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“แรงงานมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่นคงในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสัยทัศน์ (Vision)
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(๑) พัฒนากาลังแรงงานให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
(๒) ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
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มกราคม ๒๕๕9

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
บทที่ 1

บทที่ 2

บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ กรอบแนวคิดและระยะเวลาของแผนฯ
๑.๔ กรอบแนวทางการดาเนินการและขั้นตอนการจัดทาแผน

1
1
2
2

บริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัด
๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
๒.๒ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
๒.๓ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๔ แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555-2559
๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
๒.๖ บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

3
9
21
24
26
28

บทที่ 3

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ สถานการณ์ของสภาพพื้นที่ในจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน
30
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานในจังหวัด
36

บทที่ 4

แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560-25๖4
๔.๑ วิสัยทัศน์
๔.๒ พันธกิจ
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
๔.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์

41
41
41
43

การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๕.๑ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
๕.๒ การติดตามและประเมิน
5.3 วงจรการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

44
44
45

 โครงการ / กิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

46

บทที่ 5

ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงภาวะของเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ เป็นผลส่วนหนึ่งจากขีดความสามารถ
ของแต่ละจังหวัดในการบริหารจัดการภาคเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ให้มีการขยายเติบโตสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ได้
มากที่สุด ยิ่งจังหวัดสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้มากเท่าใดก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ให้
ขยายตัวเติบโตตามไปด้วยได้มากเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แต่ละจังหวัดขยายตัวเติบโตได้นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากศักยภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ
ที่จังหวั ดมีอยู่ (รวมทั้งทรัพยากรมนุ ษย์ ) และอีกส่วนหนึ่งนั้ นต้องเชื่อมโยงหรือพึ่ง พาทรัพยากรจากนอกจั งหวัด ทั้งใน
ระดับประเทศไปจนถึงต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แม้แต่การเมืองจะมีผลโดยตรงต่อ
ขีดความสามารถในการผลิตและสร้างรายได้ให้ภาคการผลิตและบริการของจังหวัด อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
สิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในทางเศรษฐกิจคือ การขยายตัวของรายได้หรือมูลค่าเพิ่ มจะมีผลโดยตรง
ต่อความต้องการ “กาลังแรงงาน” ของจังหวัด ดังนั้น อุปสงค์ที่มีต่อกาลังแรงงานจึงเรียกว่าเป็น “อุปสงค์ต่อเนื่อง” ซึ่ง
แท้จริงแล้วกาลังแรงงาน (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) จะถูกนาไปใช้ในกระบวนการผลิตและการให้บริการในสาขาต่างๆ
เพื่อสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มอีกต่อหนึ่ง
เท่าที่ผ่านมา มีสิ่งที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่คือ คุณภาพหรือความสามารถของแรงงานที่มีอยู่ในจังหวัดไม่
ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ทาให้ไม่สามารถทาการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ บางจังหวัดอาจจะมีกาลัง
แรงงานที่มีคุณภาพแต่เนื่องจากถูกแข่งขันโดยจังหวัดใกล้เคียงหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่ามากทาให้เกิด
ภาวะการไหลออก (Brain Drain) จากจังหวัดไปยังจังหวัดอื่นๆ จนเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในจังหวัดนั้นขึ้นมาได้
ตัวอย่างของความไม่สมดุลของกาลัง แรงงานกับความต้องการใช้ (Employment Disparity and Mismatch) ของจังหวัด
จึงเป็นปัญหาสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความต้องการของ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และของประเทศ ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงทิศทางการพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัด และเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลลัพธ์ (ผลสัมฤทธิ์) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัด
1.2.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่สามารถใช้ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านความรู้และทักษะให้กับกาลังแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดและ
ประเทศ
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1.3 กรอบแนวคิดและระยะเวลาของแผน
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖4 ฉบับนี้ ได้มาจากการ ทบทวน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 นโยบายของ

จังหวัด แผนแม่บทด้านแรงงาน(พ.ศ. 2555 – 2559) แผนยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ปี (2557-256๑) แผนการปฏิบัติงาน/ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในอดีตปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตเพื่อการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด
1.3.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะแก้และ/หรือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับกาลังแรงงานของ
จังหวัด จึงครอบคลุมทั้งมิติด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการทางานอีก
ด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนฯ ครั้งนี้ได้จากผลการสังเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน เช่น การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
1.3.๓ ระยะเวลาที่ครอบคลุมในแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้ อยู่ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖4
(ปีงบประมาณ)
1.4 กรอบแนวทางการดาเนินการและขั้นตอนการจัดทาแผน

แผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านแรงงานจั งหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการ โดยบูรณาการงานของทุกหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีกรอบ
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๔.๑ สานักงานแรงงานจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านแผนของจังหวัดและเจ้าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ านแผนของหน่ ว ยงานในสั ง กัดเข้ าร่ว มการประชุ มเชิง ปฏิบัติ การ เพื่อ สร้างความรู้ความเข้า ใจใน
กระบวนการจัดทาแผนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติ
๑.๔.๒ สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัด
๑.๔.3 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณา
การจังหวัด พ.ศ. 2557 - 2561 โดยนาผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้าน
แรงงานระดับจังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕9 –
๒๕๖3

๑.4.๔ สานักงานแรงงานจังหวัด เสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖3
๑.๔.5 สานักงานแรงงานจังหวัดนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2559 – 25๖3 เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ และจัดส่งแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้กระทรวงแรงงาน
๑.๔.6 สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณานาแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2559 – 25๖3 ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
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บทที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ฉบับนี้ ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวม แผน
ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 เฉพาะส่ว นที่เกี่ยวกับ ด้านแรงงาน นโยบายรัฐบาลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
นโยบายการค้าเสรี (AEC) และแผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะได้กล่าวต่อไป เพื่อศึกษา วิเคราะห์
และนาไปสู่การจัดทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
(1) การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศ
และบริบทในอนาคต
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2) เป้าหมาย
2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
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2.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ กช่ว งวัยมีความมั่นคงทางด้ านเศรษฐกิจ และสั งคม (Socioeconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
2.3 การลดความเหลื่อมลาในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
2.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
2.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน
การลงทุน ในการวิจัย และพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริห ารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่ างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคน และแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้ มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาด ที่เป็นของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒ นาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิ ต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พั ฒ นาโครงข่ า ยระบบขนส่ ง สาธารณะ และโครงข่ า ยทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง ขยายขี ด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็น ต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุ ดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่ สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จาเป็น
สาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจ ารณาพัน ธุ์พื ช ที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของพื้น ที่และแหล่ ง น้า ใช้เทคโนโลยีก ารผลิ ตในระดับ ที่
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศเร่งพัฒ นาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจ กรรมต่างๆ เกี่ย วกับ การท่องเที่ย วและส่ งเสริมการท่องเที่ยว และกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดั บ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่ง เสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกั บ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงิน ทุนระหว่างประเทศเป็นต้น
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และ
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
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สนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อ
สร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้ นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1)
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึก ษาโดยการจั ด สรรงบประมาณตรงสู่ ผู้ เรีย น ส่ ง เสริมการมีส่ ว นร่ว มจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้
เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่ อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ ( Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ( Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ ( Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2.4 การสร้ างสภาพแวดล้ อ มและนวัต กรรมที่ เ อื้อ ต่อ การด ารงชี พ ในสั ง คมสู ง วัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่ มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ
(3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
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วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกร
รายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ ขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่ จ้าเป็นและเหมาะสมตาม กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทาง การรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ ดิน ทากินและยากจนได้มีที่ ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ด้วยการผลักดัน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ. .....และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ ขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การ ปรั บปรุงและบังคับใช้ก ฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
4.3 การส่ ง เสริ ม การลงทุน การค้า ชายแดน และการจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เ ศษให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเ ศษในพื้นที่ ชายแดน โดยให้ความสาคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคานึง
ถึงขีด จ ากั ดและศัก ยภาพในการฟื้ น ตัว ปกป้ องรั กษาทรัพ ยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลั ง ของทุ กภาคส่ ว นนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
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ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดิ นในอัตราก้าวหน้ากาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่ เหมาะสม และกาหนด
มาตรการป้ องกันการถือครองที่ดิ นของคนต่างชาติ บริห ารจัดการน้าเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบ สร้ า งศู น ย์ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรน้ าจั ด ตั้ ง องค์ ก รบริ ห ารจั ด การน้ าในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น
คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่ โดยกาหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green Supply Chain /Green Value Chain)
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อใ ห้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิ จัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่
ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City)
การให้ บริการของระบบนิ เวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และ การจัดท้า แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
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(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมู ลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็ก กระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับ มือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง

2.2 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 มีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู สถาบันนี้ ไว้ด้วยความจงรักภักดี และ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะ
สนั บ สนุ น โครงการทั้งหลายอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ส่ งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ส ถานศึกษา ตลอดจนหน่ว ยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายเป็นที่ ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขต
แดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดย
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ใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็น
โจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่ อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การพึ่งพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน้าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกาลัง จากทุกภาค
ส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และ นานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถดาเนินงาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
๒. ๔ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลั กการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม
การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
3. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้ง และความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอั ต ภาพ พั ฒ นาศั ก ยภาพ คุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ จั ด สวั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
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๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
สาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่
ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
๔.๑ จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลื อกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้ส ามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนได้เ ต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรี ย นรู้ โดยเน้ น การเรีย นรู้เพื่อสร้ างสั มมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่ อมล้ า และพัฒนากาลั งคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้ องกับ
ความจ าเป็ น ของผู้ เรี ย นและลั กษณะพื้น ที่ของสถานศึก ษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่ อ
การศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้ เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่สอน น าเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
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๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนั บสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่
มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารั กษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการ
สาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมื อระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน โดยมีข้อตกลงที่
รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมี
เครื อข่ายหน่ ว ยเฝ้ าระวัง หน่ วยตรวจวินิจ ฉัยโรค และหน่ว ยที่ส ามารถตัดสิ นใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา
มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น และปัญหาด้านการแพทย์และจริย ธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้ มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 - 2564

12

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดาเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัว
เต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อที่จะสร้าง
พื้นฐานเศรษฐกิจ ให้ส ามารถขยายตัว ได้อย่ างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้
น้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็ นประจ้าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้าท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่
ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติได้จัดทาไว้ โดย
ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่
สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท้าไว้ โดย
นาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความสาคัญ ในการ
บูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งน้าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่ มีลักษณะ
ไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ้าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน้าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น
โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท้าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้ มีรายได้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
เกษตรประเภทที่ราคาต่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้าน
ธุรการและ เอกสารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการ
ส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสาคัญมากขึ้น
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดด
เด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และสุขภาพ
เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศทั้งที่เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วเดิมและแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ้านวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
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๖.๗ ในระยะต่อไปประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุน การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาดแคลนน้า
ในบางพื้นที่และบางฤดูก าล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิด เพื่อหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วม รุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี ๒๕๕๔ และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วมเฉพาะพื้นที่ ให้
ลดลงโดยเร็ ว ไม่กระทบต่อพืช ผล ส่ ว นภาวะภัยแล้ งจนเกิดการขาดแคลนน้า เพื่อการเกษตรนั้น รัฐ บาลจะเร่ ง
ดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลา
ประมาณ ๑ ปี
๖.๙ ปฏิ รู ป โครงสร้ า งราคาเชื้ อเพลิ ง ประเภทต่า งๆ ให้ ส อดคล้ องกั บต้ น ทุน และให้ มี ภ าระภาษี ที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่ วยงาน ของรัฐและเอกชน ทั้ง
จากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่ เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็น
มิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย
ให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้
น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
๖.๑๑ บริหารจัดการหนีภ้ าครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจานวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท้าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วนหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช้าระคืนให้
นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลด
เวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท้าต่อได้ทันที ด้าน
คมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
สากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศการซ่ อม
บารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่า
อากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าและชายฝั่งทะเล เพื่อ
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลั กดันให้ท่าเรือในลาน้าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้าลึก
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบายหน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพื่อทา
หน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้ บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ
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รวมทั้งพิจารณาปรั บปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่ งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
๖.๑๔ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ บริ ห ารจั ด การของรั ฐ วิส าหกิจ ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาด้านการเงินและการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจน
พิจารณาความจาเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้
รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศ และพัฒนากลไกการกากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่
เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วน
ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรมดาเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้
แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่ วยคานอานาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เช่ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ตั้ ง แต่ ต้ น น้ าจนถึ ง ปลายน้ า โดยการพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ และ
กระบวนการผลิ ตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่ งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปรับ
กระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ใน
การพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ และพัฒ นาการบริ ห ารจัดการภายในองค์ กร ปรั บโครงสร้า งกลไกการสนับ สนุ นและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ ปรั บ ปรุ งบทบาทและภารกิจ ของหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบโดยตรงให้ ดูแลและผลั กดัน งานส าคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัว เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผ ลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้ นปี ๒๕๕๘ จะเกิด
ประโยชน์แก่ ประเทศไทยเป็นอย่างมากหากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อมการเร่งดาเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอานวยความสะดวก
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ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชาวไทย
ร่วมกับประชาชนอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยง
ระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท้าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทาข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสาคัญ ต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวกลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิก
ขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่ อดึงดูดให้มีการตั้งสานักงานปฏิบัติการ
ประจาภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า การลงทุนของ
ภูมิภาคได้ในที่สุด
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้ส ามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อน้าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิต
สินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็น
เวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่ง
ช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้ มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและใน
ตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุ ณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลง
การเปิ ด เสรี ใ นอาเซี ย นควบคู่ ไ ปกั บ การวางแผนด้ า นการผลิ ต ให้ เ พี ย งพอ การยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
โดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ น้าโขง ๖
ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT -GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา -แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิ์ ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ
ภายในประเทศด้วย
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดย
ปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวยความสะดวกทาง
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การค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ ๖ ด่าน
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท้าให้ระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน้าไปสู่การผลิตและ
บริการที่ทันสมัยดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อ มุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกั บประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่ อมโยงระหว่างการ
เรี ย นรู้ กั บ การท างานการให้ บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย ของภาครั ฐ สามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ป ระโยชน์ รวมทั้งส่ งเสริมการจัดทาแผนพัฒ นาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ มจังหวัด
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจั ดการน าและขยะใช้ ป ระโยชน์ จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒ นาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสมไม่ เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่เป็นผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจั ดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออานวย เพื่อสร้างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จาเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี
เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย และ
พัฒ นา และด้านนวั ตกรรมซึ่งเป็ น โครงสร้ างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่ การใช้เชิงพาณิช ย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
๙. การรักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปั จ จุ บั น มี ก ารบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และตั ด ไม้ ท้ า ลายป่ า มากขึ้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และ แร่ธาตุ ถูกทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น
รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้
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๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้ า เร่ งปกป้องและฟื้นฟู พื้นที่อนุรั กษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสั ตว์ป่า โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จั ดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้า
และพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญเชิงนิเวศ กาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูก
ป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจาก
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความมั่นคงทางด้าน
อาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุ้มครอง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒ นาระบบบริห ารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ ร่วมกับป่าได้ เช่น กาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่ส งวนหรือกันไว้
เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อน
ผันให้ตามความจ้าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน
เข้าดาเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับ การส่งเสริม การมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่
ต่อเนื่ องเพื่อให้คนเหล่ านั้ น สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ ดิน
ของรั ฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อ
กระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ
จัดการที่ดินของชุมชน กาหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนาทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพจัดให้
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทาแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยจัดตั้งหรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการน้า
พร้อมทั้งมีการน้าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่ อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่ สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ
โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะ
ชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและ
เฝ้าระวังไม่ให้มี การลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยง และอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการ
เกิดอุบัติเหตุ ให้ความสาคัญ ในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาดในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง
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ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอานาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุล พินิ จอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โ ทษให้ ความสะดวกหรือเป็น
อุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้ งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
พั ฒ นาประเทศเพราะติ ด ขั ด ที่ ก ฎระเบี ย บนานาประการซึ่ ง มี ม าแต่ อ ดี ต และยั ง มิ ไ ด้ แ ก้ ไ ขให้ ทั น กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้
เวลามากมีการขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละ
ละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่ นสร้างความไม่เป็นธรรมและ
เหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงาน
ประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายใน
การท้าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศภูมิภาค
และท้องถิ่นทบทวนการจั ดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้บริการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่ แน่นอน
ระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้
อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ใน
ระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่ว ยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รู ป แบบการเพิ่ม ศู น ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องทุ กข์ จ ากประชาชนในต่ างจั งหวั ดโดยไม่ ต้อ งเดิ น ทางเข้ า มายั งส่ ว นกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่า งๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้ โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว ( One Stop Service ) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน้าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริห ารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
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๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ เร่งด่วน แห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัด การดาเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่ อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้
จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
หรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออาเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสาคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หาก
กฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธ รรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้ว ย มิฉะนั้นจะ
กลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ
ที่ลาสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ
ประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และ
ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ
๑๑.๒ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การดาเนินคดี
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของ
รัฐ
๑๑.๔ นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัด การดาเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน้าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
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๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ ไม่ ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้ เข้าถึงความเป็ น ธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่ งเสริมกองทุนยุติธ รรมเพื่อคุ้มครองช่ว ยเหลื อคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้าง
ฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิ นภาษี และการป้ องกันการฟอกเงิ นมาใช้ ในการป้องกัน และ
ปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ กระทาผิ ดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

2.๓ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AC)
ในการประชุมสุดยอดอาเซีย น ครั้งที่ 9 ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุล าคม
2546 ผู้ น าอาเซี ย น 10 ประเทศได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองและลงนามในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในอาเซี ย น
(DECLARATION OF ASEAN CONCORD II หรือ BALI CONCORD II) ซึ่งรวมเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community - AEC) เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคง (Political and Security Pillar) และเสาหลักด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Pillar)
ตามพิมพ์เขียวของอาเซียน (ASEAN Blueprint) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
ภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558) มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การนาอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single
Market and Production Base) ภายใต้หลักการดังกล่าว อาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา
ประกอบด้วย 1) สินค้า 2) บริการ 3) การลงทุน 4) แรงงานฝีมือ และ 5) เงินทุน
กรอบความตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ
1. AFTA (ASEAN Free Trade AREA) เป็นความตกลงการค้าสินค้าโดยลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก เป็น 0% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สาหรับประเทศสมาชิก 6 ประเทศแรก (ไทย มาเลเซียฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย บรูไนและสิงคโปร์) และภายในปี 2558 สาหรับประเทศสมาชิก 4 ประเทศหลังที่เหลือ
2. ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) เกี่ยวกับศุลกากรแหล่งกาเนิดสินค้าที่จะได้หรือไม่
ลดภาษีเป็นศูนย์
3. ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เป็นเรื่องการเปิดเสรี คุ้มครอง
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการลงทุนครอบคลุมใน 5 ธุรกิจ ได้แก่ เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ รวมถึง
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และเมื่อถึงปี 2558 ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งหมายความ
ว่าสินค้าจะไหลเข้าออกได้โดยอิสระ
4. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service) คือการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการเป็นการ
ลดข้อจากัดต่าง ๆ อาทิ ข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ จานวนผู้ให้บริการ จานวน
บุคคลธรรมดาที่ว่าจ้าง การกาหนดประเภทเฉพาะของการจัดตั้งธุรกิจ สัดส่วนหุ้นในการเข้าร่วมลงทุน รูปแบบการค้า
บริการแบ่งเป็น 4 หมวด คือ
1) การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Boarder Delivery) เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้วย
อิเลคทรอนิกส์ เช่น การค้าขายผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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2) การที่ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการในประเทศผู้ให้บริการแล้วกลับมา (Consumption Abroad) เช่น
การเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล การไปศึกษา เป็นต้น
3) ผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนตั้งถิ่นฐานในประเทศผู้ใช้บริการ (Commercial Present) เช่น การเปิด
สถานประกอบการ มีการนาเงินไปลงทุนเป็นจานวนมาก จึงต้องมีการส่งบุคลากรเข้าไปดูแล
4) บุคลากรผู้บริการข้ามไปให้บริการในต่างประเทศ (Movement of Natural Persons) การ
เคลื่ อนย้ ายบุ คลากรในลั กษณะนี้ เป็ นเรื่ องของบุ คลากรวิ ชาชี พ ซึ่ งจะต้ องมี การจั ดท าข้ อตกลงร่ วมกั น (Mutual
Recognition Agreement - MRT) เป็นการยอมรับคุณสมบัติในการมีใบอนุญาตนั้น โดยไม่ลดทอนสิทธิของภาคีตาม
ข้อตกลงในการประกอบวิชาชีพ
ในด้า นการเปิ ดเสรี ด้านการเคลื่ อนย้ ายแรงงานฝี มื อ ภายในปี 2558 จะมีการเคลื่ อนย้ ายเสรีใ น
7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร บัญชีและช่างสารวจ ส่วนสาขาวิชาชีพ /อาชีพ
อื่น จะทยอยให้มีการเคลื่อนย้ายเสรีต่อไปในอนาคต การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีจะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดีคือ
ทาให้เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากขึ้น แรงงานฝีมือมีโอกาสเลือกทางานในที่ที่ได้ใช้ศักยภาพสูงสุด ข้อเสียคือ
อุตสาหกรรมบางประเภทอาจได้รับผลกระทบจากการไหลบ่าของแรงงานที่เข้ามาแข่งขัน รวมทั้งทาให้เกิดปัญหาสมองไหล
กล่าวได้ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีจะส่งผลให้การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น สาหรับในประเทศไทย
จาเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา ซึ่งบุคลากรไทยยังเสียเปรียบ
คู่แข่งอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทั้งจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทางานที่เป็นสากล
กระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแลกาลังแรงงานของประเทศ ได้
เตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี โดยการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนรองรับ การ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 ขึ้น เพื่อกาหนดกรอบในการ
ดาเนินการยกร่างแผนรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบ (AEC) ซึ่งในแผนดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการและ
แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมสาหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ประกอบด้วย
1.1 ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับความพร้อมสาหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในอนุภูมิภาคอาเซียน
โดยการศึกษาวิจัยถึงกาลั งแรงงานทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านปริมาณและมาตรฐานฝี มือ รวมถึงความต้องการ
แรงงานฝีมือทั้งในประเทศและในอนุภูมิภาคอาเซียน
1.2 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
แรงงานด้านภาษา กฎระเบียบ วัฒนธรรมของประเทศที่จะไปทางาน และร่วมกับสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในการวางแผนผลิตกาลังคนรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
1.3 สร้างกลไกสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ ให้บริการจัดหางานและแนะ
แนวที่สะดวกรวดเร็วแก่แรงงานฝีมือของไทย อานวยความสะดวกแก่แรงงานฝีมือจากอนุภูมิภาคอาเซียนที่จะเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย สร้างฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงาน ร่วมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนกาหนดเงื่อนไขของการตรวจลง
ตราเพื่อการทางาน สร้างมาตรการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
1.4 ทาการศึกษาข้อมูลในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็น
ระบบ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/สมาคม/สภาวิชาชีพทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
สร้างเว็บไซต์ของอนุภูมิภาคอาเซียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในอนุภูมิภาคอาเซียน ในการสร้างมาตรฐานกลางของทั้ง
7 สาขาวิชาชีพ โดยการสนับสนุนสภา/สมาคมวิชาชีพทั้ง 7 สาขาวิชาชีพ และประเทศสมาชิกในอาเซียนในการจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติ/มาตรฐานของวิชาชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้ความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการ
เตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือ เช่น การให้ทุนการศึกษาและอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 - 2564

22

2. การทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 ศึกษา ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
2.2 ปรับปรุง พัฒนากฎหมายให้เหมาะสม
3. การเตรียมการเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
3.1 สร้างช่องทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
3.2 การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพและแรงจูงใจของตลาดแรงงานไทยสาหรับสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ
3.3 เตรียมมาตรการสนับสนุนสาหรับผู้ประกอบการและชุมชนไทย
ในปี งบประมาณ 2554 กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการทบทวนและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 7 สาขาวิชาชีพ
เพื่อทาการทบทวนกฎหมายของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือฯ และจัดทาข้อเสนอแนะ
และแผนการแก้ไขกฎหมาย (ปี 2555 – 2558) เพื่อให้เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี นอกจากนี้ กระทรวง
แรงงานยังได้จัดทาโครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM Bangkok)
จัดทาโครงการสนับสนุนอาเซียนในการดาเนินการด้านการเคลื่อนย้ายเสรีบริการและแรงงานฝีมือในอาเซียน (Supporting
ASEAN in moving towards increased mobility of service and skilled labour) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในการดาเนินการเคลื่อนย้ายเสรีด้านบริการและแรงงานฝีมือตามปฏิญญาเซบูเพื่อมุ่งไป
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจะมีการดาเนินการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การจัดประชุมเพื่อสนั บสนุนการเตรียมการและติดตามผลการประชุมสาหรับเจ้าหน้าที่อาวุโ ส
แรงงานอาเซียน (SLOM)
2. การเพิ่มขีดความสามารถ (capacity building) แก่เจ้าหน้าที่แรงงานของอาเซียนในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
3. จัดการประชุมร่วมระหว่างหน่ วยงานราชการและผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องในประเทศไทย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย
4. การจัดตั้งเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการเคลื่อนย้ายเสรีบริการและแรงงานฝีมือ
อาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้กาหนดมาตรการ/แนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดจัดทาแผนงาน/โครงการตามภารกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
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2.๔ แผนแม่บทด้านแรงงาน (2560-2564)
วิสัยทัศน์
แรงงานมีศักยภาพสู งเพื่อส่ งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาค
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
เป้าประสงค์
ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กลยุทธ์
1. บรรเทาปัญหาการจ้างแรงงานไม่ตรงกับสายงาน และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น
2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
4. ขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินการตามแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการ
5. สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1. แรงงานไทยมีฝีมือได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1.พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแรงงานและผู้ ป ระกอบการด้ ว ย
ระบบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
2. เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในบริบทสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2. ดาเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กาลังแรงงาน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนวัยแรงงานได้รับการขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
2. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. สร้างกลไกการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการหางานทา
3. พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อ
คุณภาพชีวิตแรงงาน
5. พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
6. ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
กระทรวงแรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างกลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
5. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
6. ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ปัญหาด้านแรงงาน
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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2.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ :
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน ”
เป้าประสงค์ :
1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่
๒. ประชาชนและชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพปลอดภัย
และมีระบบการตลาดที่ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้าและ
5. จุดผ่านแดนภูดู่มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศสูงขึ้น
พันธกิจ :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการสืบสาน
ต่อไป และอยู่อย่างเป็นสุข มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองและความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ :๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัด และประเทศอื่นและรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทาง
รางของรัฐบาล
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชากรวัย
ทางานให้มีงานทา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ส่งเสริมการกีฬา
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1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์ด้านสาธารณภัย
และภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่ม
มูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริ มพัฒ นาการปลูกพืช ด้ว ยระบบโชนนิ่งภาคการเกษตรพัฒ นาปศุสั ตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มOTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงความต้องการของตลาดและ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.5 ส่ ง เสริ ม การมี ง านท าและรายได้ ข องประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :3.1 ทานุ บารุง รักษา และสื บทอด ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
บริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ :4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณา
การเป็นระบบและคุ้มค่าและสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนให้
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 - 2564

27

4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัด ภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 พั ฒ นาสั ม พั น ธไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด ทั้ ง ภายในและระหว่ า งประเทศ และ
พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน
๕.๓ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา การท่องเที่ยวทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

2.๖ บทบาทภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี
1. สานักงานแรงงานจังหวัด
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
4. สานักงานประกันสังคมจังหวัด
5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กาหนดให้แต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
สานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด กากับดูแล ติดตามประเมินผล/แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
๒. ดาเนินงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
๓. บริหารงานข้อมูล และศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน
๔. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน
๕. งานอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
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๖. ประสานงานช่วยเหลือคนงานที่เคยเดินทางไปทางานต่างประเทศ
๗. งานประสานและดาเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงาน
๘. รับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทางานของ
คนต่างด้าว
๒. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนคนหางาน
๓. ให้คาปรึกษาแนะนาส่งเสริมและให้บริการแนะแนวแก่ประชาชน
๔. ตรวจสอบและควบคุมดาเนินการจัดหางานของเอกชน
๕. การอนุญาต การควบคุม และการตรวจการทางานของคนต่างด้าว ในเขตจังหวัด
๖. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (สสค.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ให้ความคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
2. ตรวจสอบและส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
3. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5. ดาเนินการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
6. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัด (สปจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๒. จัดทาทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และออกบัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ประกันตน
๓. จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน
๔. ประสานการให้บริการทางการแพทย์ และพื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างผู้ประกันตน
๕. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม
๖. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)
1. ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนวัยทางานเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือสามารถ
ประกอบอาชีพของตนเอง สาขาช่างที่ต้องใช้ฝีมือและยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.1 สถานการณ์ของสภาพพืนที่ในจังหวัดที่สง่ ผลกระทบต่อภาคแรงงาน
๑. สถานการณ์แรงงานในจังหวัด ประจาปี 2558
จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรจานวน 435,180 คน เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 228,550 คน ผู้มีงานทา
224,919 คน แยกเป็นผู้ทางานในภาคเกษตรจานวน 99,306 คน (ร้อยละ 44.15) และผู้ทางานนอกภาคเกษตร
จานวน 125,613 คน (ร้อยละ 55.85) โดยมีผู้ว่างงาน 2,561 คน (ร้อยละ 1.12) และผู้รอฤดูกาล 1,070
คน (ร้อยละ 0.47)
ผู้มีงานทานอกภาคเกษตร แยกเป็นผู้ทางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก มากที่สุด 31,761 คน
หรือ ร้อยละ 25.28 รองลงมา คือ การก่อสร้าง 18,635 คน ร้อยละ 14.84 การผลิต 17,302 คน ร้อยละ
13.77 การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 15,529 คน ร้อยละ 12.36 และ กิจกรรมโรงแรมและอาหาร
14,153 คน ร้อยละ 11.27
การมีงานทา ผู้มีงานทาในจังหวัดอุตรดิตถ์จานวน 99,306 คน หรือร้อยละ 44.15 ทางานในภาค
เกษตร ผู้ มีง านทาจ านวน 125,613 คน ร้อยละ 55.85 ท างานนอกภาคเกษตร โดยผู้ มีง านทาส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาต่ากว่าประถมศึกษามีจานวน 69,678 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98 รองลงมา ระดับประถมศึกษา
49,838 คน คิดเป็นร้อยละ 22.16 และระดับอุดมศึกษา 37,993 คน ร้อยละ 16.89
แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลล่าสุดปี 2558 มีผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกระบบจานวน 166,374 คน
โดยส่ ว นใหญ่จ ะทางานในภาคเกษตรกรรม 100,169 คน นอกภาคเกษตรกรรม 66,205 คน โดยประเภท
อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกภาคเกษตรทางานสูงสุดคือ การขายส่ง การขายปลีก 24,842 คน รองลงมาคือ การ
ก่อสร้าง 13,159 คน และที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 11,262 คน ส่วนอาชีพที่มีการทางานนอกระบบสูงสุด
คือ ด้านการเกษตรและการประมง 91,684 คน รองลงมาคือ พนักงานบริการ 32,675 คน และอาชีพพื้นฐาน
ต่างๆ 17,849 คน สาหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับต่ากว่าประถมศึกษา
66,908 คน รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา 40,383 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25,380 คน
การบริการจัดหางานในประเทศ ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) มีตาแหน่งงานว่างที่นายจ้าง/
สถานประกอบการ แจ้งความต้องการผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัด 2,697 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.23 จากปีที่
ผ่านมาที่มี 1,403 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงานมี 2,024 คน ลดลงร้อยละ 11.19 จากปีที่ผ่านมาที่มี 2,279
คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุให้มีงานทามีจานวน 3,550 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.57 จากปีที่ผ่านมาที่มี 2,022 คน
สาหรับประเภทอาชีพ พบว่า มีความต้องการแรงงานในอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ 860 อัตรา ร้อยละ
31.89 รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน 643 อัตรา ร้อยละ 23.84 และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 362
อัตรา ร้อยละ 13.42
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า ส่ว นใหญ่ต้องการแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ต่ากว่ามากที่สุด 1,295 อัตรา ร้อยละ 48.02 รองลงมา ระดับ ปวช. 442 อัตรา ร้อยละ 16.39 และ ระดับ
มัธยมศึกษา 425 อัตรา ร้อยละ 15.76
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ส่วนอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ การผลิต 796 อัตรา ร้อยละ 29.80 รองลงมา
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 585
อัตรา ร้อยละ 21.90 และการบริหารและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 316 อัตรา
ร้อยละ 11.83
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ส่ ว นใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษามากที่สุ ด 801 คน ร้อยละ 39.58
รองลงมา ระดับปริญญาตรี 393 คน ร้อยละ 19.42 และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า 375 คน ร้อยละ 18.53
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วพบว่ามีผู้ลงทะเบียนสมัครงานมีจานวนลดลง ผู้ลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่สมัครงาน
ในประเภท อาชีพงานพื้นฐาน มากที่สุด 538 คน ร้อยละ 26.58 รองลงมา เสมียน เจ้าหน้าที่ 518 คน ร้อยละ
25.59 และพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 315 คน ร้อยละ 15.56 และเป็นผู้มีอายุระหว่าง
18-24 ปี มากที่สุด 557 คน ร้อยละ 27.52 รองลงมา อายุ 30-39 ปี 532 คน ร้อยละ 26.28 และอายุ
25-29 ปี 400 คน ร้อยละ 19.76
การบรรจุงาน อุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ การผลิต 996 คน ร้อยละ 28.23 รองลงมา
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 817 คน
ร้อยละ 23.16 และการบริหารและการป้ องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 446 คน ร้อยละ
12.64 ส่วนการบรรจุงานจาแนกตามอาชีพ ประเภทเสมียน เจ้าหน้าที่ มากที่สุด 1,249 คน ร้อยละ 35.18
รองลงมา อาชีพงานพื้นฐาน 878 คน ร้อยละ 24.73 และ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 457
คน ร้อยละ 12.87 ส่วนการบรรจุงานในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 1,187 คน ร้อยละ 33.44 รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษา 1,120 คน ร้อยละ 31.55 และ ระดับ ปวส. 605 คน ร้อยละ 17.04 โดยการบรรจุงานมีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด 1,923 คน ร้อยละ 54.17 รองลงมา อายุระหว่าง 25-29 ปี 589 คน ร้อยละ
16.59 และ อายุระหว่าง 18-24 ปี 539 คน ร้อยละ 15.18
ความต้องการแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 พบว่า มีความต้องการแรงงานในกลุ่มแรงงาน
ไร้ฝีมือสูงสุด คือ จานวน 4,799 คน รองลงมา คือกลุ่มแรงงานกึ่งฝีมือ 4,206 คน และกลุ่มแรงงานฝีมือ 3,635
คน โดยแรงงานที่ต้องการส่วนใหญ่ต้องการระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 3,081 คน รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 2,568 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,388 คน ประเภทกิจการ
ขายส่ง ขายปลีกซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เป็นประเภทกิจการที่ต้องการแรงงานสูงสุด
สาหรับการเข้าออกงานของลูกจ้างที่ออกจากงานปี 2558 มีจานวน 1,240 คน สาเหตุส่วนใหญ่เป็น
การลาออกจากงานส่วนใหญ่ ส่วนลูกจ้างที่เข้างานร้อยละ 74.47 เข้างานเนื่องจากแทนคนเก่า
ส่วนประเภทกิจการที่ขาดแคลนมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์จานวน 109 คน (ร้อยละ 41.92) รองลงมา ปิโตรเลียม 32 คน (ร้อยละ 12.31) และอาหารและ
อาหารสัตว์ 25 คน (ร้อยละ 9.62) ส่วนระดับต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนสูงสุดคือ 151 คน (ร้อยละ
58.08) รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37 คน (ร้อยละ 14.23) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 คน
(ร้อยละ 9.23)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมสูงสุดจานวน 5,647
คน รองลงมา ระดับ ปวช.และ ปวส./อนุปริญญา 2,253 คน และระดับปริญญาตรี 1,651 คน
การจ้างคนพิการ ข้อมูลการรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐตาม
กฎหมาย การจ้างงานคนพิการของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ธันวาคม
2558 มีจานวนทั้งสิ้น 10 แห่ง 27 ราย และให้สัมปทานจัดสถานที่จาหน่ายสินค้าฯ จานวน 3 แห่ง 10 ราย
แรงงานต่ า งด้ า ว ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ ทางาน ณ เดือนธันวาคม
2558 รวมทั้งสิ้น 87 คน แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ชั่วคราว จานวน 67 คน
และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง) เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
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อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจานวน 20 คน โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ มีมาก
ที่สุด 27 คน ร้อยละ 31.03 รองลงมา สัญชาติบุคคลบนพื้นที่สูง จานวน 20 คน หรือร้อยละ 22.99 (ยกเว้น
ประเภทตลอดชีพ) และสัญชาติฟิลิปปิน 17 คน ร้อยละ 19.54
สาหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ เมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา
เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานและเป็นการทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวนทั้งสิ้น
899 คน โดยแยกตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาตได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จานวน 450 คน
2) กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับเมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา
(MOU) จานวน 27 คน 3) กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามสัญชาติเมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา จานวน
422 คน
แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแรงงานไทย
ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศ 390 คน การอนุญาตให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ประเภท Re-Entry (อนุญาตให้เดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ) 339 คน ร้อยละ 86.92 และการ
เดิ น ทางด้ ว ยตนเอง 51 คน ร้ อ ยละ 13.08 ส าหรั บ ระดั บ การศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปวช.
,ปวท.,ปวส.,อนุปริญญา 328 คน ร้อยละ 84.10 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา 170 คน ร้อยละ 43.59 และ
ระดับประถมศึกษา 158 คน ร้อยละ 40.51
การพัฒนาศักยภาพ ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
มีการฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวน 32 คน กลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมากที่สุดคือ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 และช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 10 คน เท่ากัน ร้อยละ 31.25 การฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานมีผู้เข้ารับการฝึกจานวน 1,152 คน กลุ่มอาชีพที่มีการฝึกมากที่สุดคือ ธุรกิจและบริการ 451
คน คิดเป็นร้อยละ 39.15 รองลงมา ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 305 คน ร้อยละ 26.48 และช่างก่อสร้าง 154 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.37 ส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 491 คน พบว่ากลุ่ม
อาชีพ ที่มีผู้ เ ข้ารั บ การทดสอบมากที่สุ ดคื อ ช่ างไฟฟ้า อิ เล็ กทรอนิ กส์ คอมพิว เตอร์ 406 คน ร้อยละ 82.69
รองลงมา ช่างก่อสร้าง 54 คน ร้อยละ 10.99 และช่างเครื่องกล 31 คน ร้อยละ 6.31
การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการตรวจสถานประกอบการเพื่อให้คาแนะนาแก่สถานประกอบการและคุ้มครองลูกจ้าง จานวน 226
แห่ง ลูกจ้าง ที่ผ่านการตรวจและได้รับการคุ้มครอง จานวน 2,942 คน สถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถาน
ประกอบการที่มีการจ้างงาน ขนาด 1-4 คน (93 แห่ง) รองลงมา ขนาด 5-9 คน (67 แห่ง) และขนาด 10-19 คน
(30 แห่ง) ตามลาดับ ผลการตรวจพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจานวน 219 แห่ง และปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจานวน 7 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ ดาเนินการออกคาสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ด้านการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการมีการตรวจฯ ทั้งสิ้น 93 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ
จานวน 2,739 คน สถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการที่มีการจ้างขนาด 5-9 คน (22 แห่ง)
รองลงมา ขนาด 10-19 คน ขนาด 20-49 คน เท่ากัน (21 แห่ง) และขนาด 1-4 คน (16 แห่ง) ตามลาดับ ผล
การตรวจพบว่า
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ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางานจานวน 88 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัยจานวน 5 แห่ง เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการออกคาสั่งให้ปรับปรุงปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย
การเกิดข้อเรียกร้อง/พิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงปี 2558 พบว่าไม่มี
การแจ้งข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทและข้อขัดแย้ง
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน มีการส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด 139 แห่ง ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับประโยชน์ 4,039 คน และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
38 แห่ง ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับประโยชน์ 60 คน
การประกันสังคม ข้อมูลของสานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ธันวาคม 2558 พบว่าจานวน
สถานประกอบการและผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยกองทุนประกันสังคมที่ขึ้นทะเบียน 1,459 แห่ง
ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 44,535 ราย แยกเป็น มาตรา 33 จานวน 18,226 ราย มาตรา 39 จานวน 4,327 ราย
และมาตรา 40 จานวน 21,982 ราย โดยมีสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมในจังหวัด จานวน 1 แห่ง
ส าหรั บ การใช้ บ ริ ก ารจากกองทุ นประกัน สั งคมมีผู้ ใช้บริ การทั้งสิ้ น 19,894 ราย เมื่ อพิจ ารณาตาม
ประเภทของประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการทางาน) ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน พบว่าประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณี
สงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ 9,854 ราย รองลงมา เจ็บป่วย 5,027 ราย และคลอดบุตร 1,570 ราย
ส่วนจานวนการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 83,057,086.81 บาท พบว่าการจ่ายเงินกรณี
ชราภาพมีก ารจ่ ายเงิ น สู งสุ ดถึ ง 27,361,232.15 บาท รองลงมาคือ คลอดบุต รจ่ ายเงิ นประโยชน์ท ดแทน
26,004,942 บาท และตาย จ่ายเงินประโยชน์ทดแทน 9,802,946.56 บาท
กองทุนเงินทดแทนมีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ 998 แห่ง ลูกจ้างในข่ายความคุ้มครอง
จานวน 11,463 ราย สาหรับการใช้บริการกองทุนเงินทดแทนมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 177 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภท
ความร้ายแรงที่ลูกจ้างในข่ายความคุ้มครองใช้บริการได้แก่ ประเภทหยุดงานไม่เกิน 3 วัน มีผู้ใช้บริการ 107 คน
รองลงมา หยุดงานเกิน 3 วัน มีผู้ใช้บริการ 69 คน และตาย มีผู้ใช้บริการ 1 คน สาหรับจานวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
1,353,761.53 บาท พบว่าการจ่ายเงินมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วัน จานวน 630,873.55 บาท รองลงมา
ตาย จานวน 554,160 บาท และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จานวน 168,728 บาท
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2556
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

มูลค่า (ล้านบาท)
6,987

ร้อยละของ GPP
2.7

การประมง

419

3.2

การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

71

2.8

การผลิต

1,548

20.3

การไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ

725

1.8

การก่อสร้าง

836

8.8

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ

1,497

1.8

โรงแรมและภัตตาคาร

280

20.1

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

1,282

26.3

ตัวกลางทางการเงิน

2,439

17.4

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ
ทางธุรกิจ

1,671

4.1

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ

4,412

1.8

การศึกษา

1,836

3.8

การบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

1,144

10.7

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลฯ

156

0.7

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

61

15.1

25,363

2.5

รวม
ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
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สาหรับประเภทกิจการสาคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย
1. การค้าส่ง ค้าปลีก
2. กิจการโม่ ย่อยหิน
3. กิจการโรงสีข้าว
4. กิจการแป้งมันสาปะหลัง/มันเส้น
5. กิจการน้าตาลทราย
6. กิจการผลิตสุรา/เครื่องดื่ม
7. กิจการเครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์
8. กิจการทาคอนกรีต
9. กิจการซ่อมเครื่องยนต์/เคาะพ่นสี
10. โรงแรม/ภัตตาคาร
11. กิจการก่อสร้าง
12. กิจการขนส่งสินค้า/พัสดุ
สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก-กลาง โดยจาแนก
ตามจานวนลูกจ้างได้ดังนี้
(1) สถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน
มีจานวน 1,043 แห่ง
(2) สถานประกอบกิจการขนาด 10-49 คน มีจานวน 215 แห่ง
(3) สถานประกอบกิจการขนาด 50-99 คน มีจานวน
12 แห่ง
(4) สถานประกอบกิจการขนาด 100-499 คน มีจานวน
17 แห่ง
(5) สถานประกอบกิจการขนาด 500 คนขึ้นไป มีจานวน
1 แห่ง
๑.๒ การผลิตภาพแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตร มูลค่าจานวน 7,406 ล้านบาท นอกภาค
เกษตร มูลค่าจานวน 17,957 ล้านบาท โดยมีผู้ทางานในภาคเกษตรจานวน 99,306 คน และนอกภาคเกษตร
จานวน 125,613 คน จาแนกรายสาขา ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทา

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

99,306

การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน
การผลิต

311
17,302

การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า

604

การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย

495

การก่อสร้าง

18,635

การขายส่ง การขายปลีก

31,761
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ประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทา

กิจกรรมโรงแรม และอาหาร

14,153

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า

2,286

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจการทางการเงินและการประกันภัย

371
2,660

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

354

กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค

510

การบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ

1,241
15,529

การศึกษา

7,058

สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์

6,541

ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ

975

กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

3,598

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

1,229

รวม

224,919

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

3.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเขื่อนสิริกิติ์ เป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสาคัญของประเทศ โดยมีแม่น้า
น่านเป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัด
2. เป็นแหล่งปลูกผลไม้ และมีผลผลิตทางการเกษตรทีห่ ลากหลายปี
3. มีจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ที่เป็นประตูเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. มีพื้นทีป่ ่าทีอ่ ุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
5. มีสถานีรถไฟ และมีศูนย์ซ่อมบารุงเครื่องจักรกลรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
6. มีแหล่งแร่เหล็กน้าพี้ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
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 จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทางการเกษตร
2. เกษตรกรใช้สารเคมีมาก ทาให้ดินเสื่อมสภาพ
3. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรที่ครบวงจร
4. โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่ได้มาตรฐานไม่ทั่วถึง และชารุดทรุดโทรม
5. การท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างครบวงจรและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
6. การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรยังมีน้อย
 โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดมีงบประมาณแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น
2. นโยบายในการส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
3. การพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor)
(แม่สอด-ภูดู่) และระเบียงเศรษฐกิจจากเชียงใหม่ – ภูดู่ (บ้านโคก) -เวียงจันทน์
4. เป็นจุดเชื่อมภาคเหนือตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใกล้ และ
สะดวกมาก
 ภัยคุกคาม (Threats)
1. มีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
2. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง
ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน เพื่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2559 – 2563) ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ ด้วย SWOT ANALYSIS เพื่อกาหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) สาหรับปัจจัยที่เป็น
ปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ตามหลัก PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็นต่อไปนี้
P (Political)
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง
E (Economic)
ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S (Social)
ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม
T (Technology)
ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตามหลั กการ PEST และ 7s
McKinney ที่กล่าวมาแล้ว โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิต่างๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2. นโยบายรัฐบาล
3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลและจาแนกตามแนวทาง SWOT แล้ว ได้มีการวิเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ านแผนงานของหน่ ว ยงานราชการในจัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ โดยได้ส รุ ป ผลการวิ เคราะห์ (SWOT
ANALYSIS) โดยมีจาแนกเป็นจุดแข็ง (Strength) 6 ปัจจัย จุดอ่อน (Weakness) 6 ปัจจัย โอกาส (Opportunity)
4 ปัจจัย และภัยคุกคาม (Threats) 3 ปัจจัย
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เมื่อได้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดหรืออุปสรรค รวมทั้งตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ตามที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้นามากาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน โดยการนาจุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) มาวิเคราะห์โดยกลไก SWOT Matrix เพื่อ
จัดทาเป็นข้อเสนอกลยุทธ์โดยสามารถสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัด และประเทศอื่น และรองรับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางของรัฐบาล
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชากรวัย
ทางานให้มีงานทา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ส่งเสริมการกีฬา
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดมีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริมให้ป ระชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒ นาสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิ กฤติการณ์
ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชด้วยระบบโซนนิ่งภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มOTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการแปรรู ป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยตรงความต้องการของตลาดและ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.5 ส่งเสริมการมีงานทาและรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3.1 ทานุบารุง รักษา และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต
สินค้าบริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณา
การเป็นระบบและคุ้มค่า และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชน
ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และพัฒนา
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน
5.3 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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5.4 พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา การท่องเที่ยวทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2560 – 25๖4
วิสัยทัศน์ (Vision)
“แรงงานมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
(1) พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาค
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
(2) ส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีความมั่นคงในการทางานและมีหลักประกันที่ดี
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา เพื่อผลิตแรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการผลิตและประกอบอาชีพ
๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
๑.๖ ควบคุมและตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบกิจการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ แรงงานมีศักยภาพผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข้งขันทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
กลยุทธ์
๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ให้มีความเข้มแข็ง
๒.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าชายแดนและการ
ท่องเที่ยว
2.4 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กาลังแรงงาน
เป้าประสงค์ แรงงานได้รับการดูแล คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และมีความสุขในการทางาน
กลยุทธ์
๓.1 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ ส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.3 สนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
3.4 เพิ่มประสิทฺธิภาพการให้บริการประกันสังคมแก่ผู้ประกันตน ทั้งในระบบและนอกระบบ
๓.๕ ส่งเสริมความรู้การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศกั ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

มีความมัประเด็
่นคงและคุ
ณภาพชีวิตที่ดี”
นยุทธศาสตร์ที่ 2
.” ้ประกอบกิจการในการ
การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผู
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางาน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ
แรงงานมีเพียงพอ
และมีคุณภาพ

แรงงานมีทักษะฝีมือมีความพร้อมในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขัน

แรงงานได้รับการดูแลความคุ้มครอง

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แรงงานมีอาชีพ มีรายได้
ได้ รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฏหมาย

คุณภาพการให้ บริการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงาน
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ความพึงพอใจของเจ้าของ
สถานประกอบการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
การพัฒนาแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ

แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ได้มาตรฐาน

การตรวจคุ้มครองแรงงานทั่วถึง
และเป็นธรรม

การดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน
รวดเร็วและทั่วถึง

พัฒนาองค์กร
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
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บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 25๖4) ฉบับนี้ ดาเนินการโดยผ่านกระบวนการ
ทบทวนข้อ มูล จากแผนพัฒ นาด้า นแรงงานเชิง บูร ณาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) การจัด ประชุม เพื่อ รวบรวม
ความคิดเห็นและการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทาประกอบด้ว ยเจ้าหน้าที่จากหน่ว ยงานทุก
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยมีการประชุมสั มมนาระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่ว นต่างๆ ใน
ช่องทางต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นามาสู่การปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ จะสาเร็จในระดับใดขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อน โดยปัจจัยที่จะ
เป็นตัวกาหนดความสาเร็จของแผน ประกอบด้วย
1. ความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โดยทุกฝ่ายได้ร่ว มกัน คิด ร่ว มกัน เสนอแนะแนวทาง ทั้งนี้ในประเด็นของการแปลงแผนฯ ไป สู่การปฏิบัตินั้น
การจะให้หน่วยงานต่างๆ นากรอบแนวทางของแผนฯไปจัดทาโครงการหรือกิจกรรมรองรับได้ แผนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมได้นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. การน าไปใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างความเข้า ใจด้ว ยการสื่ อสารและถ่ายทอดแผนฯ
สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบหมายให้หน่วยงานระดับต่างๆ มีการจัดทา
กิจกรรมรองรับ รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะภายในองค์กร แต่ต้องให้ภายนอกองค์กรซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชน สถาบั นการศึกษา นักวิชาการ ประชาชนวัยแรงงานได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลั กดัน
แนวทางหรือมาตรการภายใต้แผนแม่บทฯ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
3. หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของหน่ ว ยงานกระทรวงแรงงานในฐานะเป็ น ผู้ จั ด ท าแผนฯ ต้ อ งให้
ความสาคัญกับการดาเนินการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติติดตามประเมินผล รวมทั้งบริหารจัดการให้บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดทาแผน/นโยบาย เพราะการ
ประเมินผลทาให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้การ
ประเมินผลทาให้ทราบว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่ จาเป็นต้องมี การปรับปรุง
แผนหรือต้องมีการพัฒนาและกาหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ ตามหลักการ PDCA คือ มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วนาแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดแปลงแผนเป็นโครงการ/กิจกรรม
จากนั้นควรต้องมีการตรวจติดตามว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ (Action) ดังวงจรที่ปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
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วงจรการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ สู่การปฏิบัติ

Plan

do

Action

Check

กระบวนการติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้ กาหนดกลไกการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ
1. การติดตามประเมินผลในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อผู้บริหาร ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และภาคประชาชน เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการฯ
2. การติดตามประเมินผล 2 ระยะ คือ ระยะครึ่งแผน และระยะครบแผน
3. การติดตามประเมินผลในรูปคณะทางานเฉพาะกิจ โดยจัดตั้งคณะทางานกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทางานฯ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพหลักและผู้สนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ และสานัก งานแรงงานจังหวัด
เป็นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน มีการประชุม
ติด ตามงานเป็ น ระยะๆ และรายงานผลต่ อคณะท างานฯ เพื่ อ ร่ว มพิ จารณาและให้ ข้ อเสนอแนะในการปรั บ
กระบวนการดาเนินงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่อไป
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แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2560 – 25๖4)
เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ข้อมูลถาน
การณ์ด้าน
แรงงานปีละ
5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

180000

180,000

180,000

180,000

180,000

สรจ.อต.

- ข้อมูลความ
ต้องการ
แรงงาน

7
แห่ง

7
แห่ง

7
แห่ง

7
แห่ง

7
แห่ง

720
บาท

720
บาท

720
บาท

720
บาท

720
บาท

สรจ.อต

- แรงงานใน
ระบบ/นอก
ระบบได้รับ
การพัฒนา

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

500,000
บาท

500,000
บาท

500,000
บาท

500,000
บาท

500,000
บาท

สรจ.อต

40,000
คน

40,000
คน

40,000
คน

40,000
คน

40,000
คน

-

-

-

-

-

สรจ.อต.

2,800
คน

2,800
คน

2,800
คน

2,800
คน

2,800
คน

2,600
บาท

2,600
บาท

2,600
บาท

2,600
บาท

2,600
บาท

สจจ.อต.

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

๑.ส่งเสริม
อาชีพและ
พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาด
แรงงาน

ลาดแรงงาน
มีกาลังแรงงาน
ที่ เ พี ย งพอ ทั้ ง
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ

1.1 พัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
ที่มปี ระสิทธิ
ภาพ

(1) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รายงานสถาน
การณ์แรงงานจังหวัด
รองรับประชาคม
อาเซียน (AC)
(๒) โครงการสารวจ
ข้อมูล ความต้องการ
และขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ
(๓) โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถแรงงาน
เพื่อ เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

(4) เผยแพร่ข้อมูล
อสร.เผยแพร่
ข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูล
ข่าวสารใน
พื้นที่
(5) ทะเบียน กาลัง
มีข้อมูล
แรงงาน
แรงงานนอก
ระบบ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.2 ส่งเสริม
การมีงานทา
และขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาขีพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

(6) มีข้อมูลชี้นาและ
เตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ในระดับจังหวัด โดย
การศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
เด่นประมวลเป็นข้อมูล
เตือนภัยระดับจังหวัด
(7) การพัฒนาและ
บริหารข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมภายใน
จังหวัด
1) โครงการนัดพบ
ตลาดงานเชิงคุณภาพ

มีข้อมูลภาค
อุตสาหกรรม
เพื่อติดตาม
สถานการณ์
ของ สปก.ใน
จังหวัด

เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

8,000
บาท

8,000
บาท

8,000
บาท

8,000
บาท

8,000
บาท

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

8 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

6,500
บาท

6,500
บาท

6,500
บาท

6,500
บาท

6,500
บาท

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

440,000
บาท

440,000
บาท

440,000
บาท

440,000
บาท

440,000
บาท

สจจ.อต.

3,653
คน

3,653
คน

3,653
คน

3,653
คน

3,653
คน

843,000
บาท

843,000
บาท

843,000
บาท

843,000
บาท

843,000
บาท

สจจ.อต.

3) งานนัดพบแรงงาน
ย่อย

600
คน

600
คน

600
คน

600
คน

600
คน

37,000

37,000

37,000

37,000

37,000

สจจ.อต.

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

4) โครงการจัดหางาน
ให้กับกลุ่มคนพิเศษ

243
คน

243
คน

243
คน

243
คน

243
คน

214,000
บาท

214,000
บาท

214,000
บาท

214,000
บาท

214,000
บาท

สจจ.อต

5) การให้บริการจัด
หางานต่างประเทศ

90 คน

90 คน

90 คน

90 คน

90 คน

252,000
บาท

252,000
บาท

252,000
บาท

252,000
บาท

252,000
บาท

สจจ.อต.

2) การให้บริการจัด
หางานในประเทศ
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2. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของแรงงาน
และผู้ประกอบ
กิจการในการ
แข่งขันทาง
เศรษฐกิจการ
ค้าชายแดน
และการ
ท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- แรงงานมี
ศักยภาพ
ประกอบการมี
ความพร้อมใน
การแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
การค้าชาย
แดนและการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.3 ส่งเสริม
มีส่วนร่วม
ระหว่างภาคี
ที่เกี่ยวข้องใน
ภาคการศึกษา
เพื่อผลิต
แรงงานที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาด
แรงงาน

1) แนะแนวอาชีพให้
นักเรียน นักศึกษา
2) แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
3) แนะแนวอาชีพ
ระดับหมู่บ้าน
4) โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาหาร
รองรับครัวไทยสู่ครัว
โลก
5) โครงการเปิดโลก
อาชีพสู่อาเซียน

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ของผู้ประกอบ
การ SME กลุ่ม
OTOP ให้มี
ความเข้มแข็ง

1) โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
อิสระ / OTOP
2) โครงการส่งเสริม
การรับงานไปทาที่
บ้าน
3) ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
ด้านการจัดทาแผน
ธุรกิจ

ตัวชีวัด

เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

1,800
คน

1,800
คน

1,800
คน

1,800
คน

1,800
คน

57,000
บาท

57,000
บาท

57,000
บาท

57,000
บาท

57,000
บาท

สจจ.อต.

1,200
คน

1,200
คน

1,200
คน

1,200
คน

1,200
คน

-

-

-

-

-

สจจ.อต.

3,800
คน

3,800
คน

3,800
คน

3,800
คน

3,800
คน

14,100
บาท

14,100
บาท

14,100
บาท

14,100
บาท

14,100
บาท

สจจ.อต.

40 คน

40 คน

40 คน

40 คน

40 คน

116,000
บาท

116,000
บาท

116,000
บาท

116,000
บาท

116,000
บาท

ศพจ.อต.

400 คน

400 คน

400 คน

400 คน

400 คน

800,000
บาท

800,000
บาท

800,000
บาท

800,000
บาท

800,000
บาท

หน่วยงาน
กรง.อต

16 คน

16 คน

16 คน

16 คน

16 คน

16,000
บาท

16,000
บาท

16,000
บาท

16,000
บาท

16,000
บาท

ศพจ.อต

12 คน

12 คน

12 คน

12 คน

12 คน

13,000
บาท

13,000
บาท

13,000
บาท

13,000
บาท

13,000
บาท

สจจ.อต

23
คน

23
คน

23
คน

23
คน

23
คน

197,400

197,400

197,400

197,400

197,400

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

สพช.อต

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 - 2564

48

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.2 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ด้านแรงงาน
เพื่อเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

โครงการ/กิจกรรม

1) การพัฒนาขีดความ
สามารถด้านภาษาให้
แก่แรงงานไทยเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน
2) จัดทาคู่มือการให้
บริการด้านแรงงาน
เพื่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานในประชาคม
อาเซียน
3) ยกระดับฝีมือและ
ศักยภาพแรงงาน
รองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานในประชาคม
อาเซียน
4) ส่งเสริมทักษะ/
อาชีพแรงงานนอก
ระบบเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2.3 ส่งเสริม 1) ฝึกอบรมสัมมนา
ศักยภาพ
เพื่อเป็นประโยชน์
สถานประการ สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีด
ในจังหวัด
ความสามารถ 2) ศึกษาแนวโน้ม
ในการแข่งขัน อุตสาหกรรมและการ
ลงทุนในระดับกลุ่ม
จังหวัด

ตัวชีวัด

เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

-

-

-

-

-

สนง.สภา
อุตสาห
กรรม
จังหวัด

100
ฉบับ

-

-

-

-

33,740
บาท

-

-

-

-

สรจ.อต.

60
คน

-

-

-

-

350,260
บาท

-

-

-

-

ศพจ.อต.

50 คน

-

-

-

-

500,000
บาท

-

-

-

-

ศพจ.อต.

50 ราย

50 ราย

50 ราย

50 ราย

50 ราย

51,000
บาท

51,000
บาท

51,000
บาท

51,000
บาท

51,000
บาท

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

100 ราย

100 ราย

100 ราย

100 ราย

100 ราย

2,000
บาท

2,000
บาท

2,000
บาท

2,000
บาท

2,000
บาท

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด
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2.4 เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
และพัฒนา
เครือข่ายการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน

3. การเสริม
สร้างความ
มั่นคงในการ
ทางานและ
คุณภาพชีวติ ที่
ดีให้แก่กาลัง
แรงงาน

- แรงงานได้
รับการ
คุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย
และมีความสุข
ในการทางาน

3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การคุ้มครอง
แรงงานให้ได้
รับสิทธิตาม
กฎหมายและ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

1) ส่งเสริมและสนับ
สนุนให้สถานประกอบ
กิจการดาเนินการฝึก
อบรมฝีมือแรงงาน
ตาม พรบ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานฯ

280 คน

280 คน

280 คน

280 คน

280 คน

196,000
บาท

196,000
บาท

196,000
บาท

196,000
บาท

196,000
บาท

ศพจ.อต.

2) โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
3) การพัฒนาระบบ
การบูรณาการส่งเสริม
ความร่วมมือและติด
ตามผลการจัดบริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่
1) โครงการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิ
แรงงานให้มีรายได้ไม่
น้อยกว่า 300 บาท

79 คน

-

-

-

-

250,000
บาท

-

-

-

-

สรจ.อต.

193
คน

193
คน

193
คน

193
คน

193
คน

99,073
บาท

99,073
บาท

99,073
บาท

99,073
บาท

99,073
บาท

สรจ.อต.

540 แห่ง

540 แห่ง

540 แห่ง

540 แห่ง

540 แห่ง

87,000
บาท

87,000
บาท

87,000
บาท

87,000
บาท

87,000
บาท

สสค.อต

24 แห่ง

24 แห่ง

24 แห่ง

24 แห่ง

24 แห่ง

72,000
บาท

72,000
บาท

72,000
บาท

72,000
บาท

72,000
บาท

สสค.อต.

2) สร้างความรู้ ความ
เข้าใจและสนับสนุน
การจัดทามาตรฐาน
แรงงานในสถาน
ประกอบการ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

เป้าหมาย/

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

60

61

62

63

64

60

61

62

63

64

3) กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้แรงงานได้
รับความรู้ และการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

8,850
คน

8,850
คน

8,850
คน

8,850
คน

8,850
คน

380,900
บาท

380,900
บาท

380,900
บาท

380,900
บาท

380,900
บาท

สสค.อต.

3.2 ส่งเสริม
พัฒนาให้
สถานประกอบ
การมีระบบ
บริหารจัดการ
ด้านความ
ปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพ
แวดล้อมใน
การทางาน

1) กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความปลอดภัยและมี
สุขภาพอนามัยที่ดีใน
การทางาน
2) สนับสนุนการจัด
สวัสดิการและกากับ
ให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตาม
กฎหมาย

150 แห่ง

150 แห่ง

150 แห่ง

150 แห่ง

150 แห่ง

24,000
บาท

24,000
บาท

24,000
บาท

24,000
บาท

24,000
บาท

สสค.อต.

50 แห่ง

50 แห่ง

50 แห่ง

50 แห่ง

50 แห่ง

35,000
บาท

35,000
บาท

35,000
บาท

35,000
บาท

35,000
บาท

สสค.อต

3.3 สนับสนุนการจัด
สวัสดิการแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์ใน
สถานประกอบการ
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการประกัน
สังคมแก่ผู้ประกัน
ตนทั้งในระบบและ
นอกระบบ
3.5 ส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานประกอบการ

1) โครงการส่งเสริม
ความรู้งานประกัน
สังคมแก่นายจ้าง
ลูกจ้าง

1,433
แห่ง

1,433
แห่ง

1,433
แห่ง

1,433
แห่ง

1,433
แห่ง

180,000
บาท

180,000
บาท

180,000
บาท

180,000
บาท

180,000
บาท

สปส.อต

2) โครงการส่งเสริมความรู้
งานประกันสังคมแก่แรงงาน
นอกระบบ
- ส่งเสริมแนวทางการดารง
ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานประกอบการ
/พนักงาน

14,400
คน

14,400
คน

14,400
คน

14,400
คน

14,400
คน

350,000
บาท

350,000
บาท

350,000
บาท

350,000
บาท

350,000
บาท

สปส.อต..
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