แรงงาน
พืน้ ทีใ่ ห้บริการระบบ
เพิม่ เติม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
จ�ำนวนแผนปฏิบตั กิ าร
ระยะ 5 ปี ของส�ำนักงาน ดิจิทัลที่จัดท�ำส�ำเร็จ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2560 - 2564)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1/
7.276

รวม
1/
7.276

2560
-

2561

    แผน     
ล้านบาท

2/
1.50

ล้านบาท 22.6733

ล้านบาท 41.944

2/
1.50

-

7.554

-

-

22.6733

-

19.365

5.315

32/
44.644

-

2562
-

2563

-

-

5.577

23/
32.271

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

อุปกรณ์/ 282/
205/
22/
ล้านบาท 117.069 10.552 29.602

ระบบ/
ล้านบาท

หน่วย
นับ

-

-

4.133

-

สป. (ศทส.)

ศทส.

ศทส.

ศทส.

2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศทส.

หน่วยงานรับผิดชอบ
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16

15

14

13

จ�ำนวนบุคลากรได้
รับการพัฒนาด้าน
ICT
จ�ำนวนบุคลากรได้
รับการพัฒนากฏ
หมาย ICT  

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
รวม

คน/
ล้านบาท

300/
0.394

-

50/
0.0175

300/
0.394

2560

1/
0.0838

0.0768

-

-

2562

1/

-

-

2561

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2563

หน่วยงานรับผิดชอบ

1/

-

-

0.0918 0.101

1/

-

-

สตป.(ศบช.)

ศทส.

ศทส.

ทุกกรม

2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
270/
300/ 330/
คน/
1,350/ 210/ 240/
ศทส.
ล้านบาท 2.18246 0.32976 0.37680 0.42390 0.47100 0.58100

หน่วย
นับ

จ�ำนวนบุคลากรได้
คน/
50/
รับการพัฒนาความรู้
ล้านบาท 0.0175
เรื่องการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
ICT
โครงการปรับปรุงองค์ความรู้ จ�ำนวนครั้งของการ ส่วนกลาง ครั้ง/
4/
เพือ่ สนับสนุนการให้บริการ ด�ำเนินการตาม
ล้านบาท
ประชาชนผ่านระบบ e-Smart โครงการ
0.354
Box, Smart Card Reader

โครงการพัฒนาบุคลากร
เสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
และเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงแรงงาน
ความร่วมมือกับประเทศ
เกาหลีใต้พัฒนาทักษะ IT
บุคลากรภาครัฐ

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ
การกระทรวงแรงงาน

20

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ครั้ง

ระบบ /
ล้านบาท

หน่วย
นับ

5

1/
9.604

รวม

พัฒนาระบบการ
ส่วนกลาง/ ล้านบาท
10
รายงานผลการ
ส่วนภูมิภาค
ปฏิบัติงานในพื้นที่
ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติ
ส่วนกลาง โครงการ 1 โครงการ
การกระทรวงแรงงาน
ล้านบาท
5

โครงการพัฒนาระบบการ
รายงานผลการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

19

18

ระบบศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวง
แรงงาน จ�ำนวน
1 ระบบ
โครงการพัฒนาระบบติดตาม จ�ำนวนครั้งของ
การแก้ไขปัญหา
การพัฒนาระบบ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนกระทรวงแรงงาน

โครงการพัฒนาระบบศูนย์
บริการประชาชนกระทรวง
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

17

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

  -  

1

2560

-

1

1/
6.604

2561

1 โครงการ
5

10    

1

2562

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

-

1

3

2563

-

1

สตป.

สตป.(ศบช.)

สป.(ศทส.)

2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป.(ศบช.) สป.(ศทส.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ ฐานข้อมูล Damand
ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
Supply และฐาน
ข้อมูลแรงงานกลุ่ม
เฉพาะ รวมจ�ำนวน 5
ระบบ
2 การบริหารจัดการระบบ
ระบบศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศศูนย์ข้อมูล
แรงงานแห่งชาติ
แรงงานแห่งชาติ (บ�ำรุง
สามารถเข้าถึงและใช้
รักษา)
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 จัดท�ำระบบเชือ่ มโยงฐาน
ฐานข้อมูลด�ำเนินคดี
ข้อมูลการด�ำเนินคดีดา้ น
ด้านแรงงานและฐาน
แรงงานของทุกหน่วยงานใน ข้อมูลย่อยภายใน
สังกัดเข้ากับฐานข้อมูลของ รวมจ�ำนวน 1 ระบบ
สตช. อัยการศาล ตัง้ แต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
4 ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์ จ�ำนวน Web portal
(M-Powered Thailand) ที่พัฒนา
ร่วมกับ Microsoft
Thailand
1

1

-

-

-

-

1/
1/
1/
1/
5
50
50
50
(พัฒนา (งบ MA) (งบ MA) (งบ MA)
ระบบ)

ระบบ

-

1/
2.5

1/
155

1/
3

ระบบ/
ล้านบาท

1/
2.5

ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค

1/
4.8

ระบบ/
1/
ล้านบาท 94.281 15.443 16.987 18.686 20.555 22.610

1/
9.4

2564

ส่วนกลาง

5/
22.2

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ระบบ/
ล้านบาท

รวม

ส่วนกลาง

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการน�ำข้อมูลด้านแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศทส.,
Microsoft
Thailand

กยผ.

ศทส.

* หมายเหตุ
Microsoft
Thailand
สนับสนุน
เทคโนโลยีคลาวด์
ส�ำหรับ web
portal

ศทส.

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กศร.
ศทส.
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1

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
รวม
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ
โครงการเสริมสร้างจิตส�ำนึก จ�ำนวนบุคลากรที่ ส่วนกลาง/ คน
400 คน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกจังหวัด ล้านบาท 5.948
วินัยและธรรมาภิบาลส�ำหรับ เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ข้าราชการส�ำนักงานปลัด และต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรม เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล และต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม  
ความเป็นเจ้าขององค์กร
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วน
รวมมากกว่าส่วนตน รักและ
ห่วงแหนองค์กร
- สร้างจิตส�ำนึก สร้างการมี
ส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาเป็นพลัง
เคลื่อนไหวในหน่วยงานใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
- กระตุ้นจิตส�ำนึกในเรื่อง
เกีย่ วกับการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศของหน่วยงาน
และองค์กร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
80 คน
1.1896

80 คน
1.1896

80 คน
1.1896

80 คน
1.1896

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick Win)

80 คน
1.1896

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศปท.

144

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

3

2

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
รวม
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ
โครงการประเมินระดับ
จ�ำนวนกิจกรรมที่ได้ ส่วนกลาง/ เรือ่ ง
5 เรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใส ด�ำเนินการเสริม
ทุกจังหวัด ล้านบาท 3.45
การด�ำเนินงานของกระทรวง สร้างความรู้ ความ
แรงงาน
เข้าใจในการป้องกัน
กิจกรรม เสริมสร้างกลไก การทุจริตให้มีความ
การป้องกันการทุจริตให้เข้ม เข้มแข็งและมี
แข็งและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่ม
- ระบบการบริหารงาน
มากขึ้น
บุคคล
- ระบบการบริหารงานด้าน
การคลัง
- ทุกกระบวนงานที่
ประชาชน/ผู้มาใช้บริการ
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- ทบทวน ตรวจสอบ
ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
งานภาครัฐที่ส�ำคัญภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาศักยภาพ จ�ำนวนเครือข่าย ส่วนกลาง/ คน 4,600 คน
เครือข่ายแรงงานด้านการ แรงงานได้รับการ ทุกจังหวัด ล้านบาท 31.044
ป้องกันและปราบปรามการ พัฒนาศักยภาพด้าน
ทุจริต
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตระดับพื้นที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

800 คน
5.772

1 เรื่อง
0.65

1 เรื่อง
0.7

1 เรื่อง
0.7

1 เรื่อง
0.75

2564

800 คน 1,000 คน 1,000 คน 1,000 คน
5.772
6.5
6.5
6.5

1 เรื่อง
0.65

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

ศปท.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศปท.
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4

ล�ำดับที่
รวม

3.7648

-

-

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

เป้าหมาย เป้าหมาย
300 คน 300 คน
ล้านบาท 6.6648
2.9

คน

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ

กิจกรรม
- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แรงงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับ
พืน้ ที่
- พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
แรงงานในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
กระจายลงในระดับพืน้ ทีใ่ ห้
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ กระตุน้
จิตส�ำนึกเครือข่ายแรงงานใน
การเฝ้าระวังเกีย่ วกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตการรักษาผลประโยชน์
ของประเทศในระดับพืน้ ที่
โครงการเสริมสร้าง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ธรรมาภิบาลและต่อต้าน
จ�ำนวนบุคลากร
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก�ำหนด
จ�ำนวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

-

2564

ศปท.

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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ล�ำดับที่

- โครงการเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมวินัย
และธรรมมาภิบาลส�ำหรับ
ข้าราชการส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง
กลไกไปในการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ
- โครงการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของกระทรวง
(ปี 2560)

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง
ธรรมมาภิบาลป้องกันและ
ลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจิรตประพฤติมิชอบ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จ�ำนวนข้าราชการได้
รับการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันการ
ทุจิตให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

1/20/
0.12

รวม

ครั้ง/คน/ 1/100 /
ล้านบาท
0.6

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ
จ�ำนวนบุคลากร
ครั้ง/คน/
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ล้านบาท
เสริมสร้างธรรมภิบาล
และต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น

1/100 /
0.3

1/200/
0.6

0.3

0.6

-

-

-

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

-

-

2564

ศปท.

  -

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
ศปท.
-
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5

ล�ำดับที่

จ�ำนวนเครือข่าย
แรงงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตระดับพื้นที่

ส่วนกลาง

รวม

คน
ล้านบาท

10 คน
6.5

24.9

ครั้ง/คน/ 1 ครั้ง/
ล้านบาท 800 คน/
4.8648

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ระดับพื้นที่ (ปี2560)
- โครงการเสริมสร้างกลไก
ประชารัฐในการป้องกันและ
ทุจริตระดับพื้นที่ (ปี 2561)
แผนพัฒนาสมรรถนะนัก
บริหาร
(1) โครงการฝึกอบรม
จ�ำนวนข้าราชการ
นักบริหารแรงงานระดับสูง ทีเ่ ข้ารับการอบรม
(นบรส.)
ในหลักสูตร

- โครงการพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�ำเนินการของ
กระทรวงแรงงานเพื่อยก
ระดับดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศ (ปี2561)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายแรงงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับ
พื้นที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

10 คน
1.3

2

2/800/
2.0

10 คน
1.3

5.45

2.8648

10 คน
1.3

4.4

-

10 คน
1.3

7.15

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

10 คน
1.3

5.9

-  

2564

กบค. (พบ.)

ศปท.

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
รวม
2560
2561
2562
2563
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ
(2) โครงการฝึกอบรม
จ�ำนวนข้าราชการ
คน
80 คน
40 คน
40 คน
นักบริหารแรงงานระดับ
ที่เข้ารับการอบรม
ล้านบาท
3.8
1.8
2
กลาง (นบก.)
ในหลักสูตร
(3) การอบรมนักบริหาร
จ�ำนวนข้าราชการ
คน
35 คน
5 คน
6 คน
7 คน
8 คน
กับหน่วยงานภายนอก
ระดับบริหารที่ร่วม
ล้านบาท
4.5
0.5
0.7
0.9
1.1
(นบส. , นปส. , วปอ. , ปรอ. , อบรมกับหน่วยงาน
ฯลฯ)
ภายนอก
(4) โครงการเตรียมความ จ�ำนวนข้าราชการ
คน
60 คน
8 คน
10 คน 12 คน 14 คน
พร้อมข้าราชการไปประจ�ำ ที่เข้ารับการอบรม
ล้านบาท
9.1
0.1
1.5
2.0
2.5
การในต่างประเทศ
เตรียมความพร้อม
ไปประจ�ำการในต่าง
ประเทศ
(5) โครงการเตรียมความ จ�ำนวนข้าราชการ
คน
60 คน
8 คน
10 คน 12 คน 14 คน
พร้อมแรงงานจังหวัด
ที่เข้ารับการอบรม
ล้านบาท 1.00
0.10
0.15
0.20
0.25
เตรียมความพร้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
ในภูมิภาค
แผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ล้านบาท 18.99
3.25
2.82
4.18
3.64
สมรรถนะ ความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
(1) โครงการฝึกอบรม
จ�ำนวนข้าราชการ
คน
95
15 คน
17 คน 19 คน 21 คน
ข้าราชการใหม่กระทรวง ใหม่ที่เข้ารับการ
ล้านบาท 1.75
0.25
0.30
0.35
0.40
แรงงาน
อบรมในหลักสูตร
(2) โครงการจัดท�ำและ
จ�ำนวนหลักสูตร
หลักสูตร
15
3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตาม
ที่พัฒนาภายใต้
ล้านบาท หลักสูตร
1.2
1.3
1.4
1.5
สายงาน (Training
Training Roadmap
7.0
roadmap)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

3 หลักสูต
1.6

23 คน
0.45

5.1

16 คน
0.30

16 คน
3.0

9 คน
1.3

-

2564

กบค. (พบ.)

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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7

ล�ำดับที่

(6) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร
(7) โครงการพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง
โครงการจัดท�ำแผนก�ำลังคน
ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนราชการ

(5) โครงการเสริมสร้างด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากร สป.รง.

(4) โครงการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร

(3) โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จ�ำนวนผู้มีศักยภาพ
สูงที่ได้รับการพัฒนา
- จ�ำนวนแผนก�ำลัง
คนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วน
ราชการ

คน
ล้านบาท
แผน

20 คน
1.00

2 คน
0.10
1 แผน
(สบค.
วอ.จะ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ต่อไป)

3 คน
0.15

4 คน
0.20

5 คน
0.25

6 คน
0.30

กบค.

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
รวม
2560
2561
2562
2563
2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
สนับสนุน
กิจกรรม
การ
จ�ำนวนคนที่ได้รับ
คน
600 คน 100 คน
200 คน
300 คน
การพัฒนาทักษะ
ล้านบาท
4.8
1.2
1.6
2
ภาษาอังกฤษ
ร้อยละความส�ำเร็จ
ร้อยละ
ร้อยละ 40 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100
การด�ำเนินกิจกรรม
ล้านบาท 2.00
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
ตามแบบการจัดการ
ความรู้
จ�ำนวนบุคลากรที่
คน
225 คน 35 คน
40 คน 45 คน 50 คน 55 คน
เข้ารับการอบรมตาม
ล้านบาท 1.14
0.20
0.22
0.23
0.24
0.25
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
จ�ำนวนระบบที่
ระบบ 2 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
พัฒนาปรับปรุง
ล้านบาท
1.3
0.5
0.8
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11

10

ครั้ง

ส่วนกลาง ครั้ง
และส่วน ล้านบาท
ภูมิภาค

ส่วนกลาง
และส่วน
ภูมิภาค

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ

ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่
รับรูแ้ ละเข้าใจในการ
ด�ำเนินงาน
ตามนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ จ�ำนวนอัตราก�ำลังที่
การ เพื่อการวิเคราะห์อัตรา สัมพันธ์กับปริมาณ
ก�ำลังตาม โครงสร้างของ งานตามโครงสร้าง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ของส�ำนักงาน ปลัด
แรงงาน ประจ�ำปีงบประมาณ กระทรวงแรงงาน

โครงการติดตามประเมิน
แผนแม่บทด้านแรงงาน 2
ระยะ (ระยะครึ่งแผน, ระยะ
ครบแผน)
โครงการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติราชการ
ด้านแรงงานจังหวัด ประจ�ำ
ปีงบประมาณ
พ.ศ.... ของ 76 จังหวัด
โครงการติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัด 76 จังหวัด
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมาย (วารสาร
แรงงาน, Infographic, เสียง
ตามสาย, สื่อออนไลน์)

8

9

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ล�ำดับที่

2
0.3

60

รวม

0

12

1
0.15

12

0

12

1
0.15

12

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

0

12

2564

กบค. (อบ.)

กผป.

สตป.(สภ.)
และ (วป.)

สตป.(สภ.)
และ (วป.)

หน่วยงานใน
สังกัด รง. ใน
พื้นที่ 76
จังหวัด

หน่วยงานใน
สังกัด รง.
ในพื้นที่
76 จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป.(วป.)
ทุกกรม
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14

13

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนิน
กิจกรรม
การ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ด้าน
ส่วนกลาง
การ จัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้าน การบริหารทรัพยากร
การบริหาร ทรัพยากรบุคคล บุคคลของส�ำนักงาน
ของ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงาน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 - 2566
- 2566 จ�ำนวน 1
แผน
โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อ
รองรับการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- กิจกรรมทบทวนความ ระดับความส�ำเร็จ ส่วนกลาง
เหมาะสมของกฎหมาย
ของการทบทวน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ความเหมาะสมของ
แรงงาน
กฎหมาย
- กิจกรรมจัดท�ำค�ำแปลและ จ�ำนวนครั้งของ
ส่วนกลาง
เผยแพร่กฎหมายในความรับ การด�ำเนินกิจกรรม
ผิดชอบของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
- ศึกษาวิเคราะห์และจัดท�ำ ระดับความส�ำเร็จ ส่วนกลาง
ข้อเสนอการพัฒนา ปรับปรุง ของการศึกษา
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ วิเคราะห์และจัดท�ำ
ภารกิจของส�ำนักงานปลัด ข้อเสนอ
กระทรวงแรงงาน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.3

4
0.4
4
0.4
3
1.50

ครั้ง/
ล้านบาท
ครั้ง/
ล้านบาท
ครั้ง/
ล้านบาท

1
0.309

รวม

ล้านบาท

แผน
ล้านบาท

หน่วยนับ

0

0

1
0.1

1
0.1

0.2

1
0.309

1
0.50

1
0.1

1
0.1

0.7

0

1
0.50

1
0.1

1
0.1

0.7

0

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

1
0.50

1
0.1

1
0.1

0.7

0

2564

กม.

กม.

กม.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กบค. (อบ.)
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5

4

3

2

1

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดท�ำแผนเส้นทาง จ�ำนวนสายงานที่มี
ก้าวหน้าในอาชีพ (Career การจัดแผนเส้นทาง
Path)
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career
Path) ส�ำเร็จ (ปีละ
1 สาย)
โครงการวางแผนบริหาร
จ�ำนวนแผนบริหาร
ก�ำลังคนเพื่อรองรับการ
ก�ำลังคนเพื่อรองรับ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ การเปลี่ยนแปลง
ข้าราชการของ ส�ำนักงาน โครงสร้างอายุ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้าราชการของ
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
โครงการฝึกอบรมนักบริหาร จ�ำนวนข้าราชการที่
แรงงานระดับสูง (นบรส.) เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมนักบริหาร จ�ำนวนข้าราชการที่
แรงงานระดับกลาง (นบก.) เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตร
การอบรมนักบริหาร
จ�ำนวนข้าราชการ
กับหน่วยงานภายนอก
ระดับบริหารที่ร่วม
(นบส.,นปส. ,วปอ. ,ปรอ.,
อบรมกับหน่วยงาน
ฯลฯ)
ภายนอก

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผน
ล้านบาท

สายงาน

1
0.281

งบ
ด�ำเนิน
งาน

รวม

1
0.281

1

2 คน
0.25

1 รุ่น
10 คน
1.50
-

1

1 รุ่น
10 คน
1.55
1 รุ่น
40 คน
1.80
2 คน
0.30

1

1 รุ่น
10 คน
1.60
1 รุ่น
40 คน
1.95
3 คน
0.35

1

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ส่วนกลาง
รุ่น
5 รุ่น
1 รุ่น
และในต่าง
คน
50 คน 10 คน
ประเทศ ล้านบาท 7.75
1.45
ส่วนกลาง
รุ่น
3 รุ่น
คน
120 คน
ล้านบาท 5.88
ส่วนกลาง
คน
12 คน 2 คน
ล้านบาท 1.50
0.20

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.5 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรและองค์กร

กบค. (อบ.)

1 รุ่น กบค.(พบ.)
10 คน
1.65
1 รุ่น กบค.(พบ.)
40 คน
2.13
3 คน กบค.(พบ.)
0.40

1

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กบค. (อบ.)
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โครงการบริหารจัดการความ
รู้ในองค์กร

โครงการเตรียมความพร้อม
แรงงานจังหวัด

โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน

โครงการเสริมสมรรถนะ
บุคลากรกับหน่วยงาน
ภายนอก

9

10

11

โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
ใหม่กระทรวงแรงงาน

7

8

โครงการเตรียมความพร้อม
ข้าราชการไปประจ�ำการ
ในต่างประเทศ

6

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จ�ำนวนข้าราชการ
ระดับบริหารที่ร่วม
อบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จ�ำนวนข้าราชการที่
เข้ารับการอบรม
เตรียมความพร้อมไป
ประจ�ำการใน
ต่างประเทศ
จ�ำนวนข้าราชการ
ใหม่ที่เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตร
ร้อยละความส�ำเร็จ
การด�ำเนินกิจกรรม
ตามแผนการจัดการ
ความรู้
จ�ำนวนข้าราชการที่
เข้ารับการอบรม
เตรียมความพร้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
ในภูมิภาค
จ�ำนวนคนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2.1

1 รุ่น/ 78 คน
8 - 20 คน
ล้านบาท 1.45

ล้านบาท

2 รุ่น/ 10 รุ่น
15 คน 75 คน
ล้านบาท 3.15
1 เรื่อง

รุ่น
5 รุ่น
คน
75 คน
ล้านบาท 1.41

รวม

0.15

0.10

-

-

10 คน

2 รุ่น
15 คน
0.61
ร้อยละ
85
0.4

2 รุ่น
15 คน
0.26

8 คน

2 รุ่น
15 คน
0.59
ร้อยละ
80
0.3

1 รุ่น
15 คน
0.25

0.40

20 คน

2 รุ่น
15 คน
0.65
ร้อยละ
95
0.5

4 รุ่น
15 คน
0.30

0.40

20 คน กบค.(พบ.)

2 รุ่น กบค.(พบ.)
15 คน
0.67
ร้อยละ กบค.(พบ.)
100
0.5

5 รุ่น
15 คน
0.32

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กบค.(พบ.)

2.00
10 คน
0.25

2.00
20 คน
0.40

2.00
20 คน กบค.(พบ.)
0.50

200 คน 200 คน 200 คน กบค.(พบ.)

0.40

20 คน

2 รุ่น
15 คน
0.63
ร้อยละ
90
0.4

3 รุ่น
15 คน
0.28

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

1 รุ่น/ 700 คน 100 คน
100 - 200
คน
ล้านบาท 7.20
1.20
ส่วนกลาง จ�ำนวนคน 50 คน
ล้านบาท 1.15

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ
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16

15

14

13

12

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
จ�ำนวนศูนย์บริการ
ภูมิภาค
ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ร่วมกระทรวง
แรงงานในเขตเศรษฐกิจ
แรงงาน ในจังหวัดที่
พิเศษ
เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพการ ร้อยละของผู้เข้าร่วม ส่วนกลาง /
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม การอบรม
ภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
โครงการเพิ่มสมรรถนะ
จ�ำนวนครั้งของการ ส่วนกลาง /
การตอบข้อซักถามทาง
ด�ำเนินการตาม
ภูมิภาค
โทรศัพท์สายด่วน 1506
โครงการ
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
จ�ำนวนครั้งของการ ส่วนกลาง /
ประสิทธิภาพการให้บริการ ด�ำเนินการตาม
ภูมิภาค
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โครงการ
กระทรวงแรงงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุล ข้าราชการและเจ้า จังหวัดลพบุรี
ลากรของหน่วยงานในสังกัด หน้าที่ในหน่วยงาน
และต่าง
กระทรวงแรงงารจังหวัด
สังกัดกระทรวง
จังหวัด
ลพบุรี ในการท�ำงานแบบ แรงงานจังหวัด ได้รับ
บูรณาการ
การพันาท�ำงานแบบ
บูรณาการ และความ
สามัคคีในหน่วยงาน

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รวม

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
2564

1 ครั้ง/
1รุ่น/
30คน
ล้านบาท

ครั้ง /
ล้านบาท

ครั้ง /
ล้านบาท

ร้อยละ /
ล้านบาท

0.25

4/
0.856

5/
0.559

85 /
4.51

0.050

-

1/
0.091

85 /
0.63

0.050

1/
0.185

1/
0.101

85 /
0.84

0.050

1/
0.203

1/
0.111

85 /
0.92

0.050

1/
0.223

1/
0.122

85 /
1.01

สตป.(ศบช.)

0.050

สรจ.
ลพบุรี

1 / สตป.(ศบช.)
0.245

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
ลพบุรี

ทุกกรม

ทุกกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป.(ศบช.)

1 / สตป.(ศบช.)
0.134

85 /
1.11

แห่ง
43
7
9
9
9
9
ล้านบาท 1.8605 0.3075 0.3375 0.3705 0.4075 0.4375

หน่วยนับ
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1

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการกระทรวงแรงงาน 1) มีนโยบาย Happy
น่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ Workplace ในระดับ
กระทรวง
- มีการประสานการ
ด�ำเนินงานร่วมกับ
โครงการกระทรวง
แรงงานน่าอยู่
- มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ
- มีการจัดท�ำ
โครงการเพื่อสร้างเสริม
องค์กรสุขภาวะ
2) กระทรวงแรงงาน
มีข้อมูลสุขภาวะของ
บุคลากร
3) มีระบบฐานข้อมูลสุข
ภาวะที่สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
รวม

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการท�ำงานแบบบูรณาการ (เก่ง ดี แข็งแรง และมีความสุข)
2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กบค. ทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน

156

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

3

2

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
รวม
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
4) มีนักสร้างสุของค์กร
ภายในหน่วยงาน
- มีนักสร้างสุข
องค์กรที่ผ่านการอบรม
5) หน่วยงานมีกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาวะที่
สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง
6) มีการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กระทรวงและกับหน่วย
งานภายนอก
โครงการส�ำรวจคุณภาพ กระทรวงแรงงานมีข้อมูล
ชีวิตการท�ำงานของ
สุขภาวะของบุคลากร
บุคลากรกระทรวงแรงงาน
- หน่วยงานมีช้อมูล
ผลการวิเคราะห์สุขภาวะ
ของบุคลากร
โครงการพัฒนาสมรรถนะ จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม จังหวัด
คน
บุคลากรในการท�ำงานแบบ (ข้าราชการ
กาญจนบุรี
บูรณาการ
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ�ำ 
ล้านบาท 0.928
พนักงานราชการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
กาญจนบุรี)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

0.2

-

0.22

-

0.242

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

0.266

-

2564

สรจ.
หน่วยงานสังกัด
กาญจนบุรี
กระทรวง
แรงงานใน
จังหวัด
กาญจนบุรี

กบค.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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3

2

1

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือด เชิงปริมาณ : จ�ำนวน
ร้อนด้านอาชีพ
ก�ำลังแรงงานได้รับ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพ
- โครงการจ้างงานเร่งด่วนและ เชิงคุณภาพ: แรงงาน
พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
คนละ 3,000 บาท
ต่อปี
โครงการรณรงค์ป้องกันและ เชิงปริมาณ : จ�ำนวน
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE ชมรม TO BE
NUMBER ONE
NUMBER ONE /
ศูนย์เพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE เพิ่ม
ขึ้นอย่างน้อย
1 แห่ง
เชิงคุณภาพ : จ�ำนวน
ชมรม TO BE
NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ
เดิมที่ยังคงอยู่อย่าง
น้อยร้อยละ 80
โครงการขยายโอกาสการ
ประกอบอาชีพและการท�ำงาน
ของผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 ส�ำรวจความ
ต้องการฝึกอาชีพของผูส้ งู อายุ 76
จังหวัด
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างกลุ่มและเสริมสร้างความรู้
ในการสร้างอาชีพ 76 จังหวัด

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ล้านบาท 671,745

คน

90

86.745

(ล้านบาท) 42.76

คน/รุ่น  

-

10.69

3,800

10.69

3,800

14.05

165

10.69

3,800

14.05

165

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

2564

กยผ.(พย.)

10.69

3,800 กยผ.(นสพ.)

14.05

165

-

สรจ.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
123,719 20,144 19,920 27,885 27,885 27,885 กยผ.(พย.)
สรจ.
รวม

76 จังหวัด อย่างน้อย 67.657 12.280 13.227
ทั่วประเทศ จังหวัดละ
1 แห่ง

ส่วนภูมิภาค
จังหวัด 76
จังหวัด

พื้นที่ หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 บูรณาการการด�ำเนินงานด้านแรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Quick Win)
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9

8

7

6

5

4

รวม

77
จังหวัด
2.772

77
จังหวัด
2.772

กศร.(คจ.)

ส่วนกลาง/ ล้านบาท
ส่วนภูมิภาค

3.8

ส่วนกลาง/
คน 33.0887 32,000    3,730
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท
16.4089 16.6798
3.8

สตป.(สภ.)

สตป.(สภ.)

ส่วนกลาง/
ราย
69,648 87,060 87,060 87,060 87,060 สตป.(สภ.)
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท 98.3743 17.1063 18.3038 19.5851 20.9561 22.423

สรจ.

สรจ.

สรจ.

สรจ.

ทุกกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

77 สตป.(ศบช.)
จังหวัด
2.772

2564

63
15
12
12
12
12 สตป.(สภ.)
ครั้ง/76 ครั้ง/76 ครั้ง/76 ครั้ง/76 ครั้ง/76 ครั้ง/76
จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด
ล้านบาท 4.0024 0.696 0.7447 0.7968 0.8526 0.9123

77
จังหวัด
2.772

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

77
จังหวัด
ล้านบาท 13.860 2.772

จังหวัด

ส่วนกลาง/ ครั้ง/
ส่วนภูมิภาค จังหวัด

77 จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึก
อบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
กิจกรรมที่ 4 ติดตามประเมินผล
การศึกษาความเป็นไปได้ในการ เพื่อศึกษาและ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างแบบ
แนวทางทางก�ำหนด
Part-time ส�ำหรับผู้สูงอายุ
อัตราค่าจ้างแบบ
Part time ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม
กับวัยประสบการณ์
การท�ำงานและ
สมรรถนะทางกาย
โครงการสนับสนุนการแก้ไข
จ�ำนวนจังหวัดที่ได้
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ด�ำเนินการสนับสนุน
ประชาชนด้านแรงงานระดับ แก้ไขปัญหาความ
จังหวัด
เดือดร้อนด้าน
แรงงาน
การประสาน สนับสนุนการ
จ�ำนวนการประสาน
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และอ�ำนวยการ
งบประมาณและรายงานผลการ การปฏิบัติงานของ
ด�ำเนินงานปัญหา ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงานแรงงาน
ของส�ำนักงานแรงงานจังหวัด จังหวัด
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ จ�ำนวนประชาชน
บริการเชิงบูรณาการ ส่งเสริม วัยแรงงานที่ได้รับ
ความร่วมมือและติดตามการจัด การคัดกรองส่งต่อ
บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ชุมชน
โครงการสังคมสร้างสุข พลัง จ�ำนวนแรงงานทัง้ ใน/
สร้างชาติ
นอกระบบและ
(เดิมชื่อโครงการสาน สร้าง
ประชาชนที่เข้าร่วม
เสริมสุขแรงงานไทย)
โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ด้านแรงงาน

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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11

10

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
โครงการเชียงใหม่สู่สังคม
1. มีการด�ำเนินการ
ล้านบาท 4.265
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
จัดอบรมให้แก่
แรงงานกลุ่มเป้า
หมายครบถ้วน
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการคุ้มครอง
แรงงาน
3. ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านคุ้มครองแรงงาน
4. จ�ำนวนผู้สูงอายุที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือด้านอาชีพ
โครงการลดความเหลื่อมล�้ำและ 1. มีการด�ำเนินการ
ล้านบาท 22.305
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม จัดอบรมให้แก่
แรงงานกลุ่มเป้า
หมายครบถ้วน
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย
3. นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ส่งเสริม
ให้แรงงานกลุ่ม
เฉพาะ(แรงงาน
ผู้พิการ แรงงาน
ผู้สูงอายุ) รับงานไป
ท�ำที่บ้าน    

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.461

0.853

4.461

0.853

4.461

0.853

4.461

0.853

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

4.461

หน่วยงาน
ในสังกัด
กรง.
เชียงใหม่

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ
2564 หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
0.853
สรจ.
หน่วยงานใน
เชียงใหม่ สังกัด กรง. และ
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการเตรียมความพร้อมผูส้ งู อายุ
1) กิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้
ในการด�ำรงชีวิตแก่แรงงานใน
สถานประกอบกิจการ และ
แรงงานนอกระบบที่มีอายุ 50
ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 500 คน
(9 อ�ำเภอ/3 รุ่น)
2) กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมือในการประกอบ
อาชีพให้แก่แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ และแรงงาน
นอกระบบที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
จ�ำนวน 200 คน
(9 อ�ำเภอ/10 รุ่น)
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อยกระดับทักษะในการ
ประกอบอาชีพและส่งเสริมการ
ค้าการลงทุน และบริการของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่างแบบบูรณาการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
แรงงาน สร้างฐานเศรษฐกิจ
เมืองพังงา

13

15

14

โครงการเสริมสร้างอาชีพและ
การมีงานท�ำให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการ

12

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 80

จ�ำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดพังงา

จังหวัด
ศรีสะเกษ

คน
1,550
ล้านบาท 2.5135

-

1,550
2.5135

-

500
1.5

-

500
1.5

-

-

450

-

-

500
1.5

-

-

500
1.5

1.0123 1.0123

450

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

คน
1,000 1,000
ล้านบาท 0.9498 0.9498

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
4. ร้อยละของแรงงาน
นอกระบบ
(กลุ่มเป้าหมาย)
มีหลักประกันทาง
สังคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10
ร้อยละ 20 ของ
จังหวัด
คน
1,350
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กาฬสินธุ์
มีอาชีพและรายได้
ล้านบาท   3.0369
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 ของกลุ่ม จ.พิษณุโลก คน/
2,500
เป้าหมาย มีความ
ล้านบาท 7.5
พร้อมในการด�ำรง
ชีวิตเมื่อย่างเข้าสู่
ผู้สูงอายุ มีงานท�ำตาม
ความเหมาะสมกับ
วัยและมีหลักประกัน
ที่มั่นคงด้านรายได้

-

-

500
1.5

1.012

450

2564

สรจ.พังงา

สรจ.
ศรีสะเกษ

สพจ.พังงา

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
ศรีษะเกษ

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
พมจ.กส. อปท.
พชจ.กส.
สนง.
หน่วยงานใน
แรงงาน สังกัดกระทรวง
จังหวัด แรงงานภายใน
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.
กาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
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-

500
0.5

1

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. จ�ำนวนบัณฑิต
3 จังหวัด ล้านบาท
การให้บริการด้านแรงงานใน แรงงานที่ได้รับบรรจุ ชายแดนภาค
จังหวัดชายแดนภาคใต้
งาน  
ใต้ (จังหวัด
(ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี)
(4 อ�ำเภอ
ของจังหวัด
สงขลา
อ�ำเภอเทพา
สะบ้าย้อย
จะนะ นาทวี)
2. ร้อยละของบัณฑิต
2. ร้อยละ
แรงงานที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
507.7

รวม
90

2561
99

2562

108.9

2563

500
0.5

2564

119.8

2564

(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย
85 คน) 85 คน) 85 คน) 85 คน) 85 คน)

สตป.(สภ.)

สรจ.สงขลา
สรจ.ยะลา     
สรจ.นราธิวาส
สรจ.ปัตตานี

หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สรจ.พัทลุง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
แรงงานนอก
ระบบในจังหวัด

(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย
380 คน) 380 คน) 380 คน) 380 คน) 380 คน)

90

2560

500
0.5

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

500
0.5

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.2 เสริมสร้างศักยภาพ ภาคี เครือข่าย ให้มีการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

16

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่ หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต จ�ำนวนแรงงาน  
จังหวัด
คน
2,000
แรงงานนอกระบบ ขยายโอกาส แรงงานนอกระบบได้ พัทลุง ล้านบาท   2
การประกอบอาชีพแรงงานสูง รับความคุ้มครองทาง
อายุและแรงงานพิการ
สังคมและพัฒนา
อาชีพเพิ่มขึ้น

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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มีประชาสัมพันธ์
ระบบฐานข้อมูลงาน
วิจัยด้านแรงงานเพื่อ
เพิ่มเครือข่ายในส่วน
ภูมิภาค

โครงการขยายเครือข่าย
ฐานข้อมูลงานวิจัยในส่วน
ภูมิภาค

6

5

4

3

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ จ�ำนวนอาสาสมัคร
เครือข่ายด้านแรงงานอาสา แรงงานระดับต�ำบล
สมัครแรงงานระดับภูมิภาค และเครือข่ายด้าน
แรงงานได้รับการ
อบรมและพัฒนา
ศักยภาพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ จ�ำนวนอาสาสมัคร
การเพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาท แรงงานระดับต�ำบล
หน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่พี่ และเครือข่ายด้าน
เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและ แรงงานได้รับการ
อาสาสมัครแรงงานดีเด่น
อบรมและพัฒนา
ศักยภาพ
โครงการอาสาสมัครแรงงาน จ�ำนวนแรงในสถาน
ต้านภัยยาเสพติด
ประกอบการขนาด
เล็กที่มีลูกจ้างต�่ำกว่า
10 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
โครงการมหกรรมหนึ่ง
จ�ำนวนอาสาสมัคร
ทศวรรษ คนดีจิตอาสา
แรงงานได้รับการ
พัฒนาแรงงาน
ยกย่องเชิดชูผลงาน
อันเป็นเกียรติคุณ

2

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ส่วนภูมิภาค

รวม

2560

2561

2562

คน       
ล้านบาท

ครั้ง
ล้านบาท

6
0.60

13.2

55

2563

-

-

-

-

2
0.200

4

2
0.200

4.4

2
0.200

4.8

กศร.(วจ.)

สตป./สรจ.

-

สรจ.

สรจ.

สรจ.

หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

(เป้าหมาย สตป.(สภ.)
7,255 คน)
(เป้าหมาย
เครือข่าย
3,040คน)
26.04
(เป้าหมาย สตป.(สภ.)
152คน)
3.9

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ

(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย สตป.(สภ.)
72,550 13,170 13,170 13,170 13,170
คน)
คน)
คน)
คน)
คน)
9
10
11
12
13

(เป้าหมาย
7,255 คน)
+ (เป้าหมาย
เครือข่าย
2,280คน)
24.2
(เป้าหมาย
152คน)
3.5

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย
7,255 คน) 7,255 คน) 7,255 คน)
+ (เป้าหมาย
เครือข่าย
1520 คน)
108.64
16.4
20
22
คน /    
(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย
ล้านบาท
152คน) 152คน) 152คน)
16.1
2.6
2.9
3.2

คน /    
ล้านบาท

76 จังหวัด/ ล้านบาท
สตป.(สภ.)

76 จังหวัด

กทม.

76จังหวัด

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ
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ล�ำดับที่

1
1
20
0.15

รวม

0.030

2560

2

1

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการจัดตัง้ อาสาสมัคร ร้อยละของเขตพื้นที่
แรงงานในเขตพิ้นที่
กรุงเทพฯได้มีการ
กรุงเทพฯ
จัดตั้งอาสาสมัคร
แรงงาน
โครงการฝึกอบรมการ ผู้เข้ารับการอบรมได้
ตลาดโดยระบบ
รับความรู้และ
อิเล็กทรอนิกส์
สามารถเข้าถึงการ
(E-Marketing)
ตลาดด้วยการขาย
สินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และมี
รายได้เพิม่ ขึน้ เป็น
การสร้างเครือข่าย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

- กลุ่มอาชีพ
แรงงานนอก
ระบบใน
จังหวัดลพบุรี

2/
1/
30

0.25

ล้านบาท

66

รวม

ครั้ง/
รุ่น/
คน

50 เขตของ ร้อยละ      
กรุงเทพฯ ล้านบาท

พื้นที่ หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

0.030

2563

0.050

-

0.050

-

0.050

0.050

0.050

2564

0.030

2564

สรจ.ลพบุรี หน่วยงานสังกัด
กระทรวง
แรงงานจังหวัด
ลพบุรี

หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
(เป้าหมาย (เป้าหมาย (เป้าหมาย สตป.(สภ)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100)
100)
100)
20
22
24
สรจ.ลพบุรี
-

0.030

2562

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562
2563

0.030

2561

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาคี เครือข่าย

โครงการเสริมสร้างความรู้ ผู้สูงอายุได้แลก
กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้ง
จากปราชญ์ชาวบ้านในกลุ่มผู้ เปลีย่ นจากปราชญ์ จังหวัดลพบุรี รุ่น
สูงอายุ
ชาวบ้าน เกิดการ
คน
ท�ำงานร่วมกันและ
ล้านบาท
เป็นการสร้างเครือข่าย

2. ร้อยละ

2. ร้อยละของบัณฑิต
แรงงานที่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
งานตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
(ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ)

7

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
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2

1

โครงการเผยแพร่และขยาย
ตลาดแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ

จ�ำนวน 4 ประเทศ
ร้อยละ 100

3

10    

รวม
2

2

2

2

2564

4    
6    

4     
6    

6   

4    

  6    

4   

    0.6         0.6         0.6         0.6         0.6    

2

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

สนร. ใน ประเทศ
20
4
ต่างประเทศ
ล้านบาท 30.3982 6.3982

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ จ�ำนวน 2 ประเทศ
สนร. ใน ประเทศ
แรงงานไทยในต่างประเทศ ร้อยละ 100
ต่างประเทศ
ล้านบาท

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.4 คุ้มครองแรงงานท�ำงานในต่างประเทศ

สปร.

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สปร.
-

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

165

3

2

1

- ศึกษาแนวทางการจัดท�ำ
กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
- โครงการศึกษาวิจัยและ
จัดท�ำร่างกฎหมายการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
- โครงการศึกษาวิจัยและจัด
ท�ำร่างกฎหมายล�ำดับรอง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
แรงงานนอกระบบ แรงงานสูง
อายุและแรงงานพิการ
ให้ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน
โครงการจัดท�ำสื่อ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้านแรงงาน

การจัดท�ำกฎหมายการ
บริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จ�ำนวนแรงงาน
นอกระบบ แรงงาน
สูงอายุและแรงงาน
พิการได้รบั ประโยชน์
ตามกฎหมายแรงงาน
มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เข้าถึงฐานข้อมูล
ด้านแรงงานไม่ตำ�่ กว่า
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
จังหวัด
กาฬสินธุ์

จังหวัด
สมุทรปราการ

ครั้ง
ล้านบาท

คน

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
ระดับความส�ำเร็จ
ส่วนกลาง ล้านบาท
ของการศึกษาแนวทาง
การจัดท�ำกฎหมาย
การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ

4 ครั้ง
0.12

2,500

5

รวม

-

500

-  

-

500

-  

-

500

3

-

500

1

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.1 ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แรงงานนอกระบบ (Quick Win)

4 ครั้ง
0.12

500

1

2564

สรจ.
กาฬสินธุ์

สรจ.สป

ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานใน
สังกัด กรง.
จังหวัด
สมุทรปราการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กม./กยผ.
(นสพ.)
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

โครงการหมู่บ้าน
ช่างสร้างสรรค์งานในชุมชน

ล�ำดับที่

1

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
(1) กลุ่มเป้าหมายใน ทั่วประเทศไทย
โครงการหมู่บ้านช่าง
ได้รับการอบรมความ
รู้และทักษะเพิ่มเติม
ในสาขาอาชีพช่าง
และผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตาม
ระยะเวลาและค่าใช้
จ่ายที่ก�ำหนดไว้
แห่ง
ล้านบาท

หน่วยนับ
1,500
45

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ

4

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
รวม
กิจกรรม
โครงการสร้างความปลอดภัย อัตรการสะสมสารเคมี จังหวัด
รุ่น/คน 6/200
ในการท�ำงานแก่แรงงานนอก ในร่างกายของ
สุพรรณบุรี ล้านบาท 0.75
ระบบภาคเกษตร
แรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตร
(ตามกลุ่มเป้าหมาย)
ลดลงร้อยละ 10

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-

2/40
0.2

2/50
0.25

-

-

500
15

500
15

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

500
15

2564

2/60
0.30

2564

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สตป./สรจ.
กกจ.,กพร,
กสร.,สปส.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สรจ.สพ
ส�ำนักงาน
ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด
สสค.สพ
สุพรรณบุรี/
ส�ำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จงั หวัดฯ
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โครงการแก้ไขปัญหา
จ�ำนวนแรงงาน
ความยากจนและยกระดับ นอกระบบที่เข้าร่วม
คุณภาพชีวิตประชาชน
กิจกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรม : ส่งเสริมคุ้มครอง
และพัฒนาแรงงานนอกระบบ

6

5

จ�ำนวนแรงงาน
นอกระบบได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
จ�ำนวน
ผู้เข้ารับการอบรม

โครงการสร้างและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
แก่แรงงานนอกระบบ
โครงการส่งเสริมให้แรงงาน
นอกระบบได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี

3

4

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
(2) มีการสร้าง
เครือข่ายด้วยพลัง
ประชารัฐที่มีความ
เชือ่ มโยงและต่อเนือ่ ง
กับช่างชุมชน

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานนอกระบบ
(กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 400
คน)
โครงการส่งเสริมอาชีพเสริม แรงงานนอกระบบได้
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับแรงงาน รับการส่งเสริมอาชีพ
นอกระบบ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2

ล�ำดับที่

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

จังหวัดตาก

จังหวัด
สมุทรปราการ

จังหวัด
สุโขทัย

ส่วนกลาง/
ภูมิภาค

พื้นที่
ด�ำเนินการ

ล้านบาท

คน
ล้านบาท

คน

คน
ล้านบาท

ล้านบาท

หน่วยนับ

5.769

800
1.52

500

280
0.938

17.89

รวม

200
0.38

100

280
0.938

3.578

200
0.38

100

-

3.578

200
0.38

100

-

3.578

200
0.38

100

-

3.578

2564

สรจ.ตาก

สรจ.สป

สรจ.สุโขทัย

กยผ.(นสพ.)
สรจ.

-

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
แรงงาน
จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน

หน่วยงาน
ในสังกัด
กระทวงแรงงาน
จังหวัดตาก
1.6938 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188
สรจ.
หน่วยงานใน
แม่ฮ่องสอน สังกัดกระทรวง
แรงงานภายใน
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

-

100

-

3.578

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563
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9

8

7

ล�ำดับที่

ตัวชี้วัดระดับ
พื้นที่
หน่วยนับ
รวม
แผนงาน/โครงการ/ ด�ำเนินการ
กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความ จ�ำนวนแรงงานนอก
จังหวัด
รุ่น
15
มั่นคงในการท�ำงานและ
ระบบที่ได้รับการ
หนองบัวล�ำภู
คน
300
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พัฒนาทักษะฝีมือ
ล้านบาท
1
แรงงาน (แรงงานนอกระบบ) มีอาชีพ/มีรายได้น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้ารับการฝึก
โครงการพัฒนาศักยภาพ ประชาชนวัยแรงงาน/ จังหวัดปัตตานี
คน
480
แรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ
ล้านบาท
5.712
เพื่อรองรับการขับเคลื่อน ได้รับการพัฒนาฝีมือ
เศรษฐกิจฐานราก
แรงงานได้ตาม
จังหวัดปัตตานี
เป้าหมาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 1.1 แรงงาน
จังหวัดนนทบุรี
จ�ำนวน
4,800
ให้แรงงานนอกระบบจังหวัด นอกระบบมีทักษะ
ผู้เข้ารับการฝึก
นนทบุรี
ฝีมือสามารถน�ำไป
อบรม/ฝึก
ประกอบอาชีพ
อาชีพ (คน)
และเพิ่มรายได้
1.2 ผู้ประกันตน
จ�ำนวน
69,600
มาตรา 40 เพิ่มขึ้น
ผู้ได้รับการ
ร้อยละ 3
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล
มาตรา 40
(คน)
ล้านบาท
10

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2.5

2.5

2.5

2.5

1,200

160
1.904

-

17,400 17,400 17,400 17,400

1,200

160
1.904

-

-

1,200

160
1.904

-

1,200

-

15
300
1

2564

-

-

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560 2561 2562 2563

สรจ.นบ.

สรจ.ปัตตานี  
สพร.23
ปัตตานี
หน่วยงานใน
สังกัดจังหวัด
นนทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
สรจ.
สสค.นภ
หนองบัวล�ำภู
สจจ.นภ
สนพ.นภ
สปจ.นภ
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5

4

3

2

1

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
โครงการพัฒนาการจัดการ ฐานข้อมูลแรงงาน
ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ นอกระบบและ
ฐานข้อมูลย่อย
ภายใน รวม 2 ระบบ
โครงการสร้างและพัฒนา
จ�ำนวน/บุคคลที่เป็น
เครือข่าย/กลไกแรงงาน
เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ
นอกระบบ
โครงการสมัชชาแรงงาน
จ�ำนวนครั้งในการจัด
นอกระบบ
สมัชชา
โครงการบริหารจัดการ
จ�ำนวนจังหวัดทีจ่ ดั ท�ำ
แรงงานนอกระบบ
แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม จ�ำนวนศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตแรงงาน
แรงงานนอกระบบ
นอกระบบ
(10 อ�ำเภอ 10 แห่ง)

ล�ำดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จังหวัดตรัง

แห่ง

ครั้ง
ล้านบาท
ส่วนกลาง/ แห่ง/
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
ล้านบาท

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง/
คน
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท

ส่วนกลาง/ ระบบ
ส่วนภูมิภาค ล้านบาท

พื้นที่
หน่วยนับ
ด�ำเนินการ

1,369,700

5
50
76
จังหวัด
3

14,500
1.85

2
9.977

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 4.3 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (Quick Win)

-

1
10
76
จังหวัด
0.6

2,700
0.050

1
4.977

1,369,700

1
10
76
จังหวัด
0.6

2,800
0.21

1
5

-

1
10
76
จังหวัด
0.6

2,900
0.52

-

-

1
10
76
จังหวัด
0.6

3,000
0.53

-

ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
2560
2561
2562 2563

-

1
10
76
จังหวัด
0.6

3,100
0.54

-

2564

สตป.

ส�ำนักงาน หน่วยงานใน
แรงงาน สังกัดกระทรวง
จังหวัดตรัง แรงงานจังหวัด
ตรังและองค์การ
บริหารส่วน
ต�ำบล /อสร.

กยผ.
(นสพ.)/
สรจ.

กยผ.
สตป.
(นสพ.)/
สรจ.
กยผ.(นสพ.) สตป./กผป./กก.

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยงานรอง/
สนับสนุน
กศร.
ศทส.
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บทที่

6

การน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการติดตามและประเมินผล

การน�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)  ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการที่จะผลักดันการท�ำงานของกลไกที่ส�ำคัญทั้งหมด
ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ การด�ำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องผลักดันให้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธกี ารท�ำงาน ดังนัน้ การน�ำแผนไปสู่
การปฏิบัติจะต้องสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน�ำ
แนวทางแผนงาน โครงงานนั้ น ไปด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
งานของตน  ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการระดมก�ำลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้

1. การเตรียมหน่วยงานให้เกิดความพร้อม
1.1 ผูบ้ ริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มกี ารด�ำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสม�ำ่ เสมอ
1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส�ำคัญของแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ให้
เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง โดยจัดเวทีสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทุกภาคส่วนให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน ที่จะสนับสนุนด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก าร
ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และด�ำเนินการตามแผน
มีการก�ำกับติดตาม รวมทั้งสามารถประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผน ฯ  ที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งให้มี
การเชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตร์สู่การประเมินผล
1.4  ผลักดันระบบ
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2. การพัฒนากลไกสนับสนุนให้เกิดความส�ำเร็จในการปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนการจัดท�ำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทัง้ ภายในและภาครัฐ ภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการ ภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์
2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ส�ำนัก/กอง/กลุ่มงาน/พื้นที่ และระดับบุคคล รวมทั้งมีระบบจูงใจ
ให้ทุกคนประเมินการท�ำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยการแปลงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด จากระดับองค์กรสู่ระดับ
หน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรทุกคนในองค์กร
2.3 ก�ำหนดขั้นตอนของกระบวนการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน มีการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับการด�ำเนินงาน
2.4 ก�ำหนดวิธีประสานความร่วมมือในการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภายใน และแบ่งขอบเขต
ภาระงานโดยระบุผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความซ�้ำซ้อน การก้าวก่าย และ
การเกีย่ งงานระหว่างกัน และหาจุดเชือ่ มโยงระหว่างงานของแต่ละหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดการประสานงานทีด่ ี
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำงานของทุก หน่วยงาน โดยการจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในรูป
คณะกรรมการ หรือคณะท�ำงานทีม่ อี งค์ประกอบจากผูบ้ ริหารภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทัง้
หน่วยงานอืน่ ในสังกัดกระทรวงร่วมอยูด่ ว้ ย หรือกรณีทจี่ ะต้องได้รบั ความร่วมมือในการท�ำงานจากหน่วยงาน
แรงงานระหว่างประเทศ   จะด�ำเนินการประสานความร่วมมือโดยการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงาน (MOU) หนังสือราชการ การประชุมร่วมกัน เพื่อให้มีการด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
2.5 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ โดยน�ำกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน โดยในกระบวนการวางแผนได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการก�ำหนด
ค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการรองรับในเบื้องต้นไว้แล้ว
2.6 การติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด�ำเนินแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. การพัฒนากลไก ก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
3.1 สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการ
มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
3.2 น�ำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท�ำแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด�ำเนินการช้ากว่าที่ก�ำหนด และตรวจสอบคุณภาพ
และการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้าใจเรือ่ งการติดตามประเมินผลและการก�ำหนดตัวชีว้ ดั
แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร ่ ว มกั น โดยเฉพาะการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล
เพื่อประกอบการจัดท�ำแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นย�ำและเป็นปัจจุบัน
ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
3.6 ก� ำ หนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น รายเดื อ นหรื อ
รายไตรมาส พร้อมทัง้ ให้แต่ละหน่วยงาน/ผูร้ บั ผิดชอบโครงการท�ำการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามแผนฯ
เพื่อน�ำสู่การตัดสินใจของผู้บริหารทุก ๆ เดือน (ในการประชุมส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
3.7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากร/ผู้สนใจทราบอย่างต่อเนื่อง

4. การพัฒนากลไกในการประเมินผล

การติดตามประเมินผล เพื่อให้มีการปรับปรุงผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และเพื่อให้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงาน มีกรอบการด�ำเนินงาน  ดังนี้
4.1 ก�ำหนดแผนการติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีการสร้างตัวชี้วัดผลส�ำเร็จที่มีความชัดเจน
4.2 การติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของ
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส�ำเร็จที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี และจัดท�ำ
รายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งส่งข้อมูลย้อน
กลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
4.3 การประเมินผล
1) ก�ำหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล พร้อมทั้งระยะเวลา
การประเมินผล ซึ่งต้องชี้แจ้งท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลส�ำคัญทีต่ อ้ งการใช้ในการประเมิน รวมทัง้ ข้อมูลปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
2) จัดเก็บข้อมูลและน�ำมาประมวลผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบว่า ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ
ในแต่ละปีประสบความส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ปัจจัยใดที่ท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว และผลผลิต/กิจกรรม/โครงการประจ�ำปีตอบสนองหรือสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์หรือไม่เพียงใด การวิเคราะห์อาจเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้
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3) สรุ ป ผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง ให้ ข ้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และน�ำเสนอผลการประเมินให้ที่ประชุมส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานรับทราบ

5. หน่วยงานรับผิดชอบในการประเมินผล
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ส�ำนักตรวจและประเมินผล  รวมทั้งคณะท�ำงานฯ หรือ
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ประเมินจากภายนอก ที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัด
กระทรวงแรงงาน
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ภาคผนวก ก
ค�ำสั่งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
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ภาคผนวก ข
บัญชีอักษรย่อ
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บัญชีอักษรย่อ
ชื่อส่วนราชการ
หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1.   กองกลาง
      1.1 กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ
      1.2 กลุ่มงานประสานราชการ
2.   กองกฎหมาย
      2.1 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
      2.2 กลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา
      2.3 กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด
3.   กองบริหารการคลัง
      3.1 กลุ่มงานการเงิน
      3.2 กลุ่มงานบัญชี
      3.3 กลุ่มงานงบประมาณ
      3.4 กลุ่มงานพัสดุ
4.   กองบริหารทรัพยากรบุคคล
      4.1 กลุ่มงานอัตราก�ำลังและระบบงาน
      4.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
      4.3 กลุ่มงานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
      4.4 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      4.5 กลุ่มงานวินัย
5.   กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
      5.1 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
      5.2 กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
6.   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
      6.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
      6.2 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
      6.3 กลุ่มงานแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
      6.4 ส�ำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
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อักษรย่อ
สป.รง.
กก.
ชอ.
ปส.
กม.
พม.
คส.
อธ.
กค.
กง.
บช.
งป.
พด.
กบค.
อบ.
สบ.
บส.
พบ.
วน.
กผป.
สอ.
ฆข.
กยผ.
พย.
ผง.
นสพ.
สสร.

ชื่อส่วนราชการ

7.   กองเศรษฐกิจการแรงงาน
      7.1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
      7.2 กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
      7.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
8.   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      8.1 กลุ่มงานบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
      8.2 กลุ่มงานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
      8.3 กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
9.   ส�ำนักตรวจและประเมินผล
      9.1 กลุ่มงานตรวจราชการ
      9.2 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
      9.3 กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค
      9.4 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
10. ส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
      10.1 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
      10.2 กลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
      10.3 กลุ่มงานอาเซียน
      10.4 ส�ำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
      13.1 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      13.2 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
1.   กรมการจัดหางาน
      ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
2.   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
3.   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

อักษรย่อ
กศร.
วจ.
ศร.
คจ.
ศทส.
บค.
ผส.
พร.
สตป.
ตร.
วป.
สภ.
ศบช.
สปร.
วท.
ปร.
อน.
รป.
ตสก.
กพบ.
ศปท.
ปปท.
จธ.
รง.
กกจ.
สจจ.
กพร.
สพจ.
กสร.
สสค.
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ชื่อส่วนราชการ

4.   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
      ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด
5.   ส�ำนักงานประกันสังคม
      ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด
6.   สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
      การท�ำงาน(องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

1.   กระทรวงการคลัง
2.   กระทรวงการต่างประเทศ
3.   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      3.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      3.2 กรมกิจการผู้สูงอายุ
      3.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
      3.4 กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ
4.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      4.1 กรมประมง
      4.2 กรมส่งเสริมการเกษตร
      4.3 กรมปศุสัตว์
      4.4 กรมชลประทาน
5.   กระทรวงมหาดไทย
      5.1 กรมการปกครอง
6.   กระทรวงศึกษาธิการ
      6.1 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      6.2 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
      6.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      6.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      6.5 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      6.6 ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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อักษรย่อ
สป.รง
สรจ.
สปส.
สปส.จว.

สสปท.
กค.
กต.
พม.
สค.
ผส.
ดย.
พก.

กษ.
กปม.
กสก.
กปศ.
กชป.
มท.
ปค.
ศธ.
สป.ศร.
สกศ
สพฐ
สกอ
สอศ
กศน.

ชื่อส่วนราชการ

7.   กระทรวงสาธารณสุข
      7.1 กรมควบคุมโรค
8.   กระทรวงอุตสาหกรรม
      8.1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
      8.2 ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
      8.3 ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
9.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. กระทรวงยุติธรรม
      10.1 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
      10.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
      10.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
11. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
      11.1 กรมท่องเที่ยว
12. กระทรวงคมนาคม
      12.1 กรมเจ้าท่า
13. ส�ำนักงานนายกรัฐมนตรี
      13.1 กรมประชาสัมพันธ์
      13.2 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
      13.3 กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
14. ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
15. ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อักษรย่อ
สธ.
กร.
อก.
กสอ.
สศอ.
สอน.
อปท.

ยธ.
อส.
ปปส.
กสพ.

กก.

กทท

คค.
จท.

นร.
กปส.
ตร.

กอ.รมน.
ปปง

กสม.
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ภาคผนวก ค
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.00. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสิงหเดช
นายสุทธิ
นางเพชรรัตน์
นายสมเกียรติ
พ.ต.ต.หญิงรมยง
ดร.ศุภชัย

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวปราณี
นางสาวอภินันท์
นางชลอศรี
นางต้องใจ
นางสาวพินยุดา
นางนภสร

13.
14.
15.
16.
17.

นางถวิล
นายสมชาย
นางราศี
นางศิริลักษณ์
นางสุกัญญา

18. นางสาวหทัยชนก
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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นางณัฐกฤตา
นางลัดดา
นางสาวรุ่งทิพย์
นางกิ่งกาญจน์
นางวิมุตติยา
นายนิธิพัฒน์

ชูอ�ำนาจ
สุโกศล
สินอวย
บุญทอง
สุรกิจบรรหาร
ศรีสุชาติ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชลารักษ์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
บุญแก้วสุข
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการคลัง
สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
แจ่มจันทร์ศรี
ผู้อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ทุ่งสุกใส
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เพิ่มเพียรสิน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอื้อจารุพร
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำศูนย์เทคโนโลยีฯ
เบญจาทิกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจและประเมินผล
ฉกะนันท์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ไพศาลธรรม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
พูลศิริ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค
ดาหาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
อุปสินธุ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
จั่นทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พงษ์ถาวรวิช
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
อาวุธเทวินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
วัฒนสุวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

นางสาววารุณี
นางสาวสดุดี
นายนาวิน
นางสาวปรวัน
นางสาวสุหัชชา
นายจักรกริช
นางสาวพุทธชาติ
นางอลิสา
นายเกรียงไกร
นายวิษณุ
นายวีรจิตต์
นางจารุวรรณ
นางสาวปิยมณี
นางสาวสุนิจษา
นางศรีสุดา
นางสาวภูษณิศา
นางสาวอัญชุลีกร
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวกัญญาภัทร
นางสาวประณยา
นางบุญมาภรณ์
นางสาวอาริตา
นายชาญพิเชฐ
นางลัดดาวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางสาวนภัทร
นางสาวขนกวรรณ  
นางสาวสุกัญญา  
นายจรุงเดช

ลังกาพินธ์
กิตติสุวรรณ
ธาราแสวง
จันทรังษี
กิติวินิต
บุญน�ำ
อินทร์สวา
สุภาพ
ชัยศรี
สวัสดิสวนีย์
สิทธิชัย
โสตถิพันธุ์
สัญรัชต์
ภาคีสิน
เอกอุดมพงศ์
อินแถลง
กรวยสวัสดิ์
ภู่รัตนโอภา
คิดดี
สายยืด
ศิริรักษ์
สีใส
วิชชุกรจิรภัค
บุญธรรม
ประวันไหว้
สมประสิทธิ์
แสงศิริภัท
เจริญผล
ศรีแสง
พัดศรีเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นิติกรช�ำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการแรงงาน
พนักงานธุรการ ส.4
พนักงานธุรการ ส.3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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ประมวลภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�ำงานจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
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ภาคผนวก ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่วนกลาง
1. ม.ล.ปุณฑริก
2. ดร.ศุภชัย
3.
4.
5.
6.

นางสาวอภินันท์
นางชลอศรี
นางสาวพินยุดา
นางนภสร

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางสาวสุกัญญา
นางถวิล
นางอุดมลักษณ์
นางราศี
นางสาวรุ่งทิพย์
นางศิริลักษณ์
นางลัดดา
นางณัฐกฤตา
นางสาวหทัยชนก

16. นางสุกัญญา
17. นายสายชล
18.
19.
20.
21.
22.
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นางกิ่งกาญจน์
นางสาวโสพิศ
นางวิมุตติยา
นางสุชาดา
นางสาวสดุดี

สมิติ
ศรีสุชาติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิเลิศปรีชาตระกูล ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
บุญแก้วสุข
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการคลัง
แจ่มจันทร์ศรี
ผู้อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ทุ่งสุกใส
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ถมยา
ผู้อ�ำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
เพิ่มเพียรสิน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สอนสารี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจและประเมินผล
เบญจาทิกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจและประเมินผล
จั่นทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฉกะนันท์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
อุปสินธุ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ดาหาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
พูลศิริ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสาน
ภูมิภาค
ไพศาลธรรม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
อกนิษฐวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
พงษ์ถาวรวิช
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
หมัดป้องตัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
อาวุธเทวินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ฤทธิ์ธนโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กิตติสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายนิธิพัฒน์
นางสาววารุณี
นายนาวิน
นางปทุมพร
นางสาวสุหัชชา
นายวิชา
นางสาววัยญา
นายจักรกริช
นางสาวพุทธชาติ
นางจันทร์เพ็ญ
นายเกรียงไกร
นางสุพัตรา
นายวิษณุ
นางสาวปรวัน
นายวีรจิตต์
ส.ต.ต.หญิงวรรวิรัก
นางบุญส่ง
นางสาวเพียงจิต
นายเลิศฤทธิ์
นางสาววิจิตรพร
นางสาวภูษณิศา
นางสาวศราทิพย์
นางสาวอัญชุลีกร
นางสาวพันธุ์ระวี
นางสาวฐิติอาพร
นางสาวประณยา
นางสาวอัจฉราพร
นางสาวสุกัญญา
นายภธรเดช
นางสาวกัญญาภัทร  
นางสาวปัญจิดา
นางสาวพรชนก
นางสาววาสนา

วัฒนสุวกุล
ลังกาพินธ์
ธาราแสวง
เปรมปรีดา
กิติวินิต
นิธิสุนทร
ยิ้มยวน
บุญน�ำ
อินทร์สวา
เดชพล
ชัยศรี
ฉวีสุข
สวัสดิสวนีย์
จันทร์ศรี
สิทธิชัย
ตันตินิมิตสิริกุล
รัตนพรรณา
บุญฮวด
วนะภูติ
จันทร์สุวรรณ์
อินแถลง
เกิดผล
กรวยสวัสดิ์
บุตรกูล
พรหมพิทักษ์
ศิริรักษ์
คิดดี
อันสืบ
ยิ่งสุข
สายยืด
อยู่ผาสุข
เรืองไพศาล
แซมสีม่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
นิติกรช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นางสาวอาริตา
นางสาวพจนีย์
นางสาวลัดดาวรรณ
นางฉวีวรรณ
นางสาวนภัทร
นางสาวสุพรรณี
นางสาวขนกวรรณ  
นางสาวสุกัญญา
นางสาวอรุณี
นายจรุงเดช

ส่วนภูมิภาค
ภาคกลาง
1. นางอุมาพร
2. นางวรรณี
3. นางเธียรรัตน์
4. นางสาวกรจิรัฏฐ์
5. นายประพนธ์
6. นายภาณุวัฒน์
7. นางอมรกิต
8. นายสุทธิพงษ์
9. นางมยุรี
10. นายนิรัตน์
11. นางจารุณี
12. นางสาวธีรนาฎ
13. นางธารทิพย์
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วิชชุกรจิรภัค
เร่สรา
ประวันไหว้
สมประสิทธิ์
แสงศิริภัท
นาคสุทธิ์
เจริญผล
ศรีแสง
แสนแอ
พัดศรีเรือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการแรงงาน
พนักงานธุรการ ส.4
พนักงานธุรการ ส.3
พนักงานธุรการ ส.3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เอมอิ่มธรรม
ศรีอุทัย
นะวะมะวัฒน์
พงจันทร์ศธร
ศิลปรัศมี
เพ็งแป้น
แสงเมล์
โกศลวิริยะกิจ
อินทรชาธร
ฐากูรบุตร
เขมะรังษี
ปิยวินท์
รักษ์สุจิตรัตน์

แรงงานจังหวัดนครปฐม
แรงงานจังหวัดนนทบุรี
แรงงานจังหวัดปทุมธานี
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แรงงานจังหวัดราชบุรี
แรงงานจังหวัดลพบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
แรงงานจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

14. นายนฤดล

บรรดาศักดิ์

15. นางสาวปภาดา

บุณยงามปรีดี

16. นางกัญญาศิริ

นัยอรรถ
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17. นางสาวณัฐภัสสร

โชคดี

18. นางสาวธารินี

ทิพย์รัตน์

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีฯ  

ภาคตะวันออก
1. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์
2. ร้อยเอกกิจสมพงษ์            กล้าหาญ
3. นางสาวยุพิน
มูลจันทะ
4. นายกิติศักดิ์
ศิริมังคละ
5. นายสิทธิศักดิ์
ธารนัย
6. นางสาวต้องตา
บุญมาดี
7.

นางสาวอัญชลี

ภาคเหนือ
1. นางยุวรี
2. นายมนูญ
3. นางมาลัยอร
4. นางสาวอัจฉรา
5. นายมนต์ชัย
6. นายเกียรติพงษ์
7. นางสมพิศ
8. นายเอกพันธุ์
9. นางกัญจนาภรณ์
10. นางสาวอัญณิการ์
11. นางสาวรัตนา
12. นางสาวปาริชาติ
13. นางเกษร
14. นายประสิทธิ์

แรงงานจังหวัดจันทบุรี
แรงงานจังหวัดชลบุรี
แรงงานจังหวัดตราด
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
แรงงานจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

โภชน์เกาะ

สัตยพานิช
สุขศรีจันทร์
หิรัณยรัชต์
งามสมจิตร
เดชพล
แสนยากุล
จันทร์เฉลิม
จิระสถิตย์
ไซกัล
นิศาภากร
ทองกลับ
สวนใจ
วรรณศุกร์
มลฑป

แรงงานจังหวัดเชียงราย
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานจังหวัดตาก
แรงงานจังหวัดพะเยา
แรงงานจังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดแพร่
แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แรงงานจังหวัดล�ำปาง
แรงงานจังหวัดล�ำพูน
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดก�ำแพงเพชร
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15. นางสาวนวรัตน์

ไชยรัตนฉัตร

16. นายชูเกียรติ

สารคดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นางสาวอิสรี
วีรกุลพิพัฒน์
2. นายสุชาติ
วิชชาวุธ
3. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร
4. นายคเณศ
พรตระกูลพิพัฒน์
5. นางศุภลักษณ์
ศรุติรัตน์วรกุล
6. นางอรวรรณ
หินตะ
7. นางสาวเลอลักษณ์           สุทธิสาโกมล
8. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์
9. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์
10. นายบุญเรือง
เข็มทอง
11. นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง
12. นายวิชิตร
สุวรรณมาก
13. นายอ�ำนาจ
เชิงไว
14. นายอ�ำพัน
เอกทัตร
15. นางสาวนมิตา
วายนต์
16. นางวรรณกานต์
ขาวลาภ
17. นางพรผกา
ศิริบุรี
18. นายปรีชา

ดวงเงิน

19. นางสาวสุภัคญาดา           บูญสูงเนิน
20. นางสาววันเพ็ญ
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เฉลียวชาติ

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
แรงงานจังหวัดนครพนม
แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดยโสธร
แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แรงงานจังหวัดเลย
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
แรงงานจังหวัดสกลนคร
แรงงานจังหวัดสุรินทร์
แรงงานจังหวัดหนองคาย
แรงงานจังหวัดหนองบัวล�ำภู
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
แรงงานจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

ภาคใต้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางขนิษฐา
นายบุญลอย
นายวิชาญ
นางอมรวรรณ
นางสุจินดา
นางสาวภัทรพร
นางสาวมาลี

สมานพันธ์
เขียดนิล
ม่วงใหม่
ช่วงเพ็ชจินดา
บุญแอ
สมันตรัฐ
ขวัญเจริญ

8. นางสาวฐาปนี

พระธาตุ

9. นางสาวณฐยา

พันธ์พงศ์

10. นางสาวพรนิภา

สกุลปักษ์

11. นางสาวรัตนธิดา

ไทยสังคม

12. นางศิริพร

ด�ำแก้ว

13. นางสาวจิตติมา

พรหมดี

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แรงงานจังหวัดนราธิวาส
แรงงานจังหวัดปัตตานี
แรงงานจังหวัดพัทลุง
แรงงานจังหวัดยะลา
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
แรงงานจังหวัดสตูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
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ประมวลภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

196

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

ภาคผนวก จ
การสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1. นายบุญเลิศ
2. นายสุทธิ
3. นายชัยยศ

ธีระตระกูล
สุโกศล
อยู่ทรัพย์

4. นางวิไลวรรณ

โกยแก้วพริ้ง

5. นายสมชาย

เอื้อจารุพร

6. นางศิริลักษณ์

ฉกะนันท์

7. นางสาวพินยุดา

แจ่มจันทร์ศรี

8. นางนภวรรณ

โกละกะ

9. นางณัฐกฤตา

ดาหาร

10. นางสมหมาย

เทียมกัน

11. นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
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12. นางวิมุตติยา

อาวุธเทวินทร์

13. นายนิธิพัฒน์

วัฒนสุวกุล

14. นางสาวสดุดี

กิตติสุวรรณ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวินัย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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15. นางสาวอนงค์นาถ

มีศิริ

16. ส.ต.ต.หญิงวรรวิรัก ตันตินิมิตสิริกุล
17. นายชนินทร

เพ็ชรทับ

18. นายอภิศักดิ์
19. นางสาวเพียงจิต
20. นางสาวอัมพร

แก้วสูงเนิน
บุญฮวด
เปรมปรี

21. นายนาวิน

ธาราแสวง

22. นางปัทมา

อินทนิล

23. นางสาวปรวัน

จันทรังษี

24. นางสาวสุหัชชา

กิติวินิต

25. นางปทุมพร

เปรมปรีดา

26. นางสาววัยญา

ยิ้มยวน

27. นางภัทราภรณ์

เจริญรักษ์

28. นายจักรกริช

บุญน�ำ

29. นางสาวจีรภา

สนแย้ม

30. นางสาวพุทธชาติ

อินทร์สวา

31. นางอลิสา

สุภาพ

32. นายเกรียงไกร

ชัยศรี

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิติกรช�ำนาญการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิติกรช�ำนาญการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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33. นางสาวช่อทิพย์

ประเสริฐศักดิ์

34. นางจันทร์เพ็ญ

เดชพล

35. นายพงศ์ธร

ศุภการ

36. นายปรีชา
37. นางสาววรรณพร
38. นางสาววันดี

ดุจจานุทัศน์
พิมพ์เพ็ง
เอียดแก้ว

39. นางสาวผกาพันธุ์
ผกานิรินทร์
40. นางสาวสิริวดี
สอนสารี
41. นางสาวจรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์
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42. นายนคร

วังพิมูล

43. นางสาวศราทิพย์

เกิดผล

44. นางสาวภูษณิศา  

อินแถลง  

45. นางสาววิจิตรพร  

จันทร์สุวรรณ

46. นางสาวอัญชุลีกร

กรวยสวัสดิ์

47. นายภธรเดช

ยิ่งสุข

48. นางสาวศรีนาถ

โพธิ์พุทธชัย

49. นางสาวประณยา

ศิริรักษ์

50. นายจิรศักดิ์

ชัยล�ำ

51. นางสาวสิรินาถ

มณีชัย

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ กรมการจัดหางาน
นักวิชาการสถิติช�ำนาญการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ ส�ำนักงานประกันสังคม
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ส�ำนักงานประกันสังคม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
นักวิชาการแรงงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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52. นางสาววาสนา

แซมสีม่วง

53. นางสาวอาริตา

วิชชุกรจิรภัค

54.
55.
56.
57.

ประวันไหว้
สมประสิทธิ์
แสงศิริภัท
เจริญผล

ลัดดาวรรณ
นางฉวีวรรณ  
นางสาวนภัทร  
นางสาวขนกวรรณ  

58. นางสาวสุกัญญา

ศรีแสง

59. นายจรุงเดช

พัดศรีเรือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พนักงานธุรการ ส 4 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พนักงานธุรการ ส 3 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานภายนอกและสภาองค์การนายจ้าง-ลูกจ้าง
1. ดร.ศุภชัย

2.
3.
4.
5.
6.

ศรีสุชาติ

ผู้อ�ำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรมการพัฒนาชุมชน
พ.อ.จิระยุส
จันทน์อาภรณ์ รองผู้อ�ำนวยการส่วนแรงงานต่างด้าว ศปป.2
(กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราช
อาณาจักร (กอ.รมน.))
นางสมพร
สมผดุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
นางสาววราภา
แดงอินทวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้อ�ำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
นาวาเอกธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์

7. นางสาวนันทวดี

ลลิตพงศ์กวิน

8. นายพัฒนา

อึ้งพานิช

ส�ำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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9. นางสาวจันจีรา
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
202

โสะประจิน

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางสาวโสมย์สุภา สดชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจรินธิ์
เรืองประสม
นิติกร กรมเจ้าท่า
นางสาวจุรีพร
ภิบาลจันทร์
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางสาวภัทรผกา ใจปินตา
นักพัฒนาระบบราชการช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นายอัครวัฒน์
ศุภเลิศวรานนท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมช�ำนาญการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นางสาวอัมมรรัตน์ สารทอง
นักสืบสวนสอบสวนช�ำนาญการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.)
นางสาวปัทมา
ประสิทธิวงษ์
นักสืบสวนสอบสวนช�ำนาญการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
นายสืบพงษ์
กอเสถียรวงศ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช�ำนาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสรวงพร
เคณาสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
นายอมรพงศ์
ยอดพริ้ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการท่องเที่ยว
นายเทอดชัย
รวยสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายณรงค์
เพชรล�้ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางพรรณวไล
ศรีวะโร
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
นางสาวปาริฉัตร พรายภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาววรนารถ
มีภูมิรู้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายปรัชญา
เมืองสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักงาน
ป.ป.ส.
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26. นางสาวจันทนี
27. นางสาววรินทร์
28. นายวีรศักดิ์
29. นางร�ำไพ
30. นางสาวนิธิวดี
31. นางสาววนินทร
32.
33.
34.
35.
36.

นางสาวสโรชา
นายณรงค์
นางสาวชไมพร
นางสาววริฎฐา
นางนริศา

ศุภศรีวสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จิตตยานุรักษ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
แจ่มกระจ่าง
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
แก้ววิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สมบูรณ์
รองอ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบาย SME
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จ�ำเมือง
นักวิเคราะห์งบประมาณช�ำนาญการ ส�ำนักงบประมาณ
เทศมาสา
นักวิเคราะห์งบประมาณช�ำนาญการ ส�ำนักงบประมาณ
ชารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
หิมทอง
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์

มัณฑกูร

37. นายชัยวัฒน์
38. นางเนาวรัตน์

ปานชไม
ทรงสวัสดิ์ชน

39. ดร.สุมณฑา

ตันวงศ์วาล

40. ดร.ธนิดา

โสรัตน์

41. นายมนัส

โกศล

42. นายน�ำชัย
43. นายอุกฤษณ์
44. นายธนะภัทท์

เผื่อนพิพัฒน์
กาญจนเกตุ
คูตรีสุคนธ์

45. นายพนัส

ไทยล้วน

46. นางพรพิมล

เมธีรานันท์

หัวหน้ากลุ่มงานส�ำนักงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทย
รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทย
รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า
และอุตสาหกรรมไทย
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมนายจ้างวิชาชีพการค้าระหว่าง
ประเทศ
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เฉพาะด้าน ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

203

ประมวลภาพ

การสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
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ภาคผนวก ฉ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2560 - 2564)

205

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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หม่อมหลวงปุณฑริก
นางเพชรรัตน์
พ.ต.ต.หญิง รมยง
นางถวิล
นายสมศักดิ์
ดร.ศุภชัย

สมิติ
สินอวย
สุรกิจบรรหาร
เพิ่มเพียรสิน
อภิวันทนกุล
ศรีสุชาติ

นางศิริลักษณ์
นางสาวอภินันท์
นางต้องใจ
นางสาวสุกัญญา
นางณัฐกฤตา
นางลัดดา
นางสมใจ
นางสาวกาญจนกัญจ์   
นางสาวเพียงจิต
นางสาวเพ็ญศิริ
นายเลิศฤทธิ์
นายบุญส่ง
นางสาวบุญญา
ส.ต.ต.หญิง วรรณวิรัก
นางสาวศิริขวัญ
นางสาวช่อทิพย์
นางภัทราภรณ์
นางสาวพุทธชาติ
นางกุลปรียา

ฉกะนันท์
วิเลิศปรีชาตระกูล
สุทัศน์ ณ อยุธยา
ถมยา
ดาหาร
อุปสินธุ์
ธรรมสโรช
มงคลสีมานนท์  
บุญฮวด
มุจนานนท์
วนะภูติ
รัตนพรรณา
อ่วมสอาด
ตันตินิมิตสิริกุล
สุขศรี
ประเสริฐศักดิ์
เจริญรักษ์
อินทร์สวา
ไพบูลย์

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการพิเศษ
นิติกรช�ำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ        
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ        
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ       
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ      
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นายจักรกริช
นางนพมาศ
นางสาววารุณี
นางสาวสดุดี
นายนาวิน
นายชาญวิทย์
นางจุรีพร
นายอรุณธรรม
นางสาวภูษณิศา
นางสาวอัญชุลีกร
นางสาวอาริตา
นางฉวีวรรณ
นางสาวนภัทร
นางสาวขนกวรรณ  
นางสาวสุกัญญา  
นายจรุงเดช

บุญน�ำ
เวชนุสิทธิ์
ลังกาพินธ์
กิตติสุวรรณ
ธาราแสวง
ทะนันชัย
วรรณบุตร
ปวุฒินันท์
อินแถลง
กรวยสวัสดิ์
วิชชุกรจิรภัค
สมประสิทธิ์
แสงศิริภัท
เจริญผล
ศรีแสง
พัดศรีเรือง

นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ       
นักวิชาการแรงงานช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานธุรการ ส.4
พนักงานธุรการ ส.3
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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ประมวลภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0 2232 1287 – 8 โทรสาร 0 2248 2026
Office of Permanent Secretary, Ministry of Labour
Mitmitree Rd., DinDaeng, Bangkok 10400 Thailand
Tel.: (66 2) 232 1287 Fax.: (66 2) 248 2026

