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บทที่ ๑
บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
ปงบประมาณ ๒๕๖3 กระทรวงแรงงานไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)
กระทรวงแรงงาน เพื ่ อใช เป นแผนยุทธศาสตร และกรอบแนวทาง การยกระดั บ ผลิ ต ภาพแรงงานของประเทศไทย
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบันที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยดานผลิตภาพแรงงานตามที่หนวยงานระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรั บ เชน สถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for Management : IMD) จัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
มาอยางตอเนื่องทุกป
เนื่องจากปจจุบันบริบทดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งมิติระหวางประเทศและในประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานเดิมที่กำหนดไวในแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประกอบกับขณะนี้
กระทรวงแรงงานอยูระหวางการจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และเปาหมายที่กำหนดไวในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งไดดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหสอดคลองกับสถานการณ
รวมถึงสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ และที่สำคัญสามารถยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันของประเทศดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใตเกณฑการจัดอันดับของ IMD จึงควรดำเนิน
โครงการการทบทวนแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ควบคูไปพรอมกันกับโครงการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70) แบบบู รณาการ เป นแผนยุ ทธศาสตร สำหรั บกำหนดกรอบแนวทางการยกระดั บผลิ ตภาพแรงงาน
ของประเทศไทยที่สอดคลองกับสภาพปญหาและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งาน และผลั ก ดั น การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามแผนฯ ให บ รรลุ ต ามเป า หมาย
ที่กำหนดไว
๓. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ศึกษา วิเคราะหองคความรู เอกสารรายงาน รูปแบบและนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) การจัด
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นโยบาย/ยุทธศาสตร และแผนตาง ๆ ในระดับชาติ รวมทั้งกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทย
ระยะ 5 ป พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓.๒ ทบทวนขอมูลสถิติสถานการณแรงงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองที่มีผลกระทบตอดานแรงงาน เพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจำกัด (SWOT)
๓.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) กระทรวงแรงงาน
และปรับปรุงการดำเนินงานใหสอดคลองกับผลการติดตามประเมินผล
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๔. วิธีการศึกษา
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70) ใชวิธีการศึกษาในรูปแบบตอไปนี้
๔.๑ ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที ่ เกี ่ ยวข องกั บการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงาน นโยบายชาติ และยุ ทธศาสตร ต  าง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และประเมินสถานการณแรงงานในปจจุบัน เพื่อใชในการกำหนดกรอบแนวคิด
ในการจัดทำแผนเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70)
๔.๒ การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดำเนินงานใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT ANALYSIS
เพื่อคนพบขอเท็จจริงใน ๔ ประเด็น คือ
๑) S = Strengths หมายถึ ง จุ ด แข็ ง คื อ สิ ่ งที ่ เ ป น ข อเด น กล าวคื อเป น ศั ก ยภาพขององค กร
เชน บุคลากร เครื่องมื อ สถานที่ งบประมาณและทรัพยากรที่ จำเปนในการทำงานที่ทำให องค กรทำงานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่ ต องสงวนไว ใหย ั่ งยื นเคียงคูกับองคกร เพราะจุดแข็งจะทำใหองคกรเดินหนาไปไดอย างมี
ประสิทธิภาพและแขงขันกับองคกรอื่นได
๒) W = Weaknesses หมายถึง จุดออน คือ ปจจัยภายในองคกรที่ทำใหองคกรไมสามารถทำงานไดอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่งปจจัยภายในเปนปจจัยตัวเดียวกับจุดแข็ง แตพิจารณาแลววาปจจัยนั้นเกิดปญหา เชน ปญหาตาง ๆ
ในองคกร เปนสิ่งที่หนวยงานตองกำจัด แกไข หรือปรับปรุงเพื่อความอยูรอดขององคกรและการแขงขัน
๓) O = Opportunities หมายถึง โอกาส กลาวคือปจจัยภายนอกองคกรที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
และมี ผ ลกระทบที ่ ด ี หรื อ ทางบวกหรื อ เอื ้ อ ต อ องค ก ร เช น นโยบายต า ง ๆ เครื อ ข า ยการทำงาน เป น ต น
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นองคกรตองรีบไขวควา
๔) T = Threats หมายถึง อุปสรรค คือปจจัยภายนอกองคกรที่เปลี่ยนแปลงและที่มีผลกระทบทางลบ
ทำใหองคกรไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาประสงค ซึ่งถือเปนภัยคุกคามการเติบโตหรือความกาวหนาขององคกร
ถาพบตองรีบแกไข
จากการรวบรวมขอมูลและจำแนกตามแนวทาง SWOT Analysis หรือ TOWS Analysis เพื่อวิเคราะหกลยุทธ
หรือมาตรการเชิงรุก และมาตรการเชิงรับสำหรับการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยตอไป
๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๕.๑ แผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) กระทรวงแรงงาน ไดรับการทบทวน
และปรับปรุงโดยมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น
๕.๒ แผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)
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6. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)

สถานการณแรงงานในปจจุบัน
1.โครงสรางประชากรวัยแรงงาน
2.ตนทุนแรงงาน ความสามารถ
ในการแขงขัน
3.ระบบคาจาง
4.การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรม
ของไทย
๕. ปญญาประดิษฐ (Artificial
Intelligence : AI) ผลกระทบ
ตอตลาดแรงงาน
๖. เศรษฐกิจสีเขียวกับผลกระทบ
ตอตลาดแรงงาน
๗. ผลการติดตามประเมินผลแผน
แมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และแผนปฏิบัติการการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน ป 256๐ –
๒๕๖๔ กระทรวงแรงงาน

แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภาพแรงงาน
1. International Labour Office (1969)
2. การคิดผลิตภาพแรงงานของ IMD
3. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (ธปท.)
4. สถิตผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
(ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ)
๕. Ferguson and Maurice

SWOT
Analysis

แผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พ.ศ. 2565-2570)

นโยบาย ยุทธศาสตรและแผน
1.รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560
2.ยุทธศาสตรชาติ ๒๕๖๑ -๒๕๘๐
3.แผนพัฒนาฯ ฉ. 12
4.นโยบายรัฐบาล
๕.แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน
๖.วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs )
๗. ป.ย.ป.
๘. ย.ทรัพยากรมนุษย 20 ป
9. แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ
5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)
๑0. แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด
11. ย.แกไขปองกันการขาดแคลนแรงงาน
12. แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
13. ย.พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0
14. ย.สสว.ป 2560-2564
15. แผนการศึกษาแหงชาติ
16. นโยบายและแผนวิทยาศาสตรฯ
ฉบับ 1
17. แผนผูสูงอายุ (๒๕๔๕ – ๒๕๖๔)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงาน
๑. ความหมายของผลิตภาพแรงงาน
International Labour Office (1986) ไดใหคำจำกัดความของ Productivity ไววาเปนการเปรียบเทียบ
ผลผลิตกับปจจัยที่ใชในการผลิต ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการผลิตที่วัดไดจากการใช
ปจจัยในการผลิตรวมทั้งหมด หรือจากปจจัยตัวใดตัวหนึ่งในการผลิต
การคิดผลิตภาพแรงงานของ IMD คิดจากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :
GDP) ปรับดวยคาความเทาเทียมกันของอำนาจซื้อ (Purchasing Power Parity : PPP) ตอจำนวนผูมีงานทำ
ตอชั่วโมง โดยมีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (Imd World Competitiveness Rankings. 2017, Page 118) ทั้งนี้
จากรายงานการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของ IMD ป ๒๕๖๐ ใช ข  อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ในประเทศป ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลจำนวนผูมีงานทำ
และชั่วโมงการทำงาน ป ๒๕๕๙ ของสำนักงานสถิติแหงชาติ อยางไรก็ตาม IMD ไมไดเผยแพรวิธีคำนวณเพื่อหา
คาผลิตภาพแรงงาน
ผลิ ต ภาพแรงงาน (Labour Productivity) (ธนาคารแห งประเทศไทย, 2553) หมายถึง อัตราสว น
ของผลผลิตกั บจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิ จ ซึ่งในทางทฤษฎีผลิตภาพแรงงานนั้นมี ทั้งแบบผลิ ตภาพเฉลี่ ย
ของแรงงาน (Average Labour Productivity) และผลิ ต ภาพแรงงานหน ว ยสุ ด ท า ย (Marginal Labour
Productivity) โดยทั่วไปผลิ ตภาพแรงงานจะหมายถึงผลิ ตภาพเฉลี่ ยของแรงงานซึ่ งในการคํานวณมี 2 แบบ คื อ
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอคน (Labour Productivity per Employed Person) และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมง
ทํางาน (Labour Productivity per Hour Worked) สำหรับขอมูลระดับภาพรวมของประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) ไดเริ่มจั ดทำดั ช นี ผ ลิ ตภาพแรงงานขึ้นทั้ง 2 แบบ โดยใชขอมูล ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลผูมีงานทำ จากสำนักงานสถิติแหงชาติ
โดยจัดทำขอมูลเปนรายไตรมาส
สถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตุลาคม ๒๕๔๙) เสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน การวัดผลิตภาพแรงงานสามารถวัดไดทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค สำหรับการวัดผลิตภาพ
แรงงานในระดับมหภาคหมายถึงการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศ ภูมิภาค พื้นที่ และตามประเภทสาขา
อุตสาหกรรม ซึ่งมักจะมีการวัดออกมาในรูปดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index : LPI) เพื่อให
สามารถเปรียบเทียบคาของระดับและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานไดอยางชัดเจนสถิติผลิตภาพ
แรงงานภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตุลาคม ๒๕๔๙) เสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การวัดผลิตภาพแรงงาน
สามารถวัดไดทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค สำหรับการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับมหภาคหมายถึงการวัด
ผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศ ภูมิภาค พื้นที่ และตามประเภทสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมักจะมีการวัดออกมา
ในรู ป ดั ช นี ผ ลิ ตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index : LPI) เพื่อใหส ามารถเปรี ย บเทีย บคา ของระดั บ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานไดอยางชัดเจน
สูตรในการคำนวณดัชนีผลิตภาพแรงงานระดับมหภาค
LPI i = Q ti /Q 0i ÷ Lti/L0i
Qti/Q0i คือ ดัชนีผลผลิตในปปจจุบัน (The Index of Output in the Current Year)
Lti/L0i คือ ดัชนีแรงงานในปปจจุบัน (The Index of Labour in the Current Year)
R

2-1

Qti
Q0i
Lti
L0i
i
t
0

คือ มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปปจจุบัน
คือ มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ (ปฐาน)
คือ จำนวนผูมีงานทำของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในปปจจุบัน
คือ จำนวนผูมีงานทำของอุตสาหกรรมประเภทที่ i ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ (ปฐาน)
คือ อุตสาหกรรมประเภทที่ i
คือ ปปจจุบนั (The Current Year)
คือ ปฐาน (The Base Year) ณ ป พ.ศ. ๒๕๓๑

๒. การวัดผลิตภาพแรงงาน
สุ ม าลี สั น ติ พ ลวุ ฒ ิ (2549, 5-6) การวั ด ผลิ ต ภาพแรงงานสามารถวั ด ได โ ดยใช ท ฤษฎี ก ารผลิ ต
ของ Ferguson and Maurice (1978) ที ่ แ สดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผลผลิ ต (Q) และป จ จั ย การผลิ ต ที ่ ใ ช
ในกระบวนการผลิต ไดแก ปจจัยแรงงาน (L) และปจจัยทุน (K) ความสัมพันธของผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได (Total
Product : TP) และปจจัยการผลิตหนึ่ง สามารถเขียนฟงกชันการผลิตเปน Q = f(L,K)
ภาพที่ 1 ความสัมพันธผลผลิตรวม ผลิตภาพเฉลี่ย และผลิตภาพหนวยสุดทายของแรงงาน
Max TP

TP, MP, AP

TP
Max MP

Max AP = MP

MP = 0
0

MP

AP
ปั จจัยแปรผัน (L)

ที่มา : Ferguson and Maurice, 1978

International Labour Office (1969) กลาววา ปจจัยที่เปนตัวกำหนด Labour Productivity มีหลายปจจัย เช น
ผลผลิตหรือการจางงาน นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับผลิตภาพ ซึ่งอาจจัดกลุมหรือ
แบงกลุมปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดดังนี้
1. General Factors ได แก สภาพดิน ฟาอากาศ กระจายวัตถุดิบ ไปยังภูมิภ าคตาง ๆ งบประมาณ
และการใหสินเชื่อขององคการตาง ๆ ในตลาดแรงงาน สัดสวนของกำลังแรงงานตอประชากรรวมทั้งประเทศ
ศูนยเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการและขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต เปนตน
2. Organization and Technical factors ไดแก ขนาดของการรวมกลุม ขนาดและการควบคุมการผลิต
คุณภาพของวัตถุดิบ การใชเครื่องมือที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพของผลผลิต แผนผังและทำเลที่ตั้งของโรงงาน
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และเครื่องจักรกล การซอมบำรุงและการใหบริ การเชิงวิ ศวกรรมอื ่น ๆ คาสึกหรอของเครื่ องจั กร เครื่องมื อ
ชั่วโมงทำงาน เปนตน
3. Human Factors ไดแก การบริหารการจัดการและการแรงงานสัมพันธ เงื่อนไขทางสังคมและจิตใจ
สิ ่ งจู งใจในรู ป เงิ น เดื อนหรื อ ค า จ า ง การปรับ ตัว ใหเขากับ สภาพการทำงาน ความยากลำบากในการทำงาน
การแขงขันในการผลิต การมีคุณธรรมในหนวยงานและองคประกอบอื่น ๆ ของกำลังแรงงาน เชน อายุ เพศ
ความชำนาญความสามารถพิเศษและการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน
3. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การจั ด ทำยุ ท ธศาสตร เ ป น การกำหนดรู ป แบบการปฏิ บ ั ต ิ ง านให ม ี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการตั้งเปาหมายของประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle
Income Trap) จึงทำใหภาครัฐไดมียุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานที่สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
เพื่อสนับสนุนใหประเทศสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการจัดทำนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงานที่มีความสอดคลองกับผลิตภาพแรงงานดังนี้
3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา ๗๔ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทำงานอยางเหมาะสมกับศักยภาพ และวัย
และใหมีงานทำ และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ไดรับรายได
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแกการดำรงชี พ และพึงจัดใหมี หรือสงเสริม
การออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพนวัยทำงาน
รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธที่ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดำเนินการ
มาตรา ๗๕ รั ฐ พึ ง จั ด ระบบเศรษฐกิ จ ให ป ระชาชนมีโ อกาสได ร ั บ ประโยชน จ ากความเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิ จที่ ไมเ ปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข งขัน ทางเศรษฐกิ จ
ของประชาชนและประเทศ รัฐตองไมประกอบกิจ การที่มีลั กษณะเปน การแขงขัน กับเอกชน เวนแตกรณีที่ มี
ความจํ า เป น เพื ่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความมั ่ น คงของรั ฐ การรั ก ษาผลประโยชน ส  ว นรวม การจั ด ให มี
สาธารณูปโภคหรือการจัดทำบริการสาธารณะ รัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง และสรางเสถียรภาพใหแกระบบ
สหกรณประเภทตาง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ในการพัฒนา
ประเทศ รัฐพึงคำนึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ และความอยูเย็นเปนสุข
ของประชาชน ประกอบกัน
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
ฉ. ดานเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหประเทศชาติ
และประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
(๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตล ะขนาดใหมีความสามารถในการ
แขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
สรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน
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3.2 ยุทธศาสตรชาติ (๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)
ยุทธศาสตรที่ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาผลิตภาพแรงงานมีดังนี้
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย
รวมทั ้ ง ความได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บของประเทศในด า นอื ่ น ๆ นำมาประยุ ก ต ผ สมผสานกั บเทคโนโลยี
และนวั ตกรรม เพื ่ อให สอดรั บกั บบริ บทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบ ัน” เพื ่ อ ปู ท างสู  อ นาคต
ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การ
อนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสราง
ฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได
และการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
๓. ยุทธศาสตรชาติด านการพัฒนาและเสริมสรา งศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู
และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สาระสำคัญที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานรายหัวขอมีดังนี้
วัตถุประสงค
๒) เพื ่ อให คนไทยมี ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดร ับ ความเปน ธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ
อนุ ภ ู ม ิ ภ าค ภู ม ิ ภ าค และนานาชาติ ไ ด อ ยา งสมบู ร ณ แ ละมี ป ระสิท ธิภ าพ รวมทั ้ ง ให ป ระเทศไทยมี บ ทบาท
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
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เปาหมายรวมที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ
๒) ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
๔) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ ่ ง แวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที ่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย วัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยน
ให คนในสังคมไทยมีคา นิย มตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเตรี ยมคนในสั งคมไทยใหมี ทักษะในการดำรงชีวิต
สำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมี
ความเขมแข็งเอื้อต อการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข อง
กับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ ๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน
และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ผูไดรับ การรับรองคุ ณวุฒ ิวิช าชีพและผู ผ านการทดสอบมาตรฐานฝ มือ
แรงงานแหงชาติเพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ ๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทำและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ ๗ การมีงานทำของผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ – ๖๙ ป) เพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิต
อยางมีคุณคา
๓.๒.๓) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตาม
ความตองการของตลาดงาน
๓.๒.๔) พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
แผนงานโครงการสำคัญที่เกี่ยวของ ไดแก
๕.๔ แผนงานการยกระดั บ ศู น ย ฝ  ก อบรมแรงงานเพื ่ อ สนั บ สนุ น
การเรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต โดยมี ห น ว ยงานดำเนิน การหลัก คื อ สถาบัน คุณวุฒ ิว ิช าชีพ กรมพัฒ นาฝมือแรงงาน
และสถาบันฝกอบรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม วัตถุประสงคเพื่อขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการ
ทางสั งคมที ่ มี คุ ณภาพอยา งทั่ วถึ ง และเพื ่ อสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนา
และตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา ๔๐)
และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็ น ที่ ๓.๒ กระจายการให บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั ้ ง ด า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข
และสวัสดิการ ที่มีคุณภาพ ใหครอบคลุมและทั่วถึง
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๓.๒.๓) เร ง รณรงค แ ละประชาสั ม พั น ธ ใ ห แ รงงานนอกระบบตระหนั ก ถึ ง
ประโยชนของการสรางหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ การสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั ่ ง ยื น มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจรายสาขา โดยไดกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ ๔ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ำกวารอยละ ๒.๕ ตอป แนวทาง
การพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็นที่ ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ
๓.๒.๒ การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม โดยแบ ง กลุ  ม อุ ต สาหกรรมเป า หมาย
ออกเปน ๒ กลุมแตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกตางกัน ดังนี้
๑) พั ฒ นาต อ ยอดความเข มแข็ งของกลุ  ม อุ ต สาหกรรมที ่ มี ศ ัก ยภาพ
ปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
และพลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย
๑.๑) ยกระดับ ศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปน ฐานรายไดส ำคัญ
ของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลาย
ของผู  บ ริ โภคโดยการส งเสริ มให ผู ป ระกอบการอุตสาหกรรมปรับ กระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และไม ก อให เ กิ ดผลกระทบทางลบต อสั ง คมและสิ่ งแวดล อม ดว ยการมุงเนน การพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร
ในภาคอุตสาหกรรมใหมีทั กษะขั้น กาวหนาเพื่ อตอยอดฐานองค ความรูเทคโนโลยี เดิ มไปสูการใชและพัฒ นา
เทคโนโลยีขั้นสูง การสงเสริมใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
มากขึ้นและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการสงเสริมการทำงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษา ทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และดานการวิจัย
และพั ฒนาในสาขาเทคโนโลยี ขั ้ นก าวหน าที่เหมาะสมกับ แตล ะอุตสาหกรรมและสามารถต อยอดเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปจจุบันได
๑.๒) สรางระบบกลไกและเครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให มี
การแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาบุคลากร/แรงงานและทำการวิจัยและพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย และพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจหรือสถานประกอบการตาง ๆ
ที่รวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมทั้งการสรางกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ
เพื ่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การจั ด การวั ต ถุ ด ิ บ ต น น้ ำ ภาคเกษตรจนถึ ง บริ ก ารขนส ง และกระจายสิ น ค า ปลายน้ ำ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไกสำคัญในการผลักดันการสราง
มูลคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิต
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๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดย
๒.๑) วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยตองมีการกำหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมาย
ทั้งระยะเรงรัดและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยตองประสานการทำงานรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตาง ๆ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอภาคการผลิต
ของอุ ตสาหกรรมอนาคตอย างทั นท วงที โดยในระยะเร งรั ดต องมี การกำหนดกลไกที ่ ช ั ดเจน แต ม ี ความยื ดหยุน
ในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมที่กำลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมี
ทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมและระบบการศึกษาเรงรัด เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรก
ได อย างทั น การณ สำหรั บ การวางแผนพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย ในระยะต อ ไปต องกำหนดทรั พยากรมนุ ษ ย
กลุ  มเป าหมาย รวมทั ้ ง ความรู ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะที ่ จ ำเป น ต อ การยกระดั บ ความสามารถการแข ง ขั น
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อยางแทจริง
๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยดำเนินการดังนี้
(๑) ส ง เสริ ม การสร า งมู ล ค า เพิ ่ ม ให ก ั บ สิ น ค า และบริ ก าร
ดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมท องถิ่น
และวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสูคน
ในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจน
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ
จากทั่วโลก
(๒) พั ฒ นากลุ  ม คลั ส เตอร ท  อ งเที ่ ย วตามศั ก ยภาพของพื ้ น ที่
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ การทองเที่ ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ ยวสี เขียว การทองเที ่ยวเชิงศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬา และการทองเที่ยวกลุมมุสลิม
(๔) ดำเนินกลยุทธทางการตลาดทั้ งเชิงรับ และเชิงรุ กในตลาด
เปาหมายทั้งตลาดศั กยภาพเดิ มและตลาดใหม โดยมุงเนนนักท องเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคล องกั บกิจ กรรม
การทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน รวมทั้งสนับสนุนใหคนไทย
เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ
(๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว
จัดฝกอบรมมัคคุเทศกภาษาตางประเทศทั่วประเทศ
(๖) พัฒ นาระบบคมนาคมขนสงให เกิ ดความเชื่อ มโยงกั น เป น
โครงขายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน
ของคนไทยในตางประเทศโดยใหความสำคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาท
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ระหวางรัฐกับเอกชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งใหระบบอนุญาโตตุลาการของไทย
และลดปญหาขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา
และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (๒) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลา
การรายงานตัวของแรงงานตางดาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทำงานของแรงงานตางดาว ในสวน
ของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศแผนงานโครงการสำคัญที่เกี่ยวของ
๕.๑๒ การปองกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม
และพั ฒ นาระบบการทำประมงและการเพาะเลี ้ ย งสั ต ว น ้ ำ อย า งยั ่ ง ยื น โดยมี ห น ว ยงานดำเนิ น การหลั ก
คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม
๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อะไหลยานยนต โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ
โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ครบวงจร โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก
คือ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม โดยมีหนวยงานดำเนินการ
หลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง
3.4 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
มีประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดย
(๑) เร งสร างโอกาส อาชีพ และการมีร ายไดที่มั่น คงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรีผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
(๓) พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น
(๔) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุนดวยการเรง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อให
เกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ำทวม ปฏิรูปโครงสราง
ราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
และคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริห ารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ ๗ การส งเสริ มบทบาทและใชโ อกาสในประชาคมอาเซี ยน โดยพัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ
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การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนการสงเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
3.5 แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน ดานที่เกี่ยวของกับ
การเพิ่มผลิตภาพ ไดแก ๕. ดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจมีหนาที่จัดทำแผน
การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจบนหลักการของการสรางความยั่ งยืน
และครอบคลุ ม ทุ ก มิ ต ิ โดยกำหนดด า นการปฏิ ร ู ป ประเทศออกเป น ๓ ด า นหลั ก ได แ ก ด า นที ่ ๑ การเพิ่ ม
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ดานที่ ๒ ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และดานที่ ๓
การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ
ดานที่ ๑ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ นั้น ถือเปนหัวใจของการยกระดับ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมีจ ุดเนน หลั ก ที่ ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพของภาคเศรษฐกิ จ ที่ แ ท จ ริ ง
คือ ภาคการผลิตและบริการของประเทศ ซึ่งตองเกิดจากความเขมแข็งของปจจัยสนับสนุนหลายดาน ทั้งดาน
ทรัพยากรมนุษย ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ที่เอื้อตอการคาการลงทุนและการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มสูงสุด
โดยในรางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก อีกทั้งยังเกี่ยวของกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยดวย
นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ในยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่ งยืน
โดยมุงพัฒนาและยกระดับภาคการผลิตและบริการ โดยการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดกำหนดประเด็น
การปฏิรูปที่สำคัญที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ เช น อุ ต สาหกรรมการท อ งเที ่ ย วและบริ ก าร อุ ต สาหกรรมอาหาร และอุ ต สาหกรรมเกษตร
(๒) การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทิ ัล ธุรกิจการศึกษาและบริการสุขภาพ
รวมทั้งพัฒนาปจจัยสนับสนุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีประเด็นปฏิรูป ไดแก (๑) การพัฒนาบุคลากร
และแรงงานในอุตสาหกรรม (๒) การเพิ่มการแขงขันทางการคาภายในประเทศ (๓) การพัฒนาขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี (๔) การพัฒนาระบบนิเวศดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ผานการจัดสรรเงินทุนอยางมี
คุณภาพเพื่อตอบโจทยการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย (๕) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาค ดวยการสงเสริมการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและการเปดเสรีการคาและบริการระหวางประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศ CLMV และภูมิภาคใกลเคียง เชน ภาคใตของจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ เปนตน เพื่อสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทานและหวงโซมูลคาในภูมิภาค
(Regional supply chain/value chain) เปนตน
ดานที่ ๒ ความเทาเที ยมและการเติ บโตอยา งมีส วนร วม มุงเนนการพั ฒนาใหประชาชน
ชาวไทยทุกคนไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยผลักดันใหมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ชุมชนตาง ๆ ตองไดรับการสนับสนุน
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ใหสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาได อยา งเขมแข็งและยั่งยืน ซึ่งประเด็นนี้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ คือ ยุทธศาสตรการสร า งความเป น ธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยประเด็นสำคัญที่จำเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อใหสอดรับการทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังกลาว จะอยูบนหลักการพื้นฐานและมีจุดเนนที่สำคัญ ไดแก
(๑) การสรางโอกาสใหแกเกษตรกรรายยอยและแรงงาน เพื่อใหสามารถเขามามีสวนรวมในการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ ผานการสนับสนุนทางดานการศึกษา การฝกอบรม และเสริมสรางทักษะแรงงาน (๒) การปฏิรูประบบ
โครงขายการคุ  มครองทางสั งคมที ่ ครอบคลุ มประชากรในวงกว างมากขึ ้ น รวมทั ้ ง พั ฒ นาระบบประกั น สั งคม
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนทองถิ่น เพื่อวางรากฐานการพัฒนา
และสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการกระจายทั้งประเทศอยางทั่วถึงและยั่งยืน
ดานที่ ๓ การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ เปนกลไกปฏิรูปประเทศ
ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาแมบท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่กำหนดไวภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
๑) การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันการเงินการคลัง โดยเฉพาะหนวยงานจัดสรรงบประมาณ
สถาบันทางเศรษฐกิจและการคลัง และหนวยงานจัดการทรัพยสิน เปนสวนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของรัฐ
ตาม มาตรา ๖๒ ซึ่งกำหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด เพื่อใหฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษี
ใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลังดานรายไดและรายจ าย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรั พย สิน ของรัฐ และเงิน คงคลัง และการบริห ารหนี้
สาธารณะ
๒) การปฏิรูปกระบวนและสถาบันทางเศรษฐกิจตลอดวงจรนโยบาย (PDCA) เปนหัวใจสำคัญ
ของการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องจนเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน
ไมใชเฉพาะดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีผลตอการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง สังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งกำหนดไวใน มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ตองดำเนินการเพื่ อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(๑) ประเทศชาติ มี ความสงบเรี ย บร อย มี ความสามัคคีป รองดอง มีการพัฒ นาอยางยั่งยืน ตามหลักปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข
เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเที ยมกันเพื่ อขจัดความเหลื่อมล้ำ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที ่ ดี
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมาตรา ๒๕๘ ใหดำเนิ นการปฏิ รู ปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิ ดผล ดังตอไปนี้ ฉ. ดานเศรษฐกิ จ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหประเทศชาติและประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี (๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบ
ภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มพูนรายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุง
ระบบการจัดทำและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และ (๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริม
สหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบ
วิ ส าหกิ จ เพื ่ อ สั ง คมและวิ ส าหกิ จ ที ่ เ ป น มิ ต รต อ สิ ่ ง แวดล อ ม รวมทั ้ ง สร า งกลไกเพิ ่ ม โอกาสในการทำงาน
และการประกอบอาชีพของประชาชน
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3.6 วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒ นาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีเปาหมาย
ที่เกี่ยวของกับดานแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานดังนี้
เป า หมายที่ ๘ ส ง เสริ ม การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจางงาน
เต็ ม อั ต ราและงานที่ มี คุ ณ ค า สำหรั บ ทุ ก คน เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (SDGs) มุ ง มั่ น ที่ จ ะส ง เสริ ม
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น โดยบรรลุเ ป าหมายการผลิตในระดับ ที่สูงขึ้น และผลิต ผา นนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี สนั บ สนุ นนโยบายที่ สงเสริ มใหผูป ระกอบการและการสรางงานซึ่งเปน กุญ แจสำคัญในเรื่องนี้
เช น เดี ย วกั บ มาตรการที่ มี ป ระสิทธิภาพที่ จะกำจัดการบังคับ ใชแรงงานทาสและการคามนุษย ดว ยเปา หมาย
เหล า นี้ ภ ายในป 2573 มี เ ป า หมายให เ กิ ด การจ า งงานเต็ ม รู ป แบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการทำงาน
ที่เหมาะสมสำหรับผูหญิงและผูชายทุกคน
3.7 คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสร าง
ความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) ไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการปรองดองสามัคคี
โดยไดมีการกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปแรก ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของ
กับ “กำลังแรงงาน หรือกำลังคน หรือทรัพยากรมนุษย” อยูหลายเปาหมาย เชน การเตรียมคนไทยสูศตวรรษ
ที่ 21 และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม เปนตน
3.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ป วา “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน” โดยแบง
ยุทธศาสตรออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป ดังนี้
ชวงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดานแรงงาน
ที่เปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning)
เรงพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองทางสังคม
และมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพรอม
ของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริม
ใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ re-skill และเติม
ทักษะดาน STEM ใหแกแรงงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทำงานที่ราบรื่น (smooth transition)
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุค Thailand 4.0
ชวงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ที่เปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่ม
ผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตาง ๆ ดานแรงงาน
จะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัลการสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอแรงงานสูงวัย
อยางครบวงจร ทั้งตำแหนงงาน สภาพแวดลอมการทำงาน และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอม
ในการทำงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและการจางงานขามแดน
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ช ว งที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป น ยุ ค ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย ท ี ่ มี
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทำงาน เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืน
ในการดำรงชี ว ิ ต เพื ่ อให บ รรลุ ว าระการพั ฒ นาที่ย ั่งยืน ในกรอบของสหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอที่ 8
“ส งเสริ มการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ที่ ตอเนื ่อง ครอบคลุ ม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ (Full Employment)
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน (Decent Work)” และเพื่อใหกำลังแรงงาน
มีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทำงาน
ช ว งที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) เป น ยุ ค ของสั ง คมการทำงานแห ง ป ญ ญา
โดยการเพิ ่ มจำนวนทรั พยากรมนุ ษยที ่ มีทั กษะดาน STEM เพื่อใหเปน ทรัพยากรมนุษยที่ส ามารถใชความรู
ความสามารถ และสติปญญา ในการทำงานที่มูลคาสูง (High Productivity) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income)
และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap :
MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป
ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง
(Brain Power) เทานั้น การสรางความมั่นคงในชีวิตการทำงานก็เปนสิ่งสำคัญที่จะตองวางรากฐานให มั ่ น คง
ดวยเชนกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย การสรางความมั่นคงที่ตองดำเนิ นการ
อยางเขมขนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก
- มีหลักประกันที่ดี
- มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณคา (Decent Work)
- ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย
- มีสภาพการจางที่เปนธรรม
- มีสภาพแวดลอมและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
- มีแรงงานสัมพันธที่ดี
- ไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม
- มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวงแรงงาน
เล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสำเร็จอยูที่การวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงที่ ๑ Productive Manpower
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 40 หนวยงานจัดทำยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรก
ภายใต “แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” และเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการบริหารจั ดการ
แรงงานทีย่ ังคงมีอยูใหหมดสิ้นไป และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงาน
ไดบูรณาการทุกสวนราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกำหนด “8 วาระปฏิรูป
แรงงานเพื่อความสำเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป”
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อความสำเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป
มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดังนี้
วาระปฏิรูปที่ ๖ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) ไมนอยกวารอยละ 2.57
2. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคบริการไมนอยกวารอยละ 6.56
3. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ 2.68
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4. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labour Productivity Levels ไมนอยกวาระดับ 30
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้
1) กำหนดทิ ศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาล
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนด โดยจะตองจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคนทั้งรายอุตสาหกรรมเปาหมาย
และรายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชน ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนตน
2) พัฒนากลไกการสงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือในสาขา/อุตสาหกรรมที่สอดรับกับ Thailand 4.0 การกำหนดกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแหงชาติ ๘ ระดับ (NQF) การปรับแกกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545
ซึ่งเปนกลไกสำคัญหนึ่งในการสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนการขยายการบังคับใชครอบคลุม
สถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปขยายวงเงินกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มสิทธิ
ประโยชนการยกเวนภาษี เพื่อกระตุนใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในแตละสถานประกอบการ
๓) เตรียมและพัฒนากำลังแรงงานใหเปน Productive Manpower โดยการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานใน ๑๐ อุตสาหกรรมสำคัญมีระบบการแนะแนวและทดสอบความพรอมทางอาชีพใหกับผูที่กำลัง
จะเขาสูตลาดแรงงานใหสอดรับกับ Thailand 4.0 มีการสื่อสารสรางการรับรูแนวโนมความตองการตลาดแรงงาน
เพื่อผลิตคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานรวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะฝมือใหสอดรับกับ Thailand 4.0
4) สงเสริมสนับสนุน นายจาง ลูกจางใหเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น โดยการสงเสริมการแรงงาน
สัมพันธแบบหุนสวน มีการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจาง รวมทั้งมีการสงเสริมใหแรงงาน
เขาถึงสิทธิประกันสังคมเพื่อความมั่นคงและพรอมกาวสูดิจิทัลไทยแลนด
5) บูรณาการเครือขายการพัฒนาศักยภาพ โดยการสงเสริม TLS เพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ของสถานประกอบกิ จ การ สร า งความร ว มมื อ กั บ สถาบั น /องค ก รวิ ช าชี พ ตามอุ ต สาหกรรม Thailand 4.0
ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
วาระปฏิรูปที่ ๗ มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทำ
กระทรวงแรงงานกำหนดวาระปฏิรูปนี้เพื่อใหเชื่อมโยงกับวาระการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสูประเทศไทย 4.0
ดวยเหตุที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยอมมีจุดมุงหมายสำคัญอยูที่ “การมีงานทำถวนหนา”
เพราะจะเปนปจจัยใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกำลังซื้อภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามประเทศไทยปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อีกดวย สงผลใหกระทรวงแรงงานตองปรับบทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทำใหม สรางมิติใหมโดยการสงเสริม
การมีงานทำใหกลุมแรงงานทั่วไป รวมไปถึงใหแรงงานผูสูงอายุและผูพิการมีงานทำ นอกจากนี้ยังเตรียมทรัพยากรมนุษย
กอนเขาสูตลาดแรงงานเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกดวย โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
1. จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสำคัญไมเกิน 27,536 คน
2. รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการมีงานทำไมนอยกวารอยละ 60
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้
2) พัฒนากลไกใหสอดรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการศึกษา/ปรับและพัฒนาระบบประกัน
การวางงานเปนการประกันการจางงาน เรงรัดผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทำ/บังคับใชใหเกิดผล
ไดแก กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจางและสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทำงาน
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และจำนวนเงิ น ที ่ น ายจ า งหรื อสถานประกอบการจะต องนำส งเข า กองทุ น ส ง เสริ มการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
คนพิการและพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการคาจาง เพื่อใหสามารถ
กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำของลูกจางกลุมพิเศษ เชน ลูกจางเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุ
และการเกษียณอายุเปนการเลิกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย อีกทั้งเมื่อมีการเกษียณอายุแลวนายจาง
และลูกจางอาจตกลงทำสัญญาจางใหมโดยแตกตางจากสัญญาจางเดิมก็ได ทั้งนี้แกไขเพิ่มเติมมาตรา 118/1
รวมทั้งไดกำหนดโทษนายจางที่ไมจายคาชดเชยใหลูกจางที่เกษียณอายุดวย รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
กรณีชราภาพใหเอื้อตอการจางงานตอหลังจากอายุ 55 ป และการกำหนดอัตราคาจางรายชั่วโมงสำหรับการจางงาน
แรงงานผูสูงอายุและผูรับจางทำงานบานชั่วคราว
3) สงเสริมใหเกิดการมีงานทำในรูปแบบที่หลากหลายตามกลุมอายุทั้งในและตางประเทศ โดยบูรณาการ
การดำเนินการแนะแนวและทดสอบความพรอมดานอาชีพผูหางานที่อยูในวัยเรียน (ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป)
ใหสิทธิประโยชน ทางด านภาษี แกส ถานประกอบกิ จ การที่ฝกอบรมแบบทวิภ าคีตามพระราชบัญ ญัติสงเสริ ม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีการกำหนดหลักสูตร/วิธีฝกงานใหกับสถานประกอบการใชฝกงานใหคนพิการ
และการฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อใหสามารถกลับเขาสูตลาดแรงงานไดอีกครั้ง การสงเสริมอาชีพและการจางงาน
ทุกชวงวัย (แรงงานทั่วไป แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ) ใหมีงานทำทั้งในและตางประเทศ บูรณาการใหเกิด
การมี งานทำในพื ้ น ที ่ พิ เ ศษ (เช น จั งหวั ดชายทะเลเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ จังหวัดชายแดนใต เปน ตน ) สำหรับ
ตลาดแรงงานในตางประเทศก็มุงรักษาตลาดแรงงานเดิมที่มีการจางงานที่ดีและขยายตลาดใหม รวมทั้งสร าง
ความรวมมือกับสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับการไปทำงานตางประเทศ
4) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล โดยการสำรวจความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน
และพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลกำลังแรงงาน มีการจัดทำฐานขอมูลเชิงทะเบียน
ผูสูงอายุที่มีประสบการณในสาขาอาชีพตาง ๆ แรงงานพิการใหบริการจัดหางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส และพัฒนา
ระบบบริหาร ปรับปรุงสิทธิประโยชนสมาชิกกองทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีงานทำ เชน กองทุนผูรับงาน
ไปทำที่บาน
วาระปฏิรูปที่ ๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
กลุมเปาหมายสำคัญอีกกลุมหนึ่งและยังเปนกลุมที่เปนคนสวนใหญของประเทศไทย คือ กลุมแรงงาน
นอกระบบ ซึ่งมีจำนวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝมือ
ในระดับลาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงใหความสำคัญกับกลุมแรงงานนอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวากลุมแรงงาน
ในระบบ โดยมุ  งยกระดั บคุ ณภาพชี ว ิ ตแรงงานนอกระบบอย างครบวงจร ทั ้ งการส งเสริ ม การคุ  มครอง และการพั ฒนา
และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให
๑. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกำลังแรงงาน ไมนอยกวารอยละ 4
2. แรงงานนอกระบบที่ผานการฝกอาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้
1) กำหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 256๐ – 2564 และมีแผนกลยุทธการมีงานทำของผูสูงอายุ พ.ศ. 2559 - 2563
เปนแนวทาง
2) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
(อสร./บัณฑิตแรงงาน) สรางและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงใหสามารถใชประโยชนไดรวมกัน (เชื่อมโยงกับวาระที่ 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
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ของธกส./กอช./ฐานขอมูลการลงทะเบียนคนจน พัฒนากฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทำที่บาน ปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ และคนพิการ
และการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนให กลุมแรงงานนอกระบบ (ผูประกันตนมาตรา 40)
3) ส งเสริ มการประกอบอาชี พ/หลั กประกั นความมั ่ นคงโดยการสงเสริ มการรั บงานไปทำที ่ บ  านที ่ ตรงตาม
ความต อ งการของตลาดเพื ่ อ การมี ร ายได ท ี่ ย ั่ งยืน ส ง เสริ ม การรวมกลุ  ม และสร า งความเข ม แข็ งให ก ั บ กลุ ม
เพื ่ อให เข าถึ งสิ ทธิ ตามกฎหมายตาง ๆ ได โดยง าย ประสานเชื่อมโยงแหลงเงินทุนตาง ๆ เช น กองทุนผูร ับงานไปทำที่บาน
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสงเสริมการปองกันโรคจากการประกอบ
อาชีพหรือการจัดบริการ
4) ขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ ใหทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งสราง
ความรับรูเพื่อใหเขาสูระบบการคุ มครองด านแรงงาน และการใหสัตยาบันอนุสัญญาที่สำคัญและสอดคล อง
กับ Decent Work
5) พัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพัฒนาหลักสูตรและฝกทักษะอาชีพ
ที ่ ส อดคล องกั บ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม เพื่อ re-skill และเพิ่มรายไดเชน Digital Marketing, Creative &
Innovative Economy จั ด ทำมาตรฐานฝ ม ื อ แรงงานแห ง ชาติ (อาชี พ อิ ส ระ) และออกใบรั บ รองสมรรถนะ
เพิ่มบทบาทและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ
3.9. แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มี 3 ยุทธศาสตรดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงาน
องคประกอบที่สำคัญและจำเปนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยภายใต
สภาวการณดานเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผูประกอบการ
ในประเทศไทย ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ ดังนี้
1.1 ส ง เสริ ม พั ฒ นามาตรฐานฝ ม ื อ แรงงานไทยให ไ ด มาตรฐานสากล พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของแรงงานและผูประกอบการผานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวของโดยตรงและโดยออมจากผลของการเคลื่อนยายแรงงาน
เสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตขอจำกัดดานทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจำเปนตองอาศัย
ความรวมมือกับภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน และตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อขยายผลใหครอบคลุม
ทุกสาขาอาชีพ
1.2 ดำเนินการเชิงรุกควบคูกัน โดยเนนพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
การพัฒนาระบบความสามรถ (Competency – Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยความสามารถ
ในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จำเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะดานภาษาและคอมพิวเตอร และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตอการเพิ่มขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
1.3 พัฒนาและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเปนการเพิ่ม
ขีดความสามารถใหกับแรงงานและสถานประกอบการ
๑.๔ “ซอม” กลุมแรงงานทักษะฝมือต่ำและคอนขางต่ำ (Unskilled & Semi Skill) ในระยะแรก
เพื่อใหมีทักษะฝมือที่เพียงพอในสวนที่ขาด เพื่อใหยังคงอยูในตลาดแรงงานได และทดแทนปญหาการขาดแคลน
แรงงานในอนาคตได ในระยะตอไปจะตองเนน “เสริม” และ “สราง” ควบคูกันจนไปสูเปาหมายสูงสุด คือ คนในอีก
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20 ปขางหนาเปน Brainpower & Talent หรือ เพิ่มสัดสวนของกำลังแรงงาน 2.0 – 3.0 – 4.0 และให 1.0
หมดไป หรือมีนอยที่สุด
๑.๕ มุงเนนพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรมกาวหนา (Advanced Industry) อาทิ หุนยนต
(Robot) กลุมทักษะฝมือขั้นสูง (High Skill Labour) เพื่อตอบ Thailand 4.0
โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คือ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการใหสอดคลองความตองการของตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรวมมื อและพัฒ นาเครื อข ายพันธมิต รภาครัฐ และภาคเอกชนร ว ม
ดานแรงงาน (บูรณาการ)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดทำมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
กลยุทธที่ 5 สรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา
ทักษะฝมือ ใหกับลูกจางตามกฎหมาย
กลยุ ท ธ ที่ 6 พั ฒ นาแรงงานให ม ี ค วามพร อ มและสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประเทศ
(10 อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) (Quick Win)
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืน
ใหภาคแรงงาน
แนวทางการดำเนินงาน
ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานดานแรงงานในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เปนปญหาสะสมมาอยางยาวนานอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ
ปญหาการเกิดต่ำทำใหมีกำลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานในสัดสวนที่ไมเพียงพอกับความตองการใชแรงงานที่ขยายตัว
ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อขจัด/ลด/บรรเทาปญหาความไมสมดุลนี้ไว ๒ ประการ ดังนี้
1.1 ในระยะเรงดวนมุงบรรเทาความไมสอดคล องของการจ างงานระหวางอุปสงค และอุ ป ทาน
กำหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานใหกับผูประกอบการ ขณะเดียวกันตลอดชว ง
ระยะเวลา 5 ปของแผนแมบทดานแรงงานฉบับนี้ (พ.ศ. 2560– 2564) ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของจะตอง
ดำเนิ น กลยุ ทธ ควบคู  กั น โดยการศึ กษา วิเคราะห และพยากรณส ภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับ ประเทศ
และระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงานโดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน
รวมถึงเผยแพรแนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน
ในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 สรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนใหภาคแรงงานของประเทศโดยการวางแผน
กำลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความรวมมือจัดทำแผนกำลังแรงงานรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฯลฯ ต อเนื ่ องจนถึ งการเผยแพร แผนกำลั ง แรงงาน
ระดับประเทศและแผนกำลังแรงงานระดับจังหวัดใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับทราบ และผลักดันใหหนวยงาน
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ภายในและภายนอกกระทรวงแรงงานนำไปใชตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลัง
แรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
๑.๓ ตองมีขอมูล (Data & Information) ในระดับตาง ๆ รวมถึงความตองการแรงงานฝมือในสาขา
อาชีพตาง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากำลังแรงงาน (Manpower) ไดสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานได (Matching) เพราะขอมูล (Data) ซึ่งเปนสิ่งสำคัญมาก เพราะหากมีความตองการกำลังแรงงาน
(Demand) แตประเทศไทยไมสามารถตอบสนอง (Supply) ได จะเปนปญหาในทางปฏิบัติ
๑.๔ ตองมีขอมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุมชวงชั้น (Class) ใหไดวาแรงงาน
กลุ  ม ใดเป น Labour 1.0 กลุ  ม ใดเป น 2.0 3.0 และ 4.0 แต ล ะ Class มี จ ำนวนประมาณเท า ไร และต อ ง
คาดการณวาแรงงานในอนาคตที่เปน Talent ควรตองมีรายได (Income) เทาไร กลุม Highly Skill จะสรางมูลคา
(Value) ไดเทาไร
๑.๕ ตองบริหาร Stock & Flow Workforce
โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คือ
กลยุทธที่ 1 บรรเทาปญหาการจางงานไมตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงาน
ในระยะสั้น
กลยุทธที่ 2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3 สรางปจจัยที่เอื้อตอการจางแรงงานและการเสริมสรางใหเกิดความสมดุลของอุปสงค
และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
ยุ ทธศาสตร ท ี ่ 6 การพั ฒนาเทคโนโลยี และสารสนเทศ เพื ่ อบู รณาการสารสนเทศที ่ ท ั น สมั ย
และมีเสถียรภาพ
แนวทางการดำเนินงาน
ปจจุบันพัฒนาการและการนาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารองคกรทุกองคกรในอนาคตใหนาเทคโนโลยี
มาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทางานเหมือนในอดีตที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางผสมกลมกลืน
และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการ
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิ ทัล
สามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน
- การใชเทคโนโลยีในการนำพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (MIT) ที่เปนหนึ่งในเปาหมาย
การพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล
- การแกปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา การรักษาพยาบาล
สิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯ ใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรมยิ่งขึ้น
- การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร าง
ประชากรที่สงผลตอผลิตภาพของประเทศรวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ
- การแกปญหาคอรรัปชั่นอันเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐ
ดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทางานของภาครัฐได
2 - 17

ความทาทายที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี
บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะตองชาญฉลาดรูเทาทันสื่อเทาทันโลก ดวยตระหนัก
ถึ ง ความท า ทายและโอกาส ดั ง นั ้ น กระทรวงแรงงานจึ ง ได ก ำหนดให ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนแมบทฯ และภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุงเนน
ที่การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนกลไก
ในการเชื่อมโยงภารกิจดานแรงงานสูประชากรวัยทำงานทุกคนอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เปนธรรม
และเทาเทียม อันจะนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล ในทายที่สุด
โดยมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน คือ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(E-Services) มุงเนนการเขาถึงบริการโดยงาย (บูรณาการ + Quick Win)
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบูรณาการทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอก
กลยุทธที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ขอกฎหมาย รองรับการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแกไขปญหา
ดานแรงงาน (บูรณาการ)
3.10 แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564 จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
ความตองการแรงงานตามแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 76 จังหวัด ป พ.ศ. 2560-2564
เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการหลักที่สำคัญของแตละจังหวัดทั่วประเทศ
ในระยะเวลา 5 ป มี ความต องการทั ้ งสิ ้ น 5,021,040 คน เฉลี่ย ปล ะ 1,004,208 คน โดยแบ งออกเป น
ป 2560 จำนวน 969,741 คน ป 2561 จำนวน 989,180 คน เพิ ่ ม ขึ ้ น เป น 1,043,802 ในป 2562
และ จำนวน 1,087,049 คน ในป 2563 จากนั้นลดลงเปน 931,268 คน ในป 2564 รองรับอุตสาหกรรม
และบริการ 19 ประเภทประกอบดวย เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร ทองเที่ยวและบริการ ผลิตภัณฑอาหาร แปรรูป ธุรกิจการคา พาณิชย โลจิสติกสและขนสง
ยานยนตและชิ้นสวน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วิสาหกิจชุมชน OTOP สิ่งทอเครื่องนุงหม กอสรางและชางฝมือ
กลุ  มเป า หมายเฉพาะกิ จ การค า ชายแดน อัญ มณีและเครื่องประดับ อาหารและอาหารสัตว ดิจ ิตอล โลหะ
และผลิตภัณฑ การบริการสุขภาพ
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การผลิ ตและพั ฒ นาเพื ่ อรองรับ ความตองการกำลังแรงงานดำเนิน การใน 2 ลักษณะได แ ก
1) หนวยผลิตซึ่งทำหนาที่ผลิตกำลังแรงานเขาใหมเขาสูตลาดแรงงาน ไดแกหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบดวย วิทยาลัยการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2) หนวยงานภาคการพัฒนา
ทำหนาที่พัฒนา ผลิตแรงงานที่อยูในกำลังแรงงานใหมีทักษะความสามารถในระดับที่สูงขึ้น หนวยงานหลักไดแก
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ฯลฯ โดยมีเปาหมาย
การผลิตและพัฒนาเพื่อสรางสมดุลของกำลังแรงงานดังนี้
ภาคการศึกษา กำหนดเปาหมายการผลิต และพัฒ นา ในป 5 ป (2560 – 2564) จำนวน
1,017,656 คน หรือเฉลี่ย 203,531 คนตอป ประกอบดวย ป 2560 จำนวน 187,543 คน ป 2561
จำนวน 188,992 คน ป 2562 จำนวน 199,854 ป 2563 จำนวน 213,290 คน ป 2564 จำนวน
227,977 คน
ภาคการพั ฒ นา กำหนดเปาหมายการผลิตและพัฒ นา ใน 5 ป (2560 – 2564) จำนวน
4,003,422 คน เฉลีย่ 1,004,208 คนตอป ประกอบดวย ป 2560 จำนวน 782,198 คน ป 2561 จำนวน
800,188 คน ป 2562 จำนวน 843,948 คน ป 2563 จำนวน 873,759 คน และป 2564 จำนวน
703,329 คน
ความตองการแรงงาน จำแนกตามจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารงาน
แบบกลุมจังหวัด ทั้ง 18 กลุมที่กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่
17 พฤศจิกายน 2546 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ซึ่งมีการกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตร
ทางการคา (Trade Strategic Position) ของทุกกลุมจังหวัด ดังนี้
1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน) กำหนดตำแหน ง
เชิงยุทธศาสตร ทางการคา (Trade Strategic Position) เปนศูนยกลางเศรษฐกิจสรางสรรค เมืองนวัตกรรม
เกษตรและอาหารสุขภาพ ภาคเหนือมีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 90,247 คน แบงการผลิตโดย
ภาคการศึกษา 19,289 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 70,958 คน ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม 35,800 คน
จังหวัดแมฮองสอน 24,913 คน จังหวัดลำปาง 20,660 คน จังหวัด ลำพูน 8,874 คน การพัฒนากำลังแรงงาน
เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตร ทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย สาขาทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม
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ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง
วิสาหกิจชุมชน OTOP
2. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย นาน พะเยา แพร) เปนศูนยกลางการคาและทองเที่ยว
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประตูสูอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและอาเซียน มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ
145,567 คน แบ ง การผลิ ต โดยภาคการศึ ก ษา 65,957 คน และภาคการพั ฒ นา จำนวน 79,610 คน
ประกอบดวยจังหวัดเชียงราย 27,983 คน จังหวัดนาน 9,140 คน จังหวัดพะเยา 96,157 คน จังหวัดแพร
12,287 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอเครื่องนุงหม วิสาหกิจชุมชน
OTOP การคาชายแดน
3. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ) เปนศูนยกลาง
การคาและบริการสี่แยกอินโดจีนและประตูสูพมา มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 610,990 คน
แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 47,672 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 563,318 คน ประกอบดวยจังหวัด
ตาก 9,850 คน จังหวัดพิษณุโลก 23,290 คน จังหวัดเพชรบูรณ 558,940 คน จังหวัดสุโขทัย 9,150 คน
จังหวัดอุตรดิตถ 9,760 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด
ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง วิสาหกิจชุมชน
4. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) เปนศูนยกลาง
ธุรกิจขาวและทองเที่ ยวมรดกโลก มีความตองการกำลั งแรงงาน 5 ป เทากับ 152,869 คน แบงการผลิต
โดยภาคการศึกษา 111,737 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 41,132 คน ประกอบดวยจังหวัดกำแพงเพชร
38,312 คน จั งหวัด นครสวรรค 78,807 คน จั งหวัด พิ จ ิ ต ร 26,000 คน จังหวัดอุทัย ธานี 9,750 คน
การพัฒนากำลั งแรงงานเพื ่อมุงสูตำแหน งเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยว
และบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และแปรรูป
อาหาร สิ่งทอเครื่องนุงหม ธุรกิจการคาพาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP
5. ภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) เปนคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมืองนวัตกรรมดานอาหาร แหลงองคความรูดานการศึกษานวัตกรรม และโลจิสติกส
มี ความต องการกำลั งแรงงาน 5 ป เท ากั บ 259,996 คน แบ งการผลิ ต โดยภาคการศึ กษา 104,792 คน
และภาคการพั ฒ นา จำนวน 155,204 คน ประกอบด ว ย จังหวัดนนทบุรี 15,657 คน จังหวัดปทุมธานี
70,438 คน จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 59,231 คน จั งหวั ดสระบุ ร ี 114,670 คน การพั ฒนากำลั งแรงงาน
เพื ่ อ มุ  ง สู  ต ำแหน ง เชิ งยุ ทธศาสตร ทางการค าของกลุมจังหวั ด ประกอบดว ย ยานยนตและชิ้น สว น ไฟฟ า
และอิเล็กทรอนิกส เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหาร และแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง
อุตสาหกรรมการผลิต กอสรางและชางฝมือ
6. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง) เปนฐานการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพมีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 9,834 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 20,633 คน
และภาคการพัฒนา จำนวน 75,201 คน ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท 4,600 คน จังหวัดลพบุรี 89,894 คน
จังหวัดสิงหบุรี 7,077 คน จังหวัดอางทอง 1,340 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตร
ทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหาร
และแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา พาณิชย
7. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ)
เป น ศู น ย กลางอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว การท องเที่ ย วที่ เปน มิต รต อสิ่ ง แวดล อ ม และประตู ส ู  อาเซีย นและโลก
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มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 109,933 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 33,516 คน และภาคการพัฒนา
จำนวน 76,455 คน ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิ งเทรา 34,249 คน จังหวัดนครนายก 16,647 คน จังหวั ด
ปราจีนบุรี 23,083คน จังหวัดสมุทรปราการ 22,425 คน จังหวัดสระแกว 13,529 คน การพัฒนากำลังแรงงาน
เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ยานยนตและชิ้นสวน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทองเที่ยว และบริการ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง
ดิจิตอล
8. ภาคกลางตอนล า ง 1 (นครปฐม กาญจนบุร ี ราชบุร ี สุพรรณบุร ี) เปน ศูน ยกลางการคา
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแหงภาคตะวันตก มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 231,695 คน
แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 49,165 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 182,530 คน ประกอบดวย จังหวัด
กาญจนบุรี 111,828 คน จังหวัดนครปฐม 9,967 คน จังหวัดราชบุรี 94,600 คน จังหวัดสุพรรณบุรี 15,300 คน
การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยว
และบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต
9. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
เปนศูนยกลางการคาสินคาประมงแปรรูป สินคาเกษตร และการทองเที่ยวนานาชาติ มีความตองการกำลังแรงงาน
5 ป เทากับ 98,506 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 33,593 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 64,913 คน
ประกอบดวยจังหวัดประจวบคีรีขันธ 10,370 คน จังหวัดเพชรบุรี 21,587 คน จังหวัดสมุทรสงคราม 21,697 คน
จังหวัดสมุทรสาคร 37,775 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด
ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
อาหารและแปรรูปอาหาร บริการสุขภาพ โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอเครื่องนุงหม
10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด) เปนศูนยกลางผลไมออรแกนิก
อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ
943,605 คน แบ งการผลิ ตโดยภาคการศึกษา 51,805 คน และภาคการพัฒ นา จำนวน 891,800 คน
ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี 35,200 คน จังหวัดชลบุรี 77,865 คน จังหวัดตราด 7,770 คน จังหวัดระยอง
1,028,140 คน การพัฒนากำลังคน เพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
ยานยนตและชิ้นสวน ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร
โลจิสติกสและขนสง อุตสาหกรรมการผลิต อัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจการคา พาณิชย
11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ)
เปนศูนยกลางการคาของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและประตูสูอาเซียนตะวันออกและจีน มีความตองการกำลังแรงงาน
5 ป เท า กั บ 460,241 คน แบ งการผลิ ตโดยภาคการศึก ษา 147,149 คน และภาคการพั ฒ นา จำนวน
313,092 คน ประกอบดวย จังหวัดบึงกาฬ 13,999 คน จังหวัดเลย 358,472 คน จังหวัดหนองคาย 14,840 คน
จังหวัดหนองบัวลำภู 13,655 คน จังหวัดอุดรธานี 59,275 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหน ง
เชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอเครื่องนุงหม กอสรางและชางฝมือ ธุรกิจการคา พาณิชย
12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปนศูนยกลาง
การคาสินคาเกษตรและปศุสัตว การทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตองการ
กำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 127,679 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 32,359 คน และภาคการพัฒนา จำนวน
95,320 คน ประกอบด วยจั งหวั ดนครพนม 13,010 คน จั งหวั ดมุ กดาหาร 70,714 คน จั งหวั ด สกลนคร
2 - 21

43,955 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว โลจิสติกสและขนสง ธุรกิจการคา พาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP
13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ)
เปนเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโลจิสติกส มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป
เทากับ 77,684 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 26,612 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 51,072 คน
ประกอบดวยจังหวัดกาฬสินธุ 23,919 คน จังหวัดขอนแกน 10,738 คน จังหวัดมหาสารคาม 16,012 คน
จังหวัดรอยเอ็ด 27,015 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด
ประกอบดวย เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอ
เครื่องนุงหม กอสรางและชางฝมือ ธุรกิจการคา พาณิชย
14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย ชัยภูมิ)
เปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรคอารยธรรมขอมและกีฬา และศูนยกลางการคาสินคาเกษตร มีความตองการกำลังแรงงาน
5 ป เทากับ 122,325 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 18,720 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 103,605 คน
ประกอบด ว ยจั งหวั ดชั ย ภู มิ 50,315 คน จั งหวั ด นครราชสี มา 47,900 คน จังหวัดบุร ีร ัมย 9,210 คน
จังหวัดสุรินทร 14,900 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด
ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา
พาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP
15. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ
ยโสธร) "เปนศูนยกลางขาวหอมมะลิโลก และประตูสูอาเซียนตะวันออก” มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ
96,819 คน แบ ง การผลิ ต โดยภาคการศึ ก ษา 51,818 คน และภาคการพั ฒ นา จำนวน 45,001 คน
ประกอบดวย จังหวัดยโสธร 27,750 คน จังหวัดศรีสะเกษ 36,225 คน จังหวัดอำนาจเจริญ 9,760 คน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี 23,084 คน การพั ฒ นากำลั ง แรงงานเพื ่ อ มุ  ง สู  ต ำแหน ง เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ท างการค า
ของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง ธุรกิจการคา พาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP
16. กลุ  มจั งหวั ดภาคใตฝ งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง) เปน เมืองเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดานวิทยาการอาหารและศูนยกลางทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ
153,845 คน แบ งการผลิ ตโดยภาคการศึ กษา 32,840 คน และภาคการพั ฒ นา จำนวน 121,005 คน
ประกอบด วยจั งหวั ดกระบี ่ 41,930 คน จั งหวั ดตรั ง 5,095 คน จั งหวัดพั งงา 19,670 คน จั งหวัดภู เก็ ต 65,870 คน
จังหวัดระนอง 21,280 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด
ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร กอสราง
และชางฝมือ วิสาหกิจชุมชน OTOP
17. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย (สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง) เปนศูนยกลาง
การคาสินคาเกษตรภาคใต (ยางพารา ปาลมน้ำมัน ผลไม) มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 1,068,564 คน
แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 122,511 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 946,053 คน ประกอบดวย จังหวัด
ชุมพร 6,290 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช 18,628 คน จังหวัดพัทลุง 1,005,505 คน จังหวัดสุราษฎรธานี
38,141 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย
เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกส
และขนสง ธุรกิจการคา พาณิชย
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18. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส) เปนเมืองนวัตกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรภาคใตและประตูสูอาเซียนตอนใต (ยางพารา อาหารฮาลาล ประมง) มีความตองการ
กำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 174,641 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 47,488 คน และภาคการพัฒนา
จำนวน 127,153 คน ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส 28,005 คน จังหวัดปตตานี 15,200 คน จังหวัดยะลา
22,700 คน จังหวัดสงขลา 39,073 คน จังหวัดสตูล 69,663 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหน ง
เชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร อาหารและอาหารสัตว โลจิสติกสและขนสง
ธุรกิจการคา พาณิชย
ตารางที่ 1 ความตองการกำลังคนจำแนกตามกลุมจังหวัดตั้งแตป พ.ศ. 2560 - 2564

การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (ประเทศไทย 4.0) เพื่อสนับสนุนการผลิต
กำลังแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of
Growth) ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาตอยอดดวยการวิจัย (First S-curve) ไดแก
1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive) กำหนดการพัฒนากำลังคนดานยานยนต
และชิ้นสวน รองรับการขยายตัวดานการพัฒนาระบบยานยนตสมัยใหม จำนวน 160,111 คน ในทองที่ 17 จังหวัด
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2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) กำหนดการพัฒนากำลังคนดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
รองรับการขยายตัวดานการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส จำนวน 124,167 คน ในพื้นที่ 6 จังหวัด 3) อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) การพัฒนาคน
รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยมีการดำเนินการทั้ง 76 จังหวัด มีเปาหมายจำนวนกำลังแรงงาน
การพั ฒนา จำนวน 733,130 คน 4) การเกษตรและเทคโนโลยี ช ี วภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ดำเนินการพัฒนากำลังคนดานการเกษตร ประมง และปศุสัตว ในจำนวน 1,168,978 คน เพื่อเตรียมความพรอม
และการรวมพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
ดำเนินการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาความรูและทักษะ รองรับการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จำนวน 801,499 คน สวนกลุมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบดวย
1) อุ ต สาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ไมมีการพัฒนาบุคลากรในดานดังกลาว 2) อุตสาหกรรม
การบิ นและโลจิ สติกส (Aviation and Logistics) กำหนดเป าหมายรองรับการเติ บโตของอุ ตสาหกรรมโลจิ สติ กส
โดยการผลิตและพัฒนาในสาขาโลจิสติกสและขนสง จำนวน 215,631 คน ใน 22 จังหวัด 3) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) ไมมีการพัฒนากำลังแรงงาน ระบุในแผนพัฒนา
กำลังคนรายจังหวัด 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) กำหนดใหมีเปาหมายการพัฒนากำลังแรงงานดานดิจิตอล จำนวน
8,582 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) ไมมีการพัฒนากำลังแรงงาน
ระบุในแผนพัฒนากำลังคนในระดับพื้นที่
3.1๑ ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560-2564
ภาวะการขาดแคลนแรงงานทั้ งในเชิงอุ ปสงค และในเชิ งอุปทาน เกิ ดจากหลายป จจั ย เช น ภาคการศึกษา
ผลิตกำลังคนไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน การเขาสังคมผูสูงอายุ ทัศนคติในการทำงานของแรงงาน
รุ นใหม การใช แรงงานอย างเข มข นมากกว าเทคโนโลยี และมีการลงทุนดานเทคโนโลยีน อย การแก ไขป ญหา
การขาดแคลนแรงงานจะเห็นผลเปนรูปธรรมไดตองเกิดจากการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน อันจะนำไปสูการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางยั่งยืนสอดคลองและรับรองการพัฒนา
ประเทศสูไทยแลนด 4.0 ไดอยาง มีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางานจึงไดจัดทำยุทธศาสตรการแกไขและปองกัน
การขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 เตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจ
ในการทำงานแกผูเรียน และผูที่กำลังเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวย 7 กลยุทธ คือ
1) การเตรียมความพรอมสำหรับผูที่กำลังศึกษาและเขาสูตลาดแรงงาน
2) การสรางสมรรถนะใหกับผูสอนโดยรวมมือกับภาคเอกชน และนำ STEM มาใช
3) สรางสมดุลใหผูเรียนตาง ๆ
4) สรางระบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบกิจการกับอาชีวะศึกษา
5) สรางระบบทวิภาคี ระหวางสถานประกอบกิจการกับอุดมศึกษา
6) ปรับทัศนคตินักเรียน ผูปกครอง ใหเขาใจโลกอาชีพอยางแทจริง
7) สรางคานิยม และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
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2. ยุทธศาสตรที่ 2 รักษาอัตราการมีสวนรวมในตลาดแรงงาน (Labour Force Participation
Rate) ยกระดับกำลังแรงงานใหมีสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับทักษะของกำลังแรงงาน และสนับสนุนการคงอยู
ในตลาดแรงงาน ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ
1) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) เตรียมความพรอมกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
3) อบรมในรูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)
4) มีสวนรวมในตลาดแรงงาน โดยใชมาตรการทางกฎหมายและไมใชกฎหมาย
5) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs
6) การทบทวนรูปแบบการจางแรงงานตางชาติในทุกระดับทักษะ
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางคาจางใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางความเหมาะสม
ในด านรายได เ นื ่ องจากค า จ า งถื อเป น ป จ จั ย สำคัญ ของแรงงานต อ การตั ดสิน ใจและออกจากตลาดแรงงาน
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
1) ใชระบบค าจางตามมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Pay) อาทิ มาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ
2) ปรับคาจางอยางเหมาะสมตามความรู ความสามารถ และระดับฝมือ
3) ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
4. ยุ ทธศาสตร ที่ 4 สนั บสนุน การจา งงานในกลุมผูสูงอายุ และสรา งแรงจูงใจแกผูที่อยู
นอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกกลุมผูอยูนอกกำลังแรงงานใหเขาสูตลาดแรงงาน
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้
1) อำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุและแรงงานนอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน
2) สนับสนุนแนวทางการจางงานอยางเหมาะสม
3) จัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหแกแรงงาน
4) เพิ่มประสิทธิภาพใหแกแรงงาน
5) ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
5. ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการมีสวน
รวมในภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานขอมูลและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข อง
ประกอบดวย 4 กลยุทธที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงาน ดังนี้
1) สรางเครือขายระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการ
2) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
3) สนับสนุนใหใชขอมูลจากหนวยงานราชการเปนฐานขอมูล
4) นำระบบ IT มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลกำลังแรงงาน
3.1๒ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุนใหภาคเอกชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสำคัญ และความจำเปนที่ตองเรียนรูและปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจดวยการใชเทคโนโลยีดิ จ ิ ทัล
อยางมีศักยภาพ ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้
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(1) เพิ ่ มขี ดความสามารถในการแขงขัน ของภาคธุ รกิ จเพื่ อสรางมูลค าเพิ่ มทางเศรษฐกิ จ
และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา
(2) เพิ ่ ม โอกาสทางอาชี พ เกษตรและการค าขายสิ น ค า ของชุ มชนผ า นเทคโนโลยี ด ิจ ิ ทัล
โดยดำเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(3) เรงสรางธุรกิจ เทคโนโลยีด ิจิ ทั ล (Digital Technology Startup) เพื่อใหเปน ฟนเฟ อง
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
(4) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงสรางประเทศไทย
ที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูอาศัยอยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยี ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร 5 ดาน คือ
(1) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีส ำหรับ
ประชาชน
(2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
(3) สรางสื่อคลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ประชาชนเขาถึง
ไดอยางสะดวกผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
(4) เพิ ่ ม โอกาสในการเรี ย นรู  แ ละได ร ั บ บริ ก ารการศึ ก ษาที ่ ม ี ม าตรฐานของนั ก เรี ย น
และประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเทาเที ยม
รองรับการเขาสูสังคมสูงวัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การใหความสำคัญ
กับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีความสามารถสรางสรรค
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3 ดาน
ดังนี้
(1) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย เพื่อนำไปสูการสรางคุณคาสินคาและบริการ
ไดเทาทันความตองการของผูรับประโยชน
(2) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสาขา
อาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความตองการในอนาคต
(3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร
3.1๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตรที่ 1: ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา
ยุ ทธศาสตร น ี ้ มี เ ป า หมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมเปา หมาย
เพิ่มการใชงาน ดานดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุม SMEs เพิ่มจำนวนผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise : IDE) ลดปริมาณของเสียและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคอุตสาหกรรม
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รวมทั้งเพิ่มขี ด ความสามารถในการแข งขันของคลัสเตอร อุตสาหกรรมเปาหมาย ยุทธศาสตรนี้ประกอบด ว ย
3 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
1. เพิ ่ ม ผลิ ต ภาพ ส ง เสริ ม การนำทั ก ษะองค ค วามรู  ด  า นการบริ ห ารจัด การใหม ๆ มาช ว ย
ในกระบวนการผลิตและการประกอบการ เชน การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการดานโลจิสติกส การควบคุม
สิ นค าคงคลั ง การออกแบบเชิ งวิ ศวกรรม การควบคุ มและตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค า เป นต น รวมถึ งส งเสริ ม
ใหผูประกอบการประยุ กต ใช ร ะบบควบคุ มการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) การใชห ุน ยนตในการผลิต
(Robotic) การใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟแวรตาง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยใหเขาสู
Industry 4.0 ซึ่งจะเขามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของโลกในอนาคตอันใกล
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ มาตรฐานอุตสาหกรรมเปนสวนสำคัญสวนหนึ่ง
ในการถายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีของภาคอุตสาหกรรม (Best Practices) และชี้นำแนวทางการจัดการของภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนำผลิตภัณฑใหมและกระบวนการผลิตใหมมาสูภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเปน
ตองมีการยกระดับมาตรฐานของสินคาและบริการเพื่อยกระดับมูลคาผลิตภัณฑ รวมทั้งมีการจัดทำเกณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการวางมาตรฐานในเชิงรุกเปนปจจัย
สำคัญ จึงควรมีการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานในเชิงรุกโดยรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมทั้งสงเสริม
ใหภาคเอกชนสามารถเขาถึงองคความรูและการปรับใชมาตรฐานตาง ๆ ในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสม
เพื่อเปนการวางรากฐานการเปนผูชี้นำดานการผลิตใหพรอมรองรับการเขาไปเปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตของโลก
3. พัฒนานวัตกรรม สงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวมในการวิจัยทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยสรางชองทางและเครือขายเพื่อรวมกันนำเสนอโจทยปญหาการวิจัยสูภาครัฐ สงเสริมการจัดการเครือขายเงินทุน
และสนับสนุนเงินทุน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายในสถานประกอบการ
ตอยอดงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางผลิตภัณฑตนแบบ (Pilot)
และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย ตลอดจนการสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพื่อยกระดับมูลคา
ผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิต หรือขยับการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมไปสูหวงโซการผลิตของโลก
ที่มีมูลคาสูง
4. สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) โดยการสงเสริม
ใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการรีไซเคิล การใชพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใหความรูและแนวทางปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
และสนับสนุนธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสรางความยั่งยืนในการประกอบการ
อุตสาหกรรม
5. การสรางการเติบโตของวิสาหกิจดานความคิดสรางสรรค และดานวัฒธรรม (Cultural &
Creative) เพื่อเปนการนำทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางความคิดมาสรางคุณคาในเชิงเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาเชิงออกแบบเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูจากวัฒนธรรมและภูมิปญญารวมกับการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคและผูประกอบการในธุรกิจที่ใชความคิดสรางสรรค เชน อุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบ
เฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมบันเทิง หรือธุรกิจที่ใชสินทรัพยทางวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน ไดแก อุตสาหกรรมแฟชั่น
ที่สะทอนเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ผาทอตาง ๆ เครื่องประดับที่คงเอกลักษณการออกแบบของแตละ
ทองถิ่น เปนตน
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กลยุทธที่ 2 เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผูประกอบการ
จากโมเดลประเทศไทย 4.0 เน น การพั ฒ นาประเทศด ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ดั ง นั้ น
จึ งต องส งเสริ มผู  ป ระกอบการทุ กระดั บ ในการใชน วั ตกรรมในการประกอบธุร กิจ เพื่อพัฒ นาไปสูว ิส าหกิ จ
ที ่ ขั บ เคลื ่ อนด ว ยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDE) และมี ความเชี ่ยวชาญอย างครบวงจรตั ้ งแต
ขั้นตอนการพัฒนาการผลิตและการตลาด นอกเหนือจากการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว ยังมีแนวทาง
ในการสนับสนุนดานอื่น ๆ แตกตางกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายในการปฏิรูปองคกรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
เพิ่มมูลคาการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่เปาหมาย เพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา เพิ่มจำนวน
นักวิจัยในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนตอประชากร และเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาทักษะ องคความรูของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังนั้นจึงต องมี การพัฒ นาทั กษะและองค ความรูบุคลากรในภาคสวนต าง ๆ ทั้งแรงงานในภาคอุต สาหกรรม
ผู  ประกอบการ และบุ คลากรภาครั ฐที ่ เกี ่ ยวข องใหมี ความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถก าวทั นต อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งการสรางบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิด คน
นวัตกรรมตาง ๆ ที่มีอัตรากำลังเพียงพอตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม เพื่อเปนแรงขับเคลื่ อน
ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องประเทศต อ ไปในอนาคต โดยมี แ นวทางในการพั ฒ นาทั ก ษะและ องค ค วามรู
ของบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ดังนี้
๑. ยกระดับทักษะและองคความรู ดานเทคโนโลยี (Re-skill for Labor to Support Industry 4.0)
- ยกระดับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อพัฒนาใหเปนแรงงานที่มีฝมือ
มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหมที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได
- เพิ่มจำนวนแรงงานฝมือที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยรวมกับสถานศึกษา เชน
สถาบันอาชีวะในการอบรมบุคลากรคุณภาพสูตลาดแรงงาน
- สรางเครือขายระหวางผูประกอบการ สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการกำหนด
หลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร พัฒนาฝมือแรงงาน และการอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหแกแรงงาน
2. สรางผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี และนวัตกร (Enhance Specific Knowledge to
Support New Technology)
- เพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนวัตกรในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในสาขาเทคโนโลยีที่เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ เชน Biotech, Foodtech, Meditech, Healthtech,
และ Automation & Robotic เปนตน
- เพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ
ทำหนาที่ถายทอดหรือเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรม
- เพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดานดิจิทัล การประยุกตใช
ดิจิทัล และออกแบบดิจิทัลในสาขาตาง ๆ ที่มีความขาดแคลน
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3. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Enhance IT & Digital Skill)
- พัฒนาทักษะบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาชวยในการติดตอสื่อสาร
ในองคกรและสื่อสารกับลูกคา เชน การประสานงานดวยระบบออนไลน การประชุมออนไลน
- พั ฒ นาทั กษะบุคลากรในองคกรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาชวยอำนวยความสะดวก
และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทำงาน เชน การใชโปรแกรมซอฟแวร ต าง ๆ ทั้งโปรแกรมดานบัญชี การวางแผน
การผลิต บริหารคลังสินคา การวิเคราะหขอมูลลูกคา
- วางรากฐานดานการเขียนโปรแกรม และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสูสถานศึกษา
เพื่อเปนการเตรียมพรอมกำลังคนสูการปฏิรูปอุตสาหกรรม
4. เชื ่ อ มโยงนวั ต กรรมและองค ค วามรู  ด  ว ยเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Connect Innovation
& Knowledge through Digital Platform)
- เชื่อมโยงเครือขายกำลังคนนวัตกรรม ริเริ่มชองทางการแลกเปลี่ยนและการรวมกลุมของนักวิจัย
นวัตกร ผูประกอบการ และนักลงทุน พรอมสรางการเขาถึงองคความรูและสิทธิบัตรสูภ าคอุตสาหกรรม ในรูปแบบดิจิทัล
- พัฒนาแหลงการเรียนรูออนไลนในการสืบคนขอมูลความรูตาง ๆ ผานระบบคอมพิวเตอร
อัพเดทความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมผานสื่อออนไลน เชน เว็บไซต, social media, online video, e-book เปนตน
- การศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน เปดโอกาสใหสามารถเรียนและไดรับวุฒิการศึกษา
จากสถาบันนั้น ๆ ได โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปศึกษายังสถาบันในประเทศนั้น
ยุทธศาสตรที่ 3 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายใหรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสูหวงโซที่มีมูลคาสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใชดิจิทัลเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด
ระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผูประกอบการไทยไปยังตางประเทศเปาหมายและเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งเพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายไปยังตลาดตางประเทศ
ยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงหวงโซการผลิตของโลก
กลยุทธที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสูสากลดวยดิจิทัล
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ
3.1๔ ยุทธศาสตร สสว. ป 2560-2564
วิสัยทัศน “เปนผูนำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สูความมั่งคั่งอยางยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่สงเสริม SME
1.1 บูรณาการการจัดทำแผนการสงเสริม SME
1.2 บูรณาการงบประมาณและการจัดทำตัวชี้วัดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (Joint KPI)
1.3 สรางความรวมมือเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับนโยบายสงเสริม SME (Promote Policy)
ทั้งในระดับประเทศ (Local) ภูมิภาค (Regional) และตางประเทศ (Global)
1.4 พัฒนาฐานขอมูลรวมกับหนวยงานที่ มีบทบาทเฉพาะดานเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลักดันงานตามแผนการสงเสริม SME
2.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการสงเสริม SME (Implement โครงการ)
1) การส ง เสริ ม SME เฉพาะกลุ  ม ตาม Life cycle ได แ ก Startup, Regular, Strong,
Turnaround
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2) การเตรียมความพรอมในการสรางและยกระดับมาตรฐานใหกับผูประกอบการ SME
3) เสริมสรางองคความรูในการประกอบธุรกิจ
4) สงเสริมดานการตลาดทั้งในและตางประเทศ
5) การสงเสริมให SME เขาถึงแหลงเงินทุนมากขึ้น
3.1๕ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน
• มีฐานขอมูลความตองการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุม อุตสาหกรรมอยางครบถวน
• สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา
• สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรส ุขภาพ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ ้นเมื่ อเที ย บ
กับผูเรียนสังคมศาสตร
• รอยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
• สัดสวนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
• รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงาน ตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น
• จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
• จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น
• รอยละของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
เป า หมายที ่ 3 การวิ จ ั ย และพั ฒ นาเพื ่ อ สร า งองค ค วามรู  และนวั ต กรรมที ่ ส ร า งผลผลิ ต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
• สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
• สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น
• จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น
• จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
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• จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ที่ไดจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น
• รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายที่ 2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน
• ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
• จำนวนผูสูงวัยที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
เป า หมายที ่ 3 สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรม/กระบวนการเรี ย นรู
ตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เชน
• จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี สมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
• จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
3.1๖ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
กลยุทธที่ ๑.๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการสรางเสริมสังคมฐานความรู
มาตรการที่ ๑.๒.๓ ส งเสริ มการแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู  ระหว างเกษตรกร อุ ตสาหกรรม และสถาบั น
การศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน
มาตรการที่ ๑.๒.๕ การสนับสนุนสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการต อยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชน
กลยุทธที่ ๑.๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสรางเสริมขีดความสามารถ
ของทองถิ่น และชุมชน
มาตรการที่ ๑.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
/บริการของชุมชน
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ การเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถ ความยื ด หยุ  น และนวั ต กรรมในภาคเกษตร
ผลิตและบริการดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรนี้ไดจำแนกกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน ๓ กลุมหลัก ไดแก กลุมสาขาเกษตรกรรม
กลุ  ม สาขาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และกลุ  ม ธุ ร กิ จ บริ ก าร (รวมธุ ร กิ จ ค า ปลี ก และค า ส ง ) โดยมี ก ารกำหนด
กลุ  ม เป า หมายข า งต น เพื ่ อ การดำเนิ น งานตามสภาพป ญ หาในระดั บ ชาติ ควบคู  ก ั บ ความเดื อ นร อ น
หรือผลกระทบในวงกว าง โดยใชเกณฑ ในการพิจารณาจากผลกระทบตอสังคมไดแก จำนวนผูประกอบการ
และจำนวนการจ า งงาน ทั ้ ง นี ้ ย ั ง ได พ ิ จ ารณาจากผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ หรื อ ความสำคั ญ ต อ การขยายตั ว
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาสาขาเปาหมายจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การสงออก
การนำเข า และผลิ ต ภาพ ประกอบกั บ การมี ส  ว นร ว มของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs)
ที ่ มี กว าร อยละ ๙๙ ในระบบห วงโซ อุ ปทานและหวงโซม ูลคา และศั กยภาพและความพร อมทางด านทรั พยากรธรรมชาติ
ของประเทศตามลำดับ เพื่อใหกลุมเปาหมายหลักทั้ ง ๓ ขางตนมีความชัดเจนในการดำเนินงานในเชิ งปฏิบ ัติย ิ่ งขึ้ น
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จึ งได กำหนดประเภทของสาขาอุ ตสาหกรรมเป าหมายของนโยบายและแผนฯ ฉบั บที ่ ๑ นี ้ เพื ่ อเพิ ่ มขี ดความสามารถ
ความยืดหยุนและนวัตกรรมใหพรอมกับการปรับโครงสรางในการเขาสูยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ดังนี้
๑. กลุ  ม สาขาอุ ต สาหกรรมดั ้ ง เดิ ม ของประเทศจากกลุ  ม เป า หมายหลั ก ที ่ ป ระเทศไทย
ตองพยายามรักษา เพื่อใหเกิดการจางงานและการลงทุนอยางมีเสถียรภาพ ดังนี้
๑.๑ กลุมเกษตรกรรม : ขาว มันสำปะหลัง ออย กุง ไก ปาลมน้ำมัน ยางพารา
๑.๒ กลุม อุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณ
๑.๓ กลุ  ม อุ ต สาหกรรมเบา : แฟชั ่ น (สาขาสิ ่ ง ทอและเครื ่ อ งนุ  ง ห ม ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากหนั ง
แกวและเซรามิก อัญมณี) พลาสติกและปโตรเคมี ผลิตภัณฑยาง
๑.๔ กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร
๑.๕ กลุ  ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารและการค า : บริ ก ารท อ งเที ่ ย วและสาขาต อ เนื ่ อ ง (บริ ก ารสุ ข ภาพ
และอนามัย บริการดานวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก รานอาหาร บริการเสริมสรางสุขภาพ สปา)
โลจิสติกสและสาขาตอเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและผลิตภัณฑ ตอเรือซอมเรือ) และบริการ
กอสรางและสาขาตอเนื่อง
๒. กลุมสาขาอุ ตสาหกรรมใหม และสาขาที่มีแนวโนมที ่ดี ไดแก สาขาพลังงานและพลั งงาน
ทดแทนระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขาตอเนื่อง (บริการคอมพิวเตอรและซอฟตแวร สิ่งพิมพ
และพิมพสกรีน) และกลุมเทคโนโลยีใหมเชน Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, Bio Packaging
และ Technical Textile เปนตน
กลยุ ท ธ ที่ ๒.๑ วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี เพื ่ อ การยกระดั บ ความสามารถในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และผลิตภาพรายสาขา
มาตรการที่ ๒.๑.๑ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เพื ่ อ การส ง เสริ ม การรวมกลุ ม
และเครือขาย บริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดหวงโซอุปทานทั้งเกษตร ผลิต และบริการ
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื ่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม
และเครื อข ายสร า งความเชื ่ อ มโยงระหว า งต น น้ ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตลอดหว งโซ มูล ค า ซึ่งครอบคลุ ม
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปสูการสรางความเขมแข็งในการพัฒนากลุมและเครือ ขาย
แบบครบวงจร (Cluster Management) ที่มีการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางเปนระบบ (Supply Chain
Management) เช น การทำ Technology Matching เพื่อการเพิ่มประสิทธิภ าพและผลิตภาพตลอดห ว งโซ
อุปทานและเครือขาย (Supply Chain and Cluster Management) สรางงานนวัตกรรมรวมระหวางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) และผู  ป ระกอบการ ขนาดใหญ การรวมกลุมเพื่อการพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
และบริการเพื่อการสรางตลาดใหม ใชสิทธิประโยชนทางการคาเสรี ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการทองเที่ยว
และสาขาตอเนื่อง เชน ผลิตภัณฑสมุนไพร สปา และ OTOP เปนตน
มาตรการที ่ ๒.๑.๒ การยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิ ตภาพกระบวนการผลิ ต
โดยใชประโยชนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
พั ฒ นางานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของประเทศ
เพื ่ อการยกระดั บ ขี ด ความสามารถ ประสิ ทธิภ าพและผลิตภาพทั ้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิ ต
และธุ ร กิ จ บริ การ เช น การเสริ มสร า งความรูวิสาหกิจและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับ และขนาด
ของวิสาหกิจเพื่อการลดตนทุน การลดของเสีย การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุงระบบการจัดการวัตถุดิบ
การควบคุมสิ น ค าคงคลั ง เทคโนโลยี เ ครื ่ องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีการตรวจวัดแม น ยำ
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(Precision Measurement) พัฒนานักปรับปรุงผสมผสานเสนใย พัฒนา Textile Designer (ออกแบบเสนใย)
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เครื ่ อ งจั ก รในการพั ฒ นาเส น ใย เทคโนโลยี ก ารกรี ด ยางหรื อ วิ ธ ี ก ารกรี ด ยางแบบใหม
(เปลี่ยนจากการกรีดเปนการเจาะ) เทคโนโลยี การแปรรูปยางขั้นตนโดยการพัฒนาสารเคมีใหมเพื่อใชรักษา
สภาพน้ำยางแทนแอมโมเนีย การพัฒนา software สำหรับระบบการจัดการโรงแรม (Front and Back Office)
เพื่อยกระดับการใหบริการของโรงแรมไทย เปนตน ตลอดจนการนำผลงานไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยี
ทั้งการถายทอดแบบวิสาหกิจขนาดใหญสูวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การรวมกลุมเปนหุนสวนกัน
(Consortium) ระหว า งภาครั ฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาควิ ช าการ การจั ด ทำแผนที ่ น ำทางการพั ฒ นา
การดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง เปนตน
กลยุ ทธ ที่ ๒.๒ วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื ่ อการสร างมู ลค าเพิ ่ ม สร างคุ ณค า และนวั ตกรรม
รายสาขา
มาตรการที่ ๒.๒.๑ การพั ฒนาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพื ่ อการยกระดั บคุ ณภาพ มาตรฐาน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑและบริการ
มาตรการที่ ๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวรองรับเศรษฐกิ จ
สีเขียวมุงเนนการสรางความแตกตาง นวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดผลิตภัณฑและบริการ
พัฒนาและนำงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการเสริ มสร างองค ความรู
และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ บรรจุ ภ ั ณ ฑ บริ ก าร และกระบวนการรองรั บ เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วที ่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม โดยเนนขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
บริการในตลาดที่เนนเทคโนโลยีและคุณภาพ และขีดความสามารถในการใชประโยชนจากขอตกลงทางการคา
ระหว างประเทศต า ง ๆ เช น ผลิ ตภั ณฑ เ กษตรอิน ทรีย เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑช ีว ภาพ (Bio - Products and
Renewable Packaging) การใชพลังงานทางเลือกจากพืชผลิตภัณฑปโตรเคมีจากวัตถุดิบอื่นที่ไมใชน้ำมันดิบ (Biobased Product) เป  นต  น ตลอดจนการพ ั ฒนา Business Model ท ี ่ ม ี การนำผลงานว ิ ทยาศาสตร  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสรางความแตกตางและความโดดเดนที่มีสวนผสมของวัฒนธรรมและเอกลักษณแหงความเปนไทย
ตอผลิตภัณฑและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนตลาดในรูปแบบ Niche Market
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลยุ ทธ ที่ ๔.๑ การบู รณาการการพั ฒนาและผลิ ตกำลั งคนด าน วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศ
มาตรการที่ ๔.๑.๒ การสนับสนุนและสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เนนการบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน
(Work - Integrated Learning)
การส งเสริ มใหส ถาบัน การศึกษาพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบ ัต ิจริง
เพื่อเรียนรูงานอาชีพ โดยขยายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน ไดแก การศึกษา
ในระบบทวิ ภ าคี สหกิ จ ศึ ก ษา การฝ ก งาน เป น ต น รวมทั ้ ง ส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรผู  ส อน
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที ่ ข าดแคลน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ที่อยูในตลาดแรงงานอยูแลวใหมีทักษะและความสามารถที่สามารถเปลี่ยนมาประกอบอาชีพในสาขาที่ขาดแคลน
กลยุทธที่ ๔.๒ การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องคความรู
กำลังคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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มาตรการที่ ๔.๒.๑ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ ่ ม ขี ด ความสามารถบุ ค ลากรวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื ่ อ รองรั บ ความต อ งการใหม แ ละเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพของภาคการผลิ ต และบริ ก าร และรองรั บ
สถานการณเรงดวนของประเทศ
การพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพใหกับกำลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเกิดขึ้นใหมของภาคผลิตและบริการ อาทิเชน เทคโนโลยี ระบบราย
สาขา Creative Industry และเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพของภาคผลิต และบริ ก ารที ่ ม ี อ ยู  เ ดิ ม และเป น สาขายุ ท ธศาสตร
ของประเทศ อาทิเชน สาขาเกษตร สาขาอาหาร สาขาพลังงาน สาขาแฟชั่น สาขาทองเที่ยว สาขาปโตรเคมี
รวมทั ้ งการเพิ ่ มทั กษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทักษะดานภาษาตางประเทศ ตลอดจนเพื่อรองรั บ
สถานการณเรงดวนของประเทศ อาทิเชน สาขาเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิศวกรรมทรัพยากร
ธรณี สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ สาขาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใหบุคลากรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มี ศั กยภาพในการทำงาน มี ความสามารถในการเรีย นรู  ความสามารถในการแกป ญ หาสถานการณเ ร ง ด ว น
ของประเทศและกาวทันความกาวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก
มาตรการที่ ๔.๒.๒ การยกระดั บ ความสามารถ ทั ก ษะและองค ค วามรู  ด  า นวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใหแกแรงงานทั่วไป
การอบรมและการดำเนินงานการสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการฝกอบรมทักษะดาน ICT ที่มีระบบมาตรฐานการรับรองระดับสากล
ผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ๆ เชน โรงเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโรงงาน
หรือสถานประกอบการ เปนตน
กลยุ ทธ ที ่ ๔.๓ การสรา งแรงจู งใจ ขยายฐานบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ใหมีมวลวิกฤต และมีเสนทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการที่ ๔.๓.๒ การสรางโอกาสทางธุรกิจแกบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสร า งโอกาสทางวิ ช าชี พโดยระบบบม เพาะผู ป ระกอบการด านวิ ทยาศาสตรเ ทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาระบบการแบงปนผลประโยชนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ และการสรางกลไก
เชื่อมโยงบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและดานธุรกิจใหมีโอกาสไดทำงานพัฒนาธุรกิจ
รวมกัน เชน การสราง ตลาดงานรองรับอาชีพนักวิจัยโดยการสรางงานวิจัยรวมรัฐ เอกชน วิชาการ
มาตรการที่ ๔.๓.๓ การสงเสริมใหมีการเคลื่อนยาย (Mobility) ของบุคลากรวิจัยและพัฒนา
การส ง เสริ ม การเคลื ่ อ นย า ยและแลกเปลี ่ ย นบุ ค ลากรวิ จ ั ย และพั ฒ นาระหว า งภาครั ฐ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมีการทำงานรับใชสังคม (ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ
ภาคสังคม)
ยุ ทธศาสตร ที่ ๕ การส งเสริมและสนับ สนุน การพั ฒนาโครงสรา งพื ้น ฐานและปจ จั ย เอื้ อ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ ๕.๑ การสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มาตรการที่ ๕.๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ กลไกดานการเงินการคลังรูปแบบใหม
เพื่อการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือกลไกดานการเงินการคลังรูปแบบใหม และมาตรการสนั บสนุน
ดานการเงินการคลังสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผูประกอบการใหมในการทำวิ จัย
และพั ฒ นา และนำผลงานวิ จ ั ย ไปใช ใ นเชิ ง พาณิ ช ย เช น ขยายบทบาทการร ว มทุ น (Venture Capital)
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เพื ่ อสนั บสนุ นการพั ฒนางานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม การสนั บสนุ นสิ นเชื ่ อทางการเงิ นผ าน Bank
และ Non-Bank การจั ดตั ้ งกองทุ น การพั ฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ รวมเอกชน
การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม (IT Bank) การพัฒนาระบบภาษี การสนับสนุนการเขาระดมทุนในตลาดทุ น
การปรับปรุงระบบ และกลไกการค้ำประกันสินเชื่อดวยทรัพยสินทางปญญา การใหบริการเงินกูดอกเบี้ย ต่ ำ
การใหเงิ น ทุ นสนับ สนุน การเริ่มตน ธุร กิจ ที่ มี เ ทคโนโลยีเ ข มข น การใหเงิ น ทุ นสนับ สนุน การวิจ ัย และพั ฒ นา
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรในประเทศ และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
และที่ปรึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการนำไปใชในเชิงพาณิชย เปนตน
มาตรการที ่ ๕.๑.๒ การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การใช เ ครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น การคลั ง
ที่มีอยูในการเพิ่มขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรั บ ปรุ งระเบีย บและขั ้น ตอนในการขอรั บ การสนั บ สนุน จากเครื่ องมื อทางการเงิ น การคลัง
ที่มีอยูใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหทั่วถึงเพื่อขยายฐาน
กลุมเปาหมาย ผูขอรับการสนับสนุน สรางกลไกในการที่จะชวยเหลือผูประกอบการ ประชาชน บุคลากร วิจัย
และพัฒนาใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ เชน การเพิ่มบทบาทโครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำและโครงการ
ดอกเบี้ ย ร อ ยละ ๐ เพื ่ อ การแก ไ ขป ญ หาเร ง ด ว นหรื อ การรองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงของสภาพภู ม ิ อ ากาศ
และภูมิประเทศ เปนตน
3.๑๗ แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ในป พ.ศ. 2552 ไดมีการพิจารณาปรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยฉบับปรับปรุง
นั้น ยังคงรักษาโครงแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับเดิม โดยมียุทธศาสตรที่สงเสริมการทำงานผูสูงอายุและการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร ด  า นการเตรี ย มความพร อ มของประชากรเพื ่ อ วั ย สู ง อายุ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ
โดยมาตรการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
1.1 มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
2.3 มาตรการสงเสริมดานการทางานและการหารายไดของผูสูงอายุ
4. ยุ ทธศาสตร ด  า นการบริหารจัด การเพื่อ การพั ฒนางานดา นผูสู ง อายุ อ ยา งบูร ณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก
4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
4.2 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
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บทที่ 3
การประเมินปจจัยในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การจัดทำแผนเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พ.ศ.2565 - 2570) นอกจากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวของดานผลิตภาพแรงงาน การศึกษาความเชื่อมโยง
ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ร าง) กรอบยุ ทธศาสตร ชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระที่ 37 ปฏิรูปแรงงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข องกั บการเพิ ่ มผลิ ตภาพแรงงานของประเทศไทย ตามที่ กลาวมาแลวในบทที่ 2 นอกจากนี้
ยั งได ทำการวิ เคราะห เกี ่ ยวกั บสถานการณ และแนวโนมดานแรงงานในปจจุบ ัน และปจจัยตาง ๆ ที่ส งผล
ตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของไทย ดังนี้
1. สถานการณแรงงานป 25๖2
1.1 กำลั งแรงงาน ข อมู ล กำลังแรงงานเปน ขอมูล ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ สำหรับป 2562 พบวา ประเทศไทยมีประชากรที่อยูในวัยทำงานหรืออายุ 15 ป
ขึ้นไปจำนวน 55.38 ลานคน จำแนกเปน ผูอยูในกำลังแรงงาน 38.18 ลานคน คิดเปนอัตราการมีสวนรวม
ในกำลังแรงงาน (KILM 1) รอยละ 67.71 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ไดแก ผูมีงานทำ 37.61 ลานคน
ผูวางงาน 0.37 ลานคน และผูรอฤดูกาล 0.19 ลานคน ขณะที่ผูไมอยูในกำลังแรงงาน จำนวน 18.40 ลานคน
คิดเปนอัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (Inactive Rate) (KILM 13) รอยละ 32.63 จำแนกเปนผูทำงานบาน
5.38 ล า นคน เรี ย นหนั งสื อ 4.35 ล า นคน เด็ก คนชรา และคนที่ไมส ามารถทำงานไดมี 6.80 ลานคน
และอื่น ๆ 1.87 ลานคน ดังปรากฏในแผนภูมิ 1 แผนภูมิ 2 และแผนภูมิ 3
แผนภูมิ 1 ภาวะการทำงานของประชากร ป 25๖2
ผูอยูในวัยทำงาน (อายุ 15 ปขึ้นไป)
55.38 ลานคน

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
18.40 ลานคน

ผูอยูในกำลังแรงงาน
38..18 ลานคน

ผูมีงานทำ
37.61
ลานคน

ผูวางงาน
0.37 ลานคน

ผูรอฤดูกาล
0.19
ลานคน

ทำงานบาน
5.38
ลานคน

เรียน
หนังสือ
4.35
ลานคน

เด็ก คนชรา
และคนที่
ไมสามารถ
ทำงานได
6.80 ลานคน

อื่น ๆ
1.87
ลานคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน
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แผนภูมิ 2 ภาวะการทำงานของประชากร ป 25๕๕ – 25๖2
60.00

ลานคน

กําลังแรงงาน

39.41

40.00
20.00

38.66

38.94
0.26

0.00

2555

38.58

38.22
0.28
2556

38.55

38.08

38.27

38.02

2557

2558

ผูวางงาน
38.43

38.10

37.69

37.46

2559

2560

38.18

37.86

0.45

0.38

0.34

0.32

ผูมีงานทํา

0.40
2561

37.61
0.37
2562 ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ: ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

1.2 โอกาสในการทำงาน การมีงานทำ การวางงาน
อั ตราการมี ส  วนร วมในกำลังแรงงาน : KILM 1 วั ดจากอั ตราส วนของประชากรในวั ยแรงงาน
ของประเทศที่ มีงานทำหรื อกำลั งหางานทำซึ่ งสะทอนอุ ปทานแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน
อยูที่รอยละ 67.71 แสดงวาประชากรในวัยทำงาน 100 คน มีประมาณ 67-68 คน มีงานทำหรือกำลังหางานทำ
โดยลดลงเล็กนอยจากปที่แลวที่มีอัตรารอยละ 68.29 สำหรับอัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (KILM 13) คิดจาก
จำนวนประชากรวั ย ทำงานผู ไ ม อ ยู ในกำลั งแรงงานอยู ที่ ร อ ยละ 31.91 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปที่ผานมา
ที่มีอัตรารอยละ 32.63 ซึ่งดัชนีนี้แปรผกผันกับอัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน KILM 1 (แผนภูมิ 3)
แผนภูมิ 3 อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน (KILM 1) อัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (KILM 13)
ป 25๕๕ – 25๖2
รอยละ
72.29
80.00

71.05

70.34

69.79

68.81

68.09

68.29

67.71

28.95

29.66

30.21

31.19

31.91

31.71

32.63

60.00
40.00

27.71

20.00
0.00

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน
2555

2556

2557

2558

อัตราผูไมอยูในกําลังแรงงาน
2559

2560

2561

2562 ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

อัตราการมีงานทำตอประชากร : KILM 2 วัดจากจำนวนประชากรในวัยแรงงานที่มีงานทำ
ต อประชากรวั ยแรงงานทั ้งหมด ซึ่ งสะท อนความสามารถในการสรางงานของเศรษฐกิ จ อัตราการจ างงาน
ของประชากรในวัยทำงานอยูที่รอยละ 66.48 ของจำนวนประชากรในวัยทำงาน แสดงวาประชากรวัยทำงาน
100 คน มีงานทำประมาณ 66 - 67 คน ซึ่งลดลงจากปที่แลวที่อัตรารอยละ 67.11 และหากจำแนกตามระดับ
การศึกษาที่มีการจางงานสูงสุด 3 อันดับแรก พบวา ผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษายังคงมีอัตราการจางงาน
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สูงสุด ที่รอยละ 16.13 รองลงมา ไดแก ระดับอุดมศึกษา รอยละ 15.26 และ ระดับต่ำกวาประถมศึกษา
รอยละ 14.61 (แผนภูมิ 4)
แผนภูมิ 4 อัตราการมีงานทำตอประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ป 2557 – 2562
รอยละ
80.00

69.43

68.82

67.78

66.94

67.11

66.48

60.00

13.70
10.40
11.10

14.10
10.90
10.90

14.19
11.00
10.98

14.29

15.19
12.38

15.26
12.56

16.00

15.40

15.30
2.37
2557

14.70
2.29
2558

40.00
20.00
0.00

12.94

13.06

15.11

10.97
8.45
14.89

16.18

16.13

13.89
2.13
2559

13.48
2.03
2560

15.55
2.61
2561

14.61
2.45
2562

ไมมีการศึกษา อื่น ๆ และไมทราบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราการจางงานของประชากรในวัยทํางาน

ป

ต่ํากวาประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
อุดมศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

อั ต ราส วนของผู  ม ี งานทำต อประชากรจำแนกตามสถานภาพการทำงาน : KILM 3
พบวา กลุมลูกจางที่ไดรับคาจางและเงินเดือน (wage and salaried workers) อยูที่รอยละ 49.61 เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากปที่ผานมาซึ่งอยูที่รอยละ 48.42 โดยในกลุมนี้ประกอบดวย 2 กลุมยอย คือ ลูกจางเอกชน
รอยละ 40.35 และลูกจางรัฐบาล รอยละ 9.26 ในขณะที่กลุมผูประกอบอาชีพอิสระ (the self – employed)
อยูที่รอยละ 50.39 ลดลงจากปที่ผานมาซึ่ งอยู ที่ร อยละ 51.58 ประกอบดวย 4 กลุมยอย กลุมนายจ าง
และมีการจ างลู กจ าง รอยละ 2.54 กลุ  มผูป ระกอบอาชีพอิสระที่ป ระกอบธุรกิจ ตนเอง รอยละ 31.39
กลุมผูมีสถานภาพเปนสมาชิกของสหกรณหรือองคกรเพื่อรวมกลุมสำหรับการผลิตสินคาและบริการ รอยละ
0.11 และผูทำงานใหครอบครัวโดยไมไดรับคาจาง รอยละ 16.35 (แผนภูมิ 5 และ 6)
แผนภูมิ 5 อัตราสวนของผูมีงานทำตอประชากรจำแนกตามสถานภาพการทำงาน ป 2562
2.4 ผูทํางานใหครอบครัวโดย
ไมไดคาจาง
16.35%
2.3 การรวมกลุม
0.11%

1.1 ลูกจางเอกชน
40.35%

1.1 ลูกจางเอกชน
1.2 ลูกจางรัฐบาล
2.1 นายจาง

2.2 ผูทํางานสวนตัว
31.39%
2.1 นายจาง
2.54%

2.2 ผูทํางานสวนตัว

1.2 ลูกจางรัฐบาล
9.26%

2.3 การรวมกลุม
2.4 ผูทํางานใหครอบครัวโดยไมไดคาจาง

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน
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แผนภูมิ 6 อัตราสวนของผูมีงานทำ จำแนกตามกลุมลูกจางที่ไดรับคาจางและเงินเดือน (Wage And Salaried Workers)
และกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ (The Self – Employed) ป 2555 – ป 2562
รอยละ
56.30

60.00
50.00

43.70

อัตราสวนของผูที่ไดรับเงินเดือน

อัตราสวนของผูทํางานของตนเอง

53.08
46.92

52.78
47.22

51.72
48.28

51.05
48.95

49.2850.72

51.58
48.42

2556

2557

2558

2559

2560

2561

50.39
49.61

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

2555

2562 ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

อั ตราส วนของผู  มี งานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม : KILM 4 ซึ ่ งจำแนกตาม 3 อุ ตสาหกรรมหลัก
ไดแก อัตราการจางงานในภาคเกษตรกรรม (KILM 4.1) รอยละ 31.43 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปที่แลว
ที่รอยละ 32.14 อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรม (KILM 4.2) รอยละ 22.84 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
ปที่แลวที่รอยละ 22.80 อัตราการจางงานในภาคบริการ (KILM 4.3) รอยละ 45.52 เพิ่มขึ้นเล็กน อย
เมื่อเทียบกับปที่แลวที่รอยละ 45.86 (แผนภูมิ 7)
แผนภูมิ 7 อัตราการจางงานในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ (Employment by
Sector) : KILM 4.1 , KILM 4.2 , KILM 4.3 ป 2555 – ป 2562
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

รอยละ
39.51

39.95

39.63

40.31

43.05

44.04

45.16

45.70

44.86

45.52

33.44

32.28

31.16

31.46

32.14

31.43

23.68
23.68
22.85
22.80
อัตราการจางงานในภาคเกษตรกรรม (KILM 4.1)
อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรม (KILM 4.2)
อัตราการจางงานในภาคบริการ (KILM 4.3)
2558
2559
2560
2561

22.84

20.86

21.54

23.52

2555

2556

2557

2562

ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

เมื่อพิจารณาจำแนกรายอาชีพเพื่ อศึ กษาสภาพความตองการของตลาดแรงงาน พบวา
อัตราการจางงานจำแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก คือ ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง รอยละ
28.92 พนั กงานบริ การและพนั กงานในร านค าและตลาด ร อยละ 20.22 อาชี พขั ้ นพื ้ นฐานต าง ๆ ในด านการขาย
และการใหบริการ รอยละ 11.45 ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รอยละ
11.32 และผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ รอยละ 9.95 (แผนภูมิ 8)
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แผนภูมิ 8 อัตราการจางงานจำแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก ป 2562
ลานคน
12.00

รอยละ
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
3.73
10.00
9.95
5.00
0.00

10.83

10.00

28.92

8.00

หนวย : ลานคน

7.57
20.22

6.00
4.00

4.29

4.24
11.45

11.32

2.00
0.00

ผูปฏิบัติงาน
ที่มีฝมือ
ในดาน
การเกษตรฯ

พนักงานบริการฯ

อาชีพ
ขั้นพื้นฐาน
ตางๆ

ผูปฏิบัติงาน
ดานความ
สามารถ
ทางฝมือฯ

ผูปฏิบัติการ
โรงงานและ
เครื่องจักรฯ

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

เมื่อพิจารณาผูมีงานทำจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก คือ
(1) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน
มากที่สุด รอยละ 16.60 (2) อุตสาหกรรมการผลิต รอยละ 16.35 (3) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร รอยละ
7.61 (4) การกอสราง รอยละ 5.85 และ (5) การบริหารราชการ การปองกันประเทศ การประกันสังคม
รอยละ 4.30 ตามลำดับ (แผนภูมิ 9)
แผนภูมิ 9 ผูมีงานทำจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก ป 2560
ลานคน
7.00
6.00

6.24 16.60

รอยละ
6.12

16.35

หนวย : ลานคน

5.00
4.00

2.85
7.61

3.00
2.00

2.19

รอยละ

5.85

1.00
0.00

การขายสง
การขายปลีก
&การซอมยานยนต

การผลิต

ที่พักแรม
และบริการดาน
อาหาร

การกอสราง

1.61

4.30

การบริหารราชการ
การปองกันประเทศ
การประกันสังคม

18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ: ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

อัต ราการจ า งงานแบบไมเ ต็มเวลา (Part-time Worker Rate) : KILM 6 ซึ่งเปนผล
สื บ เนื ่ อ งจากนโยบายเอื ้ อให ม ี การเคลื ่ อนย ายแรงงานจากที ่ หนึ ่ งสู  อ ี กที ่ หนึ ่ งได สะดวก เพื ่ อตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการทำงาน และการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคบริการ อัตราดังกลาว
คิดจากจำนวนผูมีชั่วโมงทำงานนอยกวา 35 ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญเปนงานภาคบริการ อยูที่รอยละ 16.72
คือผูมีงานทำทุก 100 คน เปนผูทำงานไมเต็มเวลา 16 – 17 คน อัตราการทำงานต่ำกวาระดับ (Timerelated underemployment) : KILM 12 คิดจากจำนวนผูมีชั่วโมงทำงานนอยกวา 35 ชั่วโมงที่ตองการ
ทำงานเพิ่มขึ้น ใชวัดประสิทธิภาพการผลิตของกำลังแรงงานซึ่งอยูที่รอยละ 0.62 ลดลงจากปที่แลวเล็กนอย
(แผนภูมิ 10)
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แผนภูมิ 10 อัตราการจางงานแบบไมเต็ มเวลา (Part-time Worker Rate : KILM 6 อัตราการทำงานต่ ำกว า
ระดับ (Time-related underemployment) : KILM 12
รอยละ
20.00 16.57

17.53

16.65

16.01

15.98

17.98

17.19

16.83

16.88

16.72

15.00
อัตราการจางงานแบบไมเต็มเวลา

10.00
5.00
0.00

อัตราการทํางานต่ํากวาระดับ

1.13

0.76

0.74

0.58

0.58

0.57

0.73

0.68

0.77

0.62

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562 ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : . ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

อัตราการวางงาน : KILM 9 คิดจากจำนวนผูวางงานตอกำลังแรงงานอยูที่ร อยละ 0.98 ลดลง
เล็กนอยจากปที่แลวที่มีอัตราการวางงานรอยละ 1.05 สำหรับอัตราการวางงานจำแนกตามเพศ พบวา เพศ
ชายมีอัตราการวางงานใกลเคียงกับเพศหญิง กลาวคือ อัตราการวางงานเพศชายอยูที่รอยละ 1.03 อัตราการ
วางงานเพศหญิงอยูที่รอยละ 0.93 (แผนภูมิ 11)
แผนภูมิ 11 อัตราการวางงาน : KILM 9 ป 2555 - 2562
รอยละ
1.50
1.00
0.50
0.00

อัตราการวางงานเพศชาย

0.66

0.73

0.70
0.61

0.76
0.67

2555

2556

0.84

0.88
0.79
2557

0.88

0.91
0.86
2558

อัตราการวางงานเพศหญิง
1.18
0.99

1.00
0.97
2559

1.24
1.13
2560

อัตราการวางงาน
1.05

1.09
1.02
2561

0.98

1.03
0.93
2562

ป

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

เมื่ อพิ จ ารณาการว า งงานจำแนกตามระดับ การศึกษา พบวาระดับการศึกษาที่มีการวางงานสูงสุด
3 อันดับแรก คือ ระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.99 ของผูวางงานทั้งหมด รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 21.41 และมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20.33 (แผนภูมิ 12)
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แผนภูมิ 12 การวางงานจำแนกตามระดับการศึกษา ป 2562
ไมมีการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา 1.56%
3.69%

ไมทราบและอื่นๆ
0.26%
อุดมศึกษา
38.99%

ประถมศึกษา
13.76%

อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
21.41%

มัธยมศึกษาตอนตน
20.33%

ไมทราบและอื่นๆ
ไมมีการศึกษา

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน

ดั ชนี ผ ลิ ต ภาพแรงงานตอชั่วโมงทำงาน เปน ขอมูล ที่ใชว ัดปริมาณผลผลิตตอชั่วโมง
การทำงานโดยธนาคารแห ง ประเทศไทยดำเนิ น การคำนวณจากสั ด ส ว นของมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ตอชั่วโมงทำงาน ซึ่งมาจากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และจำนวนชั่วโมงทำงาน จากขอมูลภาวะการทำงานของประชากรที่ไดจัดทำโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ
จากนั ้ นนำมาคำนวณหาค าโดยเป น ดั ช นี ร ายไตรมาสใชป  2556 เป น ป ฐ าน (2556 = 100) ซึ ่ ง ข อ มู ล
จะมีความลาชา 1 ไตรมาส ทั้งนี้ มีดัชนีผลิตภาพแรงงานตอชั่วโมงทำงาน ป 2562 อยูที่ 129.37 ชะลอการ
ขยายตั วจากป 2561 ร อยละ 3.89 โดยอุ ตสาหกรรมที่มีการขยายตัวจากปที่แลวสูงสุด ไดแก เหมืองแร เหมืองหิน
และอื่น ๆ รอยละ 22.96 ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร รอยละ 11.90 การขายสงและขายปลีก การซอมยาน
ยนต และจักรยานยนต รอยละ 7.17 กิจกรรมดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห รอยละ 7.07 และที่พักแรม
และบริการดานอาหารรอยละ 5.75 (แผนภูมิ 13)
แผนภูมิ 13 ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอชั่วโมงทำงาน ป 2562
250.00

200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

การ
การ
บริหาร
ขายสง
กิจก
กิจก กิจ ราชการ
และ
กิจก
กิจก
รรม
กิจก
ศิลป
รรม กรรมก การ
การ การ ที่พัก ขอมู รรม
การ
เกษต
ดาน
กิจก รรมการ
รรม
ะ ความ
ทาง ารบริห ปองกัน
ทาง
ขาย ขนสง แรม ล
รกรรม นอก ทํา
รรมการ จางงาน
สุขภาพ
เกี่ยวกั
ภาค
บันเทิง
วิชาชีพ ารและ ประเท การศึ
ปลีก และ และ ขาวสาร การเงิน
การปา ภาค เหมือง
บริการ ใน รวม
และ
บ
การเกษ
และ
วิทยาศ การ ศ และ กษา
การ สถานที่ บริการ และ และ
ไม และ การเกษ แรและ
งาน
ดาน ครัวเรือ
อสังหา
ตร
นันทนา
าสตร บริการ การ
ซอม เก็บ ดาน การ การ
การ ตร เหมือง
อื่นๆ นสวน
สังคม
ริมทรัพ
การ
และ สนับสนุ ประกัน
ยาน สินคา อาหาร สื่อสาร ประกัน
หิน
ประมง
บุคคล
สงเครา
ย
เทคนิค น สังคม
ภัย
ยนต
ะห
ภาค
และ
บังคับ
จักรย…
2562 119.1 119.1 125.0 102.0 116.4 105.1 133.6 144.1 141.6 123.5 154.2 202.7 145.5 108.6 92.05 93.13 109.6 105.9 127.7 181.4 99.96 110.0 129.3
YoY 3.03 3.01 3.24 22.96 2.81 -0.58 -17.5 -1.84 7.17 0.83 5.75 11.90 1.03 -4.79 4.22 -3.49 3.11 3.48 7.07 5.34 0.36 -2.78 3.88
การ
จัดหา
การ น้ํา การ
ไฟฟา จัดการ
กาซ ไอ และ การ
การ
น้ํา และ การ กอสรา
ผลิต
ระบบ บําบัด ง
ปรับ น้ําเสีย
อากาศ ของเสีย
และสิ่ง
ปฏิกูล

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน
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2. โครงสรางประชากร
โครงสรางประชากรและตลาดแรงงานของไทย สงผลถึงความตึงตัวของตลาดแรงงานซึ่งเปนอุป สรรค
สำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงสรางประชากรของไทยกำลังจะเขาสูสังคมสู งอายุ
ทำใหประเทศไทยมีกำลังแรงงานตอจำนวนผูสูงวัยอยูในระดับต่ำ อัตราการวางงานของประเทศไทยอยูที่ระดับ
รอยละ 0 - 2 มาตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2562
แผนภูมิ 14 อัตราเพิ่มและจำนวนประชากร พ.ศ. 2548 – 2578

สำหรับปญหาการขาดแคลนแรงงานในมิติโครงสราง พบวาเปนไปไดยากที่จะขยายกำลังแรงงาน
จากข อ มู ล สถิ ต ิ ข ององค ก ารการค าโลก อั ต ราการเจริ ญ พั น ธ ข องประชากรหญิ ง ของประเทศไทยลดลง
อยางตอเนื่อง โดยปจจุบันจำนวนบุตรเฉลี่ยตอหญิงในวัยเจริญพันธอยูที่ 1.5 คนตอประชากรหญิง 1 คน และ
คงที่ตอเนื่องมาเปนเวลามากกวาสิบป สงผลใหมีประชากรวัยแรงงานนอยลง ซึ่งไทยยังอยูในสถานะของ
ประเทศที่กำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเทศแรกๆ เมื่อเทียบกับกลุมประเทศแรกๆ
นอกจากอั ตราการวางงานอยู ในระดั บต่ ำและโครงสรางของประชากรในวัยแรงงานที ่กำลังถดถอย
อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงานของไทย (Labor Participation Rate) ยังถือวาอยูในระดับที่สูง และยังคงสูงกวา
ร อยละ 60 จากข อ จำกั ด ดั ง กล า วทำให ป ระเทศไทยไม ส ามารถเพิ ่ ม ผลผลิ ต โดยการเพิ ่ ม กำลั งแรงงาน
เพื่อการแขงขันของประเทศ ประกอบกับการจางแรงงานตางดาวไมสามารถตอบโจทยเนื่องจากมีตนทุนแฝง
ในระยะยาว การเพิ่มผลิตภาพแรงงานเปนคำตอบที่จะสามารถตอบโจทยดังกลาว
๓. ตนทุนแรงงานและความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในป 2019 International Institute for management Development (IMD) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ รวมทั้งหมด 63 ประเทศ โดยแบงเกณฑในการพิจารณา
ออกเปน 4 กลุมปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 2) ปจจัยดานประสิทธิภาพของภาครัฐ
3) ปจจัยดานประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ 4) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน โดยประเทศไทยไดอันดับ
ที่ 25 ดีขึ้นจากป 2561 ที่อันดับ 30 (ดีขึ้น 5 อันดับ) โดยที่ระดับผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยอยูใน
ลำดับที่ ๕4
๓.๑ ปจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถในการแขงขันโดย ๓ สถาบันหลัก ไดแก
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) สภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum : WEF) และธนาคารโลก (World Bank) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒ นา
การเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติเ ป นผู ร ับ ผิดชอบในการพัฒนาอันดับ ขีดความสามารถในสวนของ IMD
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และ WEF และสำนั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการเป น ผู  ร ั บ ผิ ดชอบในส ว นของการจั ด อั น ดั บ
ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก
๓.๒ ในป 2562 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยอันดั บ
Doing Business (DB) ของไทยปรับตัวดีขึ้นจากอั นดับที่ 27 เปน 21 (ดีขึ้น 6 อันดับ) ซึ่งการจัดอันดั บ ของ
Doing Business เปนการวัดและมีกระบวนการปรับปรุงที่เปนรูปธรรม ในขณะที่เกณฑการใหคะแนนของ
IMD และ WEF มีรูปแบบที่คอนขางเปนนามธรรม
๓.๓ สศช. ไดมีการดำเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการศึกษาตัวชี้วัดของ WEF และ IMD
และได สรุ ปตั วชี ้ ว ั ดที ่ เป นจุ ดอ อนและควรเร งดำเนินการก อนทั้ งหมด 6 ดาน ไดแก (1) ด านโครงสรางพื ้ น ฐาน
(Infrastructure) (2) ดานทรัพยากรมนุษย (Human Capital) (3) ดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต (Health
and Quality of Life) (4) ด า นสถาบั น (Institution) (5) ด า นนวั ต กรรม (Innovation) และ (6) ด า น
ความสามารถทางธุรกิจ (Business Competency) โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงานอยูในตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรมนุษย ไดแก (1) Labor Productivity เปนการคำนวณจากขอมูลสถิติ (Hard Data) ซึ่งประเทศไทยได
อั น ดั บ ที ่ 54 และ (2) Workforce Productivity มี เ กณฑ ก ารให ค ะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูประกอบการ (Survey) ซึ่งประเทศไทยไดอันดับที่ 25 ทั้งนี้แมวาการจัดอันดับตัวชี้วัด Workforce Productivity
จะมีลำดับที่ไมต่ำมากนัก อยางไรก็ตาม IMD ไดเสนอแนะวาประเทศไทยควรพัฒนาตัวชี้วัดนี้เพื่อเพิ่มอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
๓.๔ ผลการจัดอันดับการเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขั นดานผลิ ตภาพแรงงาน โดย IMD
ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ในการวัดผลิตภาพแรงงานในอาเซียน ๕ ประเทศ ไดแก
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ดังนี้
ปที่จัดอันดับ
ไทย
มาเลเซีย
สิงคโปร
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
2551 (55)
50
40
18
54
53
2552 (57)
53
41
21
56
55
2553 (58)
54
41
21
57
56
2554 (59)
55
44
17
57
58
2555 (59)
56
44
15
58
57
2556 (60)
57
46
15
58
59
2557 (60)
57
47
18
58
59
2558 (61)
56
43
7
59
60
2559 (61)
55
41
5
59
60
2560 (63)
57
42
6
60
62
๒๕๖๑ (๖๒)
๕๘
๔๕
๑๖
๕๙
๖๑
๒๕๖2 (๖3)
54
44
4
58
60
ดั ช นี ผ ลิ ต ภาพแรงงานต อ คน ป 2562 เท า กั บ 123.22 เพิ ่ ม ขึ ้ น จากป ที่ แล ว ซึ ่ งอยู  ที่
119.32 เพิ่มขึ้นที่รอยละ 3.27 (YoY%) โดยดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน จำแนกตามประเภทธุรกิจ กลุมที่มี
การขยายตัวสูงสุด ไดแก 1) การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 2) ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 3) กิจกรรมดาน
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สุ ขภาพและงานสั งคมสงเคราะห ตามลำดับ ในขณะที่กลุมที่มีการหดตัว สูงสุด ไดแก 1) การจัดหาน้ำ
การจั ด การและการบำบั ด น้ ำ เสี ย ของเสี ย และสิ ่ ง ปฏิ ก ู ล 2) กิ จ กรรมเกี ่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
3) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ตามลำดับ (แผนภูมิ 15)
แผนภูมิ 15 ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน (Labour Productivity per Persons Engaged)
ชั่วโมง

ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน

150.00
100.00

100.00

101.51

105.40

110.27

2556

2557

2558

2559

115.65

119.32

123.22

2560

2561

2562

50.00
0.00

ป

แหลงขอมูล: ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand)
หมายเหตุ: คาดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน ใชปฐาน 2556

4. ระบบคาจาง
การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่
10) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖2 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
ค าจ างขั ้ นต่ ำทั ่ วประเทศอยู  ระหว าง 313 – 336 บาท เฉลี ่ ย ๓21 บาท และการกำหนดอั ตราค าจ างตามมาตรฐาน
ฝ มื อใช ตามประกาศคณะกรรมการค าจ าง เรื ่ อง อั ตราค าจ างตามมาตรฐานฝ ม ื อ (ฉบั บที ่ 9) จำนวน ๘๓ สาขาอาชี พ
มีอัตราคาจางระหวาง ๓45 – ๘55 บาท
ตารางที่ 1 อัตราคาจางขั้นต่ำใหม ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)
ลำดับ จำนวน อัตราคาจาง
ที่ (จังหวัด)
ขั้นต่ำ
(บาท/วัน)
1

3

เขตทองที่บังคับใช

313

จังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา

2

22

315

จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร มหาสารคาม
แมฮองสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหบุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี
และอำนาจเจริญ

3

21

320

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค นาน บึงกาฬ บุรีรัมย ประจวบคีรีขันธ พัทลุง
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ พะเยา ยโสธร รอยเอ็ด เลย สระแกว สุรินทร อางทอง อุดรธานี และ
อุตรดิตถ

4

6

323

จังหวัดกาฬสินธุ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

5

1

324

จังหวัดปราจีนบุรี

6

14

325

จังหวัดกระบี่ ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา
สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
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ลำดับ จำนวน อัตราคาจาง
ที่ (จังหวัด)
ขั้นต่ำ
(บาท/วัน)

เขตทองที่บังคับใช

7

1

330

จังหวัดฉะเชิงเทรา

8

6

331

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

9

1

335

จังหวัดระยอง

10

2

336

จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต

หมายเหตุ : ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563

5 การเพิ่มผลผลิตดวยนวัตกรรมของไทย
ปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอยางมากในชีวิตประจำวันของคนเรา ไมวาจะเปนเทคโนโลยี
สำหรับการติดตอสื่อสารระหวางกันในรูปแบบการใช โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต ผานโปรแกรมสำเร็จรูป
หรื อ application เพื ่ อทำธุ ร กรรมด า นการเงิน หรือการซื้อขายสิน คาออนไลน การใชคอมพิว เตอรและ
โปรแกรมต า ง ๆ เครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งจั ก ร เพื ่ อ ช ว ยในการทำงานให ม ี ค วามสะดวกสบายมากขึ ้ น การใช
application เพื่อการสงอาหารถึงที่ทำงานหรือที่พัก หรือการใชเทคโนโลยีสำหรับระบบการคมนาคมขนสง
หรือการใชยานพาหนะโดยใชระบบแผนที่นำทาง (Global Positioning System: GPS) เปนตน
ประเทศไทยยังมีกฎระเบียบที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมและการลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาที่ต่ำโดยสงผลตอความสามารถในการแขงขันดานนวัตกรรมของประเทศ และสงผลตอการรักษา
ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน ทำใหประเทศไทยถือวามีการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ดวยนวัตกรรมนอยมาก และการลงทุนดวยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ของ
ไทยอยูในระดับต่ำ 1 โดยจะเห็นไดวาสัดสวนการใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP อยูในลำดับที่ ๕๑
ตารางที่ 2 อันดับความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย

ที่มา : International Institute for Management Development : IMD ใน “แผนแมบทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564
1

แผนแมบทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564
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6. คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของแรงงานไทยกอนเขาสูตลาดแรงงาน
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำ แมวาปจจุบันคนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจาก ๘.๘ ปในป ๒๕๕๑ เปน 9.4 ป ในป ๒๕๕9 แตเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕60 พบวา มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยูในระดับ
ต่ ำ กว าอี กหลายประเทศที่ มีร ะดับ การพั ฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจำกัดที่สำคัญ ของการศึกษาไทย
ทั้งปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนนการทองจำทำใหขาดความคิดสรางสรรค ปจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไมทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล ขณะที่
ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนตอสายอาชีพในสัดสวนที่นอย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัดสวน
นักเรียนสายอาชีพตอสายสามัญเทากับ ๓๖ : ๖๔ สวนระดับอุดมศึกษาพบวามีการเปดหลักสูตรโดยไมคำนึงถึง
ความต องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางสวนยั งมี ป ญหาคุ ณภาพ ทั้งนี้ จากการจัดอั นดั บ
ความสามารถในการแขงขันของ IMD ป ๒๕62 ดานการศึกษาอยูในลำดับที่ 56 จาก ๖3 ประเทศ ปจจัยตาง
ๆ เหลานี้สงผลใหการศึกษาไทยทุกระดับยังมีปญหาเชิงคุณภาพที่ตองเรงแกไข ขณะเดียวกันคนไทยสวนใหญ
ยังไมใหความสำคัญกับการเรียนรู โดยการใชอินเตอรเน็ตของคนไทยในป 2562 เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22
นาที เพิ่มขึ้น 17 นาทีจากป 2561 ซึ่งสวนใหญเปนการใช อินเทอรเน็ตกับ Social Media (Facebook, Line,
Instagram) ส วนอั ตราการอ านหนั งสื อของคนไทยในป 2561 พบว าคนไทยอายุ 6 ขวบขึ ้ นไป อ านร อยละ
78.8 หรื อคิ ดเป นจำนวนประชากร 49.7 ล านคนขณะที ่ เวลาในการอ านสู งขึ ้ น พบว าคนไทยอ านหนั งสื อนานสุ ด
80 นาที/วัน เทียบจากป 2558 อาน 66 นาที และ 2556 อาน 37 นาที อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางรวดเร็วที่จะนำสังคมไทยไปสูสังคมดิจิทัลมากขึ้น เปนความทาทายตอการจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตองปรับใหอยูบนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเอื้อ
ตอคนทุกกลุมที่ใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูที่หลากหลายไมจำกัดเวลา และสถานที่
7. ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ผลกระทบตอตลาดแรงงาน
ป จจุ บ ั นความท าทายที ่ ประเทศไทยกำลังเผชิญ อยู ไดแก การเขาสูส ังคมสูงอายุ และปญหา
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยอยูในระดับต่ำ ประกอบ
กับการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางดาว ทำใหประเทศไทยมีตนทุนสูงในการรองรับแรงงานเหลานี้ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลมี เป าหมายจะนำพาประเทศไปสู  ความมั ่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมุ ง
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพน จากกับดักรายไดปานกลาง เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ปรับโครงสรางจากการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการใหมากขึ้นดวยการผลักดันใหเกิด
การปฏิรูปโครงสรางในทุกมิติ การเขาสูยุค 4.0 อาจมีผลกระทบตอแรงงานบางสวน แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยี
ใหม ๆ ยั ง ต อ งใช ค น แต ต  อ งเป น คนที ่ ม ี ท ั ก ษะที ่ ส อดคล องกั บ เทคโนโลยี เราจึ งต องทำความเข า ใจ
กับปญญาประดิษฐ หรือ AI วาสามารถทำอะไรไดบางและจะทดแทนแรงงานคนไดอยางไร หรือสงผลกระทบ
ตอตลาดแรงงานและผลิตภาพอยางไร
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เปนศาสตรแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของกับวิธีการทำให คอมพิวเตอร มี ความสามารถคลายมนุษยหรื อเลีย นแบบพฤติ กรรมมนุษย คือ
ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอรจาก
นักเขียนโปรแกรม ความสามารถในการคิดเองไดหรือมีปญญานี้มนุษยเปนผูสรางใหคอมพิวเตอรจึงเรี ยกวา
ปญญาประดิษฐ คำนิยาม AI ตามความสามารถที่มนุษยตองการ แบงได 4 กลุม ดังนี้
7.1 การกระทำคลายมนุษย Acting Humanly ไดแก การสรางเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัย
ปญญา เมื่อกระทำโดยมนุษย สื่อสารไดดวยภาษาที่มนุษยใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวอยางคือ การแปลง
41

41
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ขอความ เปนคำพูด และการแปลงคำพูดเปนขอความ มีประสาทรับสัมผัสคลายมนุษย เชน คอมพิวเตอรรับ
ภาพได โดยอุปกรณรับสัมผัสแลวนำภาพไปประมวลผล เคลื่อนไหวไดคลายมนุษย เชน หุนยนตชวยงานตาง ๆ
อยางการดูดฝุน เคลื่อนยายสิ่งของ และเรียนรูไดโดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณใด ๆ
แลวปรับตัวสูสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนไปได AI กลุมนี้ทดแทนแรงงานกลุมไรทักษะได ไดแก เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เปนตน
7.2 การคิดคลายมนุษย Thinking Humanly กอนที่จะทำใหเครื่องคิดอยางมนุษยได ตองรูกอน
วามนุษยมีกระบวนการคิดอยางไร ซึ่งการวิเคราะหลักษณะการคิดของมนุษยเปนศาสตรดาน cognitive
science เชน ศึกษาโครงสรางสามมิติของเซลลสมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาระหวางเซลลสมอง วิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟาในรางกายระหวางการคิด การศึกษาวิจัยภาวะของจิต และกระบวนการที่มนุษย
แปลขอมูลขาวสาร การทำงานเชื่อมโยงระหวางสมองและจิตใจ ศึกษาวิจัยดานความสัมพันธระหวางการคิด
อารมณ และการกระทำ การเรี ยนรู  โดยใช สมองเป นฐาน พฤติ กรรม ความผิ ดปกติ ทางการเรี ยน การรั บรู
ความสนใจ การจำ การแกปญหา การคำนวณ การใหเหตุผล และการตัดสินใจ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เชน
การแปลผลจากการบั นทึ กคลื่ นไฟฟ าสมอง (EEG) การวิเคราะห จากถ ายภาพสมอง (brain imaging) เปนต น
ตั ว อย า งโปรแกรมที ่ เ ขี ย นขึ ้ น มาเพื ่ อ ให ค ิ ด คล า ยมนุ ษ ย ได แ ก การทำงานศิ ล ปะของเว็ บ ไซต
deepdreamgenerator.com ของ Google เปนการพยายามเลียนแบบโครงขายประสาทของสมองเพื่อให
ประมวลผลออกมาใหมีอารมณเชนเดียวกับมนุษย เปนตน
7.3 คิดอยางมีเหตุผล Thinking rationally การศึกษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใช
โมเดล การคำนวณ การศึ กษาวิ ธ ี การคำนวณที่สามารถรับ รู ใชเหตุผ ล และกระทำ ใช ห ลั กตรรกศาสตร
ในการคิดหาคำตอบอยางมีเหตุผล เชน ระบบผูเชี่ยวชาญ AI กลุมนี้อาจเขามาทดแทนแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห เชน การวิเคราะหราคาหุนในตลาดหลักทรัพย วินิจฉัยโรค เปนตน ปจจุบัน AI สามารถวิเคราะห
ธุรกิจดวย Big Data และสรุปรายงานออกมาเปนภาษามนุษย
7.4 กระทำอย า งมี เ หตุ ผ ล Acting rationally เป น การศึ ก ษาเพื ่ อ ออกแบบโปรแกรมที ่ มี
ความสามารถ ในการกระทำ หรือเปนตัวแทนในระบบอัตโนมัติตาง ๆ ที่มีปญญา พฤติกรรมที่แสดงปญญาในสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้น เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว เชน โปรแกรมเลนเกมหมากรุกที่จะทำใหคูตอสูแพใหได การควบคุม
อัตโนมัติตาง ๆ (ขับรถ Auto pilot) หุนยนตจิ๋วชวยในการผาตัด เปนตน
จาก ความสามารถที่มนุษยตองการ ทั้ง 4 กลุมที่กลาวมาขางตนถึงแมวา AI จะมีความสามารถ
คลายมนุษยทำงานแทนทั้งแรงงานไรทักษะ กึ่งทักษะ และกลุมแรงงานที่ใชทักษะ แตยังไมสามารถทดแทน
แรงงานมนุษย ไดทั้ งหมด เปนการสรางรูปแบบการทำงานใหม ๆ ที่มนุษยตองปรับตัวให ทำงานรวมกับ AI
ซึ ่ ง รู ป แบบการทำงานก็ ม ี ต ั ้ ง แต อ อกแบบเว็ บ ไซต ไ ปจนถึ ง ด า นกฎหมาย การที ่ AI มี ค วามสามารถ
ในการประมวลผลไดรวดเร็วกวามนุษย ทำใหเราตองปรับทักษะที่จำเปนเพื่อใชเทคโนโลยีรวมกับความรู
ความเชี ่ ย วชาญในสาขาอาชี พ ต า ง ๆ ของมนุ ษ ย ซึ่งการทำงานรวมกันระหว างมนุษยก ับ AI จะก อให เกิ ด
ประสิทธิภาพและผลิตภาพเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ บุคลากรที่ตลาดแรงงานตองการ ไดแก Data Scientist ซึ่งเขียนชุดคำสั่ง
กระบวนการแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน (algorithm) แตปจจุบันคนกลุมนี้มีจำนวนนอย รัฐโดยสถาบันการศึกษา
ตองผลิตคนกลุมนี้ใหมีคุณภาพ
ในแงของภาคธุรกิจ แบงเปน 3 กลุม กลุมทุนใหญสามารถซื้อ AI มาใชทดแทนแรงงานคนได
จะมีศักยภาพในการลงทุน แตกลุมนี้จะเปนกลุมที่ปลดพนักงานออก กลุมผูประกอบการรายยอยที่ไมมีศักยภาพ
ในการนำ AI มาใชไมมีความสามารถในการลงทุนซื้อ กลุมนี้ศักยภาพในการแขงขันจะลดลงลง และอาจปดตัว
ในที่สุด กลุมที่สามคือกลุมผูสราง AI กลุมนี้เปนคนมีทักษะสูงจะอยูรอดไดถามีการปรับตัว ปญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางรายไดจะเพิ่มขึ้นสูง กลุมแรงงานที่ไมสามารถปรับตัวใหทำงานรวมกับหุนยนตไดจะตกงาน ในขณะที่นายทุน
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สามารถนำเทคโนโลยีและหุนยนตเขามาทำงานแทนแรงงาน และแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวของกับหุนยนตและสมองกล
โดยตรงซึ่งสวนใหญเปนแรงงานที่มี การศึ กษา กลุมนี้จะมีสวนแบงทางเศรษฐกิจสู งสุด ดังนั้น เพื่อไมให เ กิ ด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเกินไป รัฐบาลจำเปนตองจัดเตรียมนโยบายสำหรับผูวางงาน
คนที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เรียนรูใหมไดตลอดชีวิตเนื่องจากวิชาชีพจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา คนรุนใหมตองปรับตัวใหได
มีความสามารถเรียนรูเพิ่มเติม มีหัวใจนักสู และตองมีความรูพื้นฐานที่ เข มแข็ ง โดยเฉพาะวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) ที่สามารถเชื่อมโยงและนำไปใชในชีวิตประจำวันได
(2) สรางนวัตกรรมได ตองเปนคนชางคิดวิเคราะห ตั้งคำถาม และชอบแสดงความคิดเห็น
(3) รูภาษาคอมพิวเตอร (Code) เพื่อใหสามารถทำงานและมีชีวิตในยุค 4.0 ที่ทุกสิ่งรอบตั ว
ทำงานดวยระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรจะกลายเปนภาษาสากล โลกจึงตองการโปรแกรมเมอร
จำนวนมากเด็กรุนใหมจึงตองเขียนโปรแกรมได ทุกโรงเรียนจึงตองสอนการเขียนโปรแกรม
(4) มีทักษะ Soft skills หรือความฉลาดทางอารมณ เชน ความสามารถเขาสังคม การจัดการพัฒนา
ตนเอง การทำงานรวมกับผูอื่น การมองโลกในแงบวก ความวิริยะอุตสาหะ เปนตน
แนวทางรับมือกับผลกระทบ เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนทางบวกอยางเต็มที่ และลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(1) ภาครัฐจะตองศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 โดยเนนในชวงที่ 1 Productive
Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหประสบความสำเร็จ ไมวาจะเปนกฎระเบียบ ระบบนิเวศนวัตกรรม รวมถึง
ระบุทักษะที่จำเปนในแตละอุตสาหกรรม และแนวทางการสรางทักษะแรงงานใหมีจำนวนและคุณภาพตรงตาม
ความตองการ รัฐบาลตองเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(2) ภาครัฐตองหาแนวทางส งเสริมธุรกิจรูปแบบใหมในอนาคต เพื่อเปนชองทางรองรับแรงงาน
ที่จะออกจากระบบ รวมถึง รัฐต องวางแผนจัดสวัสดิการใหกับคนที่ไมมีงานทำ ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่จะต อง
ทำการศึกษาในรายละเอียดของนโยบายเชิงสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหเหมาะสม
กับประเทศไทย เชน ศึกษาแนวคิดรายไดพื้นฐานถวนหนา (Universal Basic Income) โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแลว
(3) ภาคการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาต อ งปรั บ หลั ก สู ต รและพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
และฝ ก อบรมทั ก ษะให ท ั น โลกยุ ค 4.0 การเรี ย นรู  ม ี แ นวโน ม จะเกิ ด ขึ ้ น นอกสถาบั น การศึ ก ษามากขึ้ น
สถานศึกษาจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูใหการศึกษามาเปนผูประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา
โดยการศึกษาตองไดรับการปฏิรูปใหสามารถผลิตคนที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
(4) การสรางคน/พัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับงานใน 3 ประเภทซึ่งไมไดรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไดแก 1) กลุมที่ใชประสาทสัมผัสทางมือแบบประณีต เชน งานประกอบที่
หุนยนตยังทำแทนไมได หรือ Hand 2) กลุมที่ใชความคิดสรางสรรคใหม ๆ หรือ Head และ 3) กลุมที่ใช
ความฉลาดทางสังคม เชน การดูแลผูสูงอายุ หรือ Heart รวมทั้งยกระดับคนกลุมดังกลาวใหเปน 3C คือ
1) Craft คื อการผลิ ตสิ นค าประณี ต เช น สิ นคาเกษตรแบบญี่ป ุ น เฟอรน ิเจอรส ั่ งทำ คราฟตเบียร เปนต น
2) Creative เชน การผลิตเกม งานบันเทิง ศิลปะ และ 3) Care ในงานบริการตาง ๆ เชน ดูแลผูสูงอายุ ผูปวย
มัคคุเทศก ดูแลสัตวเลี้ยง เปนตน
(5) ภาคเอกชนตองเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันเมื่อเขาสู
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(6) แรงงานตอง เพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อใหสามารถทำงานรวมกับ AI
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แมวา AI จะเขามามีสวนในการทำงานของหลากหลายอาชีพในอนาคตแตก็ไมใชเรื่องแปลกเพราะที่ผานมา
ก็มีการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 1.0 เปนระบบอุตสาหกรรมหนักใชพลังงานไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ
อุตสาหกรรม 2.0 เปนระบบอุ ตสาหกรรมที่ มี การผลิ ตสิ นคาเปนจำนวนมากตามโรงงาน อุตสาหกรรม 3.0
เป นระบบที ่ มี การนำระบบอั ตโนมั ติ ทั ้ งหุ  น ยนตและแขนกลเข ามาใชตามโรงงานแทนที่ แรงงานมนุ ษ ย
และอุตสาหกรรม 4.0 เปนระบบที่มีการนำการติดตอสื่อสารของขอมูลมาประยุกตใช สิ่งสำคัญสำหรับผูอยูในกำลั ง
แรงงานตองตระหนัก คือ เทคโนโลยีและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราไมสามารถหยุดยั้งได สิ่งที่ทำได
คือการเขาใจ ความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงใหได ทางออกสำหรับแรงงานคือ
ตองพัฒนาทักษะใหม หรือ Reinvent ตลอดเวลา และเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
๘. เศรษฐกิจสีเขียวกับผลกระทบตอตลาดแรงงาน
ปจจุบันผลกระทบจากการวิกฤติดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหนานาประเทศตระหนัก
ถึงความสำคัญในการรวมมือในการแกไขวิกฤตโลกรอน โดยทั่วโลกไดมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ขององค ก รสหประชาชาติ ใ นป 2015 และข อ ตกลงปารี ส ว า ด ว ยสภาพภู ม ิ อ ากาศ ป 2015
ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส ซึ่งประเทศไทยไดล งนาม
รับรองความตกลงดังกลาวเมื่อเดือนเมษายน 2016 สงผลใหไทยตองเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพมากขึ้น
ประเทศไทยไดใหการสนับสนุนขอตกลงทั้งสอง โดยมีการบรรจุประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนแมบทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558-2593) ลาสุดจากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดาน
สิ่งแวดลอม2 (Environment Performance Index: EPI) ผลการจัดอันดับของไทยอยูที่ลำดับ 91 จาก 180
ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัดที่ควรมีการปรับปรุง ไดแก ตัวชี้วัดดานสุขภาพ (มลภาวะทางอากาศ) ดานการอยู
รอดของระบบนิเวศ (ปาไม ประมง สภาพอากาศ และพลังงาน)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งจำเปน
อย างหลี กเลี่ยงไม ได เนื ่ องจากผลกระทบของปญ หาดานสิ่งแวดลอมสงผลถึงทั้ งป ญหาด านสุ ขภาพของ
ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนดังกลาวสามารถอยูในรูปแบบของการผลิตสินคาที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เชน พลังงานแสงอาทิตย รถยนตไฟฟา และในรูปแบบกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เชน การลด
ความเขมขนของการใชวัตถุดิบในระบบอุตสาหกรรม (Dematerialization) การนำสินคามาปรับปรุงหรือใชซ้ำ
(Remanufacturing) แนวคิดขยะเหลือศูนย (Zero wasted management) เปนตน
นโยบายสีเขียวกับผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจสีเขียว 3 หรือระบบเศรษฐกิจที่เนน
การลดการทำลายสิ่งแวดลอมและเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน
โครงสรางระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแงของอุปสงคและอุปทาน เชน การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงานจาก
2
3

(ILO, 2018)
(สิมะโชคดี, 2554)
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การปรับเปลี่ยนสูการใชพลังงานทางเลือก การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุงเนนการลดการใช
ทรั พ ยากรในกระบวนการผลิ ต ซึ ่ งจะส ง ผลให เ กิ ดการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมรี ไ ซเคิล หรื อ การกำจั ด
ของเสี ย หรื อ การเติ บ โตของความนิ ย มในผลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและมี ก ระบวนการผลิ ต
ที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงสงผลตอตลาดแรงงานทั้งดานการสรางโอกาส
สร างรายได จากการจ า งงานที่ เพิ ่ มขึ้ น การคิดคน นวัตกรรมใหม ๆ ในขณะเดีย วกันก็สงผลกระทบดาน
ความเสี่ยงจากการเลิกจางในกลุมอุตสาหกรรมที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการเปลี่ยนแปลงอาจมาจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต สงผลใหความตองการ
ทั กษะแรงงานที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไปจากเดิ ม หรือการเปลี่ ย นแปลงด า นความต อ งการในการบริ โ ภคสิ น ค า
จากความนิ ย มในสิ น ค าที ่ เ ป น มิ ต รต อ สิ ่ งแวดล อ ม ส ง ผลให เ กิ ด โอกาสในการเคลื่อ นย ายตลาดแรงงาน
จากอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดลอมสูอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กลาวโดยสรุป การกาวสูเศรษฐกิจสีเขียวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการจางงาน 4 รูปแบบ4
ไดแก 1) การจางงานในอาชีพที่เกิดขึ้นใหม ไดแก การจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือในการควบคุม
มลพิษ 2) การจางงานบางกรณีจะถูกแทนที่ เชน การแทนที่จางงานในกลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล
ดวยกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตรถยนตสันดาปเปนรถยนตพลังงาน
ไฟฟา 3) การจางงานบางประเภทจะหมดสิ้นไป เชน การยกเลิกการใชผลิตภัณฑบรรจุภัณฑบางประเภท
ที่ทำใหธุรกิจปดกิจการ และ 4) งานจำนวนมากจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กระบวนการทำให
ใหรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางของเครื่องมือภาครัฐในการจูงใจภาคเอกชนและภาคครัวเรือน ใหลดการปลอย
มลพิษในรูปแบบการเก็บภาษีจากการขายใบอนุญาตในการปลอยมลพิษ สามารถจูงใจใหผูประกอบการลด
การปลอยมลพิษ เชน รัฐบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดา มีนโยบายเก็บภาษีในทุกอุตสาหกรรมและที่อยู
อาศัยที่มี การปลอยก าซคารบ อน โดยระหวางป 2008 – 2011 สงผลใหรัฐสามารถลดการปล อยก าซ
คารบอนในรัฐบริติชโคลัมเบียถึงรอยละ 10 อีกทั้งยังสามารถสรางอาชีพใหมถึงปละ 10,000 ตำแหนง
ระหวางป 2007 – 2013 อยางไรก็ตามพบวามีการเลิกจางสูงในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการปลอยมลพิษสูง
เชนกัน 5
Green Jobs (งานสีเขียว)
โครงสรางของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดความตองการทักษะแรงงานที่ตางไป
จากเดิม และมีการสรางตำแหนงงานใหม ที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกวา “Green
Jobs 6” (งานสีเขียว) ซึ่งหมายถึง งานที่ผลิตสินคาหรือใหบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือเปนงาน
ที่มีกระบวนการในการผลิตที่ใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการปลอยมลพิษ เปนงานที่
4

(UNEP, 2008)
(OECD, 2017)
6
(ILO, 2016)
5
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มีคุณคา (Decent Jobs) โดย Green Jobs สามารถเปนไดทั้งงานในอุตสาหกรรมเดิม หรืองานในอุตสาหกรรม
เกิดใหม เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือธุรกิจที่เนนเรื่องประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ปจจุบันไดมีการประมาณการวามีตำแหนงงานที่เปน Green Jobs อยูทั้งหมด 9.8 ลานตำแหนง
ทั่วโลก และคาดการณวาเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสรางงานใหมถึง 24 ลานอาชีพในป 2030 โดยรอยละ
85 ของตำแหนงงานจะเปนอาชีพที่เกิดขึ้นใหม 7 ในกลุมเศรษฐกิจยูโรมีตำแหนงงานที่เกี่ยวของโดยตรง
และโดยออมจากกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปาไม
จำนวน 14.6 ลานตำแหนง 8 และในปจจุบันมีการจางงานกลุมพลังงานทดแทนทั่วโลกสูงถึง 8.1 ลานคน 9
ในขณะเดียวกันคาดวาจะมีการเลิกจางจากผลกระทบของการเปลี่ยนผานสูงถึง 6 ลานตำแหนง ดังนั้นประเภท
งานที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอาชีพและทักษะแรงงานในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ตารางที่ 1
แสดงอุตสาหกรรม อาชีพ และทักษะแรงงานในยุคเศรษฐกิจสีเขียว
ตารางที่ 3 อาชีพและทักษะแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว
อุตสาหกรรม

รูปแบบการผลิตใหม

พลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานไฟฟา พลังงานลมที่เพิ่มขึ้น
กอสราง
การกอสรางอาคารที่เนนประสิทธิภาพการใชงาน
เชน ระบบการทำความรอน อุปกรณการ
ทำอาหารที่ประหยัดพลังงาน
การคมนาคม
รถยนตไฟฟา รถไฟฟาความเร็วสูง
เหล็ ก เคมี ซี เ มนต รูปแบบการผลิตที่ลดการใชพลังงานและลดการ
และ เยื่อกระดาษ
ปลอยมลพิษ
ร ี ไ ซ เ ค ิ ล แ ล ะ ก า ร กระบวนการในการจัดการขยะและการรีไซเคิล
จัดการมลภาวะ
วัตถุดิบในการผลิต
อื่น ๆ

กระบวนการทำงานที่ลดการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ และลดการสรางขยะหรือของเสีย

อาชีพ/ทักษะแรงงาน
วิศวกร นักวิทยาศาสตร และผูผลิตสวนประกอบในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตพลังงานทางเลือก
ดีไซเนอร สถาปนิก ผูตรวจสอบอาคาร วิศวกร ที่มีทกั ษะในการออกแบบ
หรือกอสรางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงผูติดตั้งพลังงานทางเลือก
ภายในที่อยูอาศัย ผูผลิตทอ แผนทำความรอน และชิ้นสวนอาคารตาง ๆ
วิศวกร ชางเทคนิค และผูผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ธุรกิจจัดการและคัดแยกขยะ ผูเชีย่ วชาญดานการแปลรูปวัตถุดิบใชแลว
นวัตกรรมในการบำบัดของเสียกอนปลอยสูธรรมชาติ ผูตรวจสอบและ
ควบคุมมลพิษ
ทักษะในการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวอยางเปนธรรม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในการกาวสูเศรษฐกิจสีเขียวสรางคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สรางนวัตกรรมและการจางงานจำนวนมาก อยางไรก็ตามชวงเปลี่ยนผานของการเปลี่ยนแปลงนั้น
สงผลตอภาคการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมเดิมหรืออุตสาหกรรมที่ตองปรับตัวเพื่อลดใชทรัพยากรและลด
การปลอยมลพิษ โดยILO ไดใหความสำคัญถึงการเปลี่ยนผานอยางเปนธรรม โดยกลาวถึงกรอบการเปลี่ยน
ผานอยางเปนธรรมในวาระงานที่มีคุณคา (Decent work agenda) ที่ครอบคลุมถึงนโยบายดานตลาดแรงงาน

7

(IRENA, 2017)
(ILO, 2012)
9
(IRENA, 2017)
8
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การคุมครองรายได การฝกอบรม มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ การพัฒนาผูประกอบการ และการสราง
โอกาสดานรายได เปนตน
โครงสรางตลาดแรงงานที่ ดีจ ะเปนการสรางโอกาสใหกับแรงงานในชว งเปลี่ย นผานใหด ำเนิน
ไปอยางเปนธรรม สามารถลดความเสี่ยงจากปญหาการเลิกจางในอุตสาหกรรมที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดั ง นั ้ น ความสามารถในการปรั บ ตั ว และความยื ด หยุ  น ในการปรั บ ตั ว ของแรงงานจึ ง เป น ความท า ทาย
ของตลาดแรงงาน รวมถึงการดูแลสวัสดิการของพนักงานและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน
และนโยบายสิ่งแวดลอมที่สามารถชวยลดปญหาดานแรงงานที่เกิดจากวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เชน ความเครียด
ที่เกิดจากความรอน สภาพอากาศแปรปรวน และมลพิษทางอากาศ ที่สามารถลดประสิทธิภาพในการทำงาน
และเพิ่มโอกาสการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร
แนวทางการรับมือในการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว
การรับมือดานแรงงานในการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวจะตองทำควบคูกันไปทั้ง 1) การดูแล
ใหเกิดการเปลี่ยนผานที่เปนธรรม และ 2) การพัฒนาทักษะแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
มีทักษะใหมสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นใหมในอนาคต โดยเฉพาะการแกไขปญหาชองวางระหวางทักษะและปญหา
การขาดแคลนแรงงานฝ ม ื อ และควรมี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น ระหว า งทุ ก ภาคส ว นในการรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนผาน
- ทิ ศ ทางนโยบายภาครั ฐ : ภาครัฐ ควรมีน โยบายที่บ ูร ณาการกัน ระหวาง แผนดานพลังงาน
สิ่งแวดลอม การศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงาน สามารถกำหนดทิศทางและเปาหมาย ใหคำแนะนำ
และสรางแรงจูงใจ สามารถกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและกำกับสิ่งแวดลอม
- การฝกอบรม/การศึกษา : การพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการแรงงานในอนาคต
ผานการฝกอบรมที่เหมาะสม ชวยใหชวงเปลี่ยนผานดำเนินไปอยางราบรื่น เปนการปดชองวางระหวางทักษะ
แรงงานที ่ ม ี อ ยู  ก ั บ ทั ก ษะที ่ จ ำเป น ซึ ่ ง สามารถลดการสู ญ เสี ย จากการเปลี ่ ย นผ า นได โดยในระยะยาว
ภาคการศึ ก ษาและการฝ ก อบรมต อ งดำเนิน ไปในทิศ ทางเดี ย วกัน นอกจากนั้น ควรมี การปรับ หลั ก สู ต ร
และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและฝกอบรมทักษะใหทันกับยุคเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการกำหนด
ใหทักษะและการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมใหรวมอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน
- การส งเสริ มให เ กิ ด การลงทุน และสรา งนวัต กรรม : สงเสริมใหเกิดการลงทุน ในการวิจัย
และพัฒนาในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหภาคเอกชนเปนแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผาน
สูเศรษฐกิจสีเขียว ผลักดันใหภาคเอกชนเปนกลุมที่เปนแหลงการสรางนวัตกรรม เปนแหลงริเริ่มของการนำ
เทคโนโลยี ใ หม ม าใช และเป น แหล งความรู  (Know-how) เพื ่ อ เป น การส ง เสริ ม การสร า งงานที ่ ช ว ยลด
การปลอยมลพิษและนำทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
- นโยบายดานสิ่งแวดลอม : เครื่องมือในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม เชน นโยบายการเก็บภาษี
การปลอยกาซคารบอน (Carbon Credit) การเก็บภาษีในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑที่ทำลายสิ่งแวดลอม
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- ตลาดแรงงาน : การสรางตลาดแรงงานที่สามารถใหความชวยเหลือในการหางาน การฝกอบรม
การสรางงาน ใหกับแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผาน รวมถึงการประกันการวางงาน และสวัสดิการ
ตาง ๆ
- ทัศนคติและการพัฒนาตนเอง : แรงงานควรมีการเพิ่มทักษะใหม หรือ Reinvent อยูเสมอ
มี ทั กษะการเรี ยนรู  ตลอดชี ว ิ ต (Lifelong Learning) มีความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอม เชน การใชว ัตถุดิบ
อยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดการปลอยมลพิษโดยใชวิธีการทำงานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น
แรงงานควรรับรูถึงสิทธิดานสิทธิทางสิ่งแวดลอม เชน สิทธิที่จะปฏิเสธงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย
๙. ผลการติดตามประเมินผลแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สรุปสาระสำคัญดังนี้
๙.๑ เป นการประเมิ นผลการดำเนิ นงานในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ แผนงาน/โครงการ
โดยใชการประเมินแบบ CIPP Model ผลจากการประเมิน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ทางตรง ไดแก ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทน/อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ทักษะการทำงานที่จำเปน
ในอนาคต โดยเชื่อมโยงกับการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงาน ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงานทางออม
ไดแก การจัดสภาพแวดลอมในการทำงานและแรงงานสัมพันธใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน มาตรการ
จูงใจ/สงเสริมนายจางใหเพิ่มผลิ ตภาพแรงงาน เชน สิทธิประโยชนในการฝกอบรม เปนตน การสงเสริม
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุน
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Context Evaluation
ระดับมาก
• จัดทำขอมูลตามความจำเปน/สภาพปญหาในพื้นที่
• สงเสริมทักษะแรงงาน/หางาน/เปลี่ยนงานใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ
• หลักสูตรเพิม่ ทักษะใหตรงตามความตองการ
ตลาดแรงงาน
• กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
• จัดประเภทมาตรฐานอาชีพ/อุตสาหกรรมสอดคลองปจจุบนั
ระดับปานกลาง
• การใหความสำคัญของผูเ กี่ยวของกับขอมูลดานแรงงาน
• การรับบริการดานประกันสังคม
• ความเขาใจกฎหมายแรงงานและขอมูลขาวสาร
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Input Evaluation
ระดับมาก
• การกำหนดวัตถุประสงคสงเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะ
ฝมือชัดเจน
• หลักสูตรกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของแรงงานในพื้นที่

ระดับปานกลาง
• การจางที่ปรึกษาฯ จัดทำขอมูลมีความถูกตอง เหมาะสม
• ความหลากหลายของกิจกรรมทีส่ ง เสริม เชน ทดสอบ
ความพรอมดานอาชีพ นัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ
• การกำหนดแผนงาน ขั้นตอน (ตรวจแรงงาน สุขภาพ
ใหบริการดานประกันสังคม)
Process Evaluation
Product Evaluation
ระดับนอย
ระดับนอย
• สงเสริมอาชีพกลุมแรงงานพิเศษ
• ความเหมาะสมของแผนงานจัดทำขอมูล
• การประสบอันตรายจากการทำงาน
• การกำหนดกลุมเปาหมายตรวจสถานประกอบการ
• ปฏิรูปบำนาญ/พรบ.สงเสริมการมีงานทำฯ
• กำหนดกิจกรรม งบประมาณ กลุม เปาหมาย (ฝกอบรม)
• เตรียมความพรอมกอนเขาสูต ลาดแรงงาน
• แผนงานพัฒนากฎหมาย/ปฏิรูปมาตรการ
ระดับมาก
ระดับมาก
• กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความตองการ เชน การจาง • ผูเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพ จางงานเรงดวนมีรายไดเพิ่ม
งาน สงเสริมทักษะฝมือ นัดพบตลาดแรงงาน
• แรงงานมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น
• กิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
• ผูประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
ประกอบการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
แรงงานประสบอันตรายจากการทำงานลดลง
• ระบบฐานขอมูลดานแรงงานถูกตอง ครบถวน ใชงานได
สะดวกรวดเร็ว
• ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือ
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
• แรงงาน สถานประกอบการเขาใจและมีสวนรวมใน
• การนำขอมูลดานแรงงานไปใชประโยชน
กิจกรรม
• ผูประกอบการเขาใจ/ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
• การกำหนดงานบริการ (Application)
• มีระบบ Mobile Application ใหบริการประชาชน
• กระบวนการ ขั้นตอนการแนะแนว ฝกอบรมใหนักศึกษา • แรงงานรับรูและเขาใจสิทธิประโยชนดานประกันสังคม
• เรื่องที่ทำการพัฒนา/ปฏิรูปมาตรการ เหมาะสมตาม
ความตองการของแรงงาน
ระดับนอย
ระดับนอย
• ตรวจ/กำกับการเก็บขอมูลดานแรงงาน
• การตรวจสอบ/กำกับการจัดทำขอมูลดานแรงงาน
• การรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของเพื่อจัดทำขอมูล
• ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการ
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๙.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑) ควรเพิ่มมิติความเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานอยางยั่งยืน
(๒) ควรกำหนดภารกิจในการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานยุค ๔.๐ ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Robot, Automation, AI)
(๓) ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ

๑๐. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓0 น.
ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้
๑๐.๑ การบรรยาย เรื ่ อ ง สถานการณ แ ละแนวทางการเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน โดยผู  ช  ว ย
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรุปไดดังนี้
๑) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพิ่ มผลิตภาพ (Productivity) ประกอบไปดวยหลายปจ จั ย
ได แก กระบวนการผลิ ตที ่ ม ี ค ุ ณภาพ ต นทุ นการผลิ ต เทคโนโลยี ราคา ผลิ ตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
ความแตกตางของประเภทอุตสาหกรรมมีปจจัยที่สงผลตอผลิตภาพที่แตกตางกัน
๒) ผลิตภาพแรงงานกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum : WEF) ในป 2017 ประเทศไทยอยูที่ลำดับที่ 32 (ดีขึ้น 2 อันดับจากป 2016)
จากผลรวมของตัวชี้วัดทั้ง 12 ดาน โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับผลิตภาพ ไดแก ตัวชี้วัดที่ 5 ดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการฝกอบรม และตัวชี้วัดที่ 7 ดานประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน อยูอันดับที่ 57 และ 65
ตามลำดับ สำหรับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International
Institute for Management Development : IMD) ประเทศไทยอยู  ในอั นดั บที ่ 27 (ดี ข ึ ้ น ๑ อั น ดั บ จากป
2016) ตัวแปรที่สงผลใหอันดับของไทยดีขึ้นคือตัวแปรดานทุน ในขณะที่ตัวแปรดานการจางงานในระยะยาว
และอัตราการวางงานสงผลลบตอการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน
เมื ่ อ พิ จ ารณาข อ มู ล ผลิ ต ภาพแรงงานในแต ล ะประเภท ได แ ก ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พบวาภาคอุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีผลิตภาพแรงงานสูงที่สุด และภาคการเกษตร
เปนกลุมที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำสุด โดยภาคการเกษตรจัดเปนกลุมที่มีจำนวนแรงงานเปนสัดสวนที่สูงที่สุด
สงผลใหผลิตภาพรวมของไทยอยูในระดับต่ำ
๓) แนวทางการเพิ่มผลิตภาพของประเทศที่มีแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practise) เชน
สหราชอาณาจั กรกำหนดแนวนโยบายเพื่ อเพิ ่ มผลิ ตภาพโดยการส งเสริ มการลงทุ นของภาครั ฐและเอกชน ใน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การผลักดันใหเกิดการลงทุน การใชกลไกทางภาษีและสวัสดิการในการจูงใจในการ
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ทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรม การจางแรงงานตางดาวที่มีทักษะสู ง
สนับสนุนการทำวิจัยและสงเสริมนวัตกรรม
๑๐.๒ การทบทวนแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ประชุม
ไดรวมกันทบทวนแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญและขอเสนอแนะไดดังนี้
๑) การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสูการปฏิบัติเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการทำให
นโยบายสั มฤทธิ ์ ผ ล ดั งนั ้ น การเพิ ่ มผลิ ตภาพแรงงานจำเปน ต อ งบูร ณาการการทำงานรว มกัน ตั้ง แต ก าร
วางรากฐานการศึกษาที่ดี (ศธ.) และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวัยแรงงาน (รง.) โดยเฉพาะการ
ฝกอบรมนั้นจะตองมีความยืดหยุน มีการวางแผนหลักสูตรใหทันตอยุคสมัยที่มี disruption ในหลายกลุมอาชีพ
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล โดยในปจจุบันการ disruption ไมไดเกิดขึ้นและกระทบตอแรงงานในระดับ
ลางเพียงอยางเดียว กระทรวงแรงงานควรใหความสำคัญกับทุกกลุมอาชีพที่ไดรับผลกระทบดังกลาว เชน การ
Reskill แรงงานเพื่อใหสามารถรองรับการทำงานรวมกันกับปญญาประดิษฐ (AI) และมีแผนในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒) การเปดเผยขอมูลและแบงปนขอมูลจะเปนอีกปจจัยในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิต
ภาพ ตั้งแตการมีฐานขอมูล Big Data และการเผยแพรขอมูล Best Practice สูสาธารณะใหเกิดการเรียนรู
๓) การเพิ่มผลิตภาพ หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต ในมิติของ
แรงงานการเพิ่มผลิตภาพจึงหมายความวาแรงงาน 1 คน สามารถทำรายไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามผลิตภาพอาจมา
จากปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพแรงงาน การกำหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการควรมีความ
สอดคลองและสามารถตอบโจทยเปาหมายของการเพิ่มผลิตภาพที่มาจากการพัฒนาคุณภาพแรงงานได ดังนั้นการ
ใชตัวชี้วัดที่เปนเชิงมหภาค แตวางแผนปฏิบัติการเปนเชิงจุลภาค ทำใหเปาหมายในการเพิ่มผลิตภาพไมชัดเจน
และยากตอการสัมฤทธิ์ผล
๔) แรงงานภาคการเกษตรเปนกลุมมีสัดสวนมากที่สุด การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาค
เกษตรควรมีการบูรณาการทำแผนพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคการเกษตรใหสอดคลองกับบริบทในยุค
ปจจุบัน เชน การนำเทคโนโลยีมาใชในการทำการเกษตร การสงเสริมกลไกใหเอื้อตอเกษตรกรในยุคดิจิตอล
(Smart Farmer) นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องความตองการแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเปนการทำงาน
ตามฤดูกาล เชน ชวงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก็มักจะขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณควรมี
การบูรณาการรวมกับกระทรวงแรงงานในการจัดหาแรงงานมาเก็บเกี่ยวผลผลิตใหเพียงพอ เปนตน
๕) แนวทางการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 3 แนวทาง ไดแก 1) การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2) การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต และ 3) ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคธุรกิจ ในการผลิตคนที่มีคุณภาพตั้งแตกอนวัยทำจนถึงวัยเกษียณ โดยแนวทางการพัฒนา
จะตองขับเคลื่อนโดยทุกภาคสวนอยางบูรณาการ
๖) ควรปรับระยะเวลาของแผนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป
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๑๑. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงานกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอง Ballroom ชั้น ๒ โรงแรมดิเอม
เมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๔๕ น. ดังนี้
๑๑.๑ การกลาวปาฐกถาพิเศษโดยพลตำรวจเอก อดุลย แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน ในหัวขอ “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสูประเทศไทย 4.0” สรุปสาระสำคัญดังนี้ จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรและตลาดแรงงานของไทย อาทิ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ทำใหสถานการณของกำลังแรงงานในอนาคตประสบกับการลดลงของวัยทำงานและ
วัยเด็ก ปญหาเชิงโครงสรางตลาดแรงงาน เชน การทำงานไมตรงกับสาขาที่สำเร็จศึกษา การทำงานต่ำกวา
ระดับการศึกษา และคุณภาพแรงงาน สงผลใหผลิตภาพแรงงานของไทยอยูในระดับต่ำ ดังนั้น การเพิ่มผลิต
ภาพจึงเปนคำตอบในการขับเคลื่อนประเทศสูประเทศไทย 4.0 โดยตองอาศัยความรวมมือที่ดีจากทุกภาคสวน
ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และนักวิชาการ ในการรวมกันสงเสริมศักยภาพของกำลัง
แรงงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ เพื่อนำไปสูการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม และช ว ยส งเสริ ม ศั กยภาพในการแขง ขั น ของประเทศไทยให ทัดเที ยมกับประเทศตาง ๆ ตั้งแต
กระบวนการศึกษา การสรางคานิยมใหกับผูปกครอง การสรางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานนวัตกรรม
ป  ญ ญ า เ ท ค โ น โ ล ย ี และความคิ ด ส ร า งส รรค การพั ฒ นาทั กษะแล ะงานใหม เพื ่ อร อง รั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการมีระบบฐานขอมูลที่ดี เพื่อการนำไปใชในการบริหารจัดการและวางแผน
พัฒนากำลังแรงงานในอนาคต อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนไมใชการมุงเพิ่มผลิตภาพเพียงอยางเดียว แต
ตองมีความเปนสากลโดยคำนึงถึง ความปลอดภัย ชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน และคำนึงถึงความเปน
ธรรมดวย
๑๑.๒ การบรรยาย เรื ่ อ ง ผลิ ต ภาพแรงงาน : การพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ที ่ ย ั ่ ง ยื น โดย
ศาสตราจารย ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห ผูอำนวยการศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สรุปดังนี้
๑๑.๒.๑ การเพิ่มผลิตภาพประกอบไปดวยหลายปจจัยที่เกี่ยวของ โดยภาครัฐสามารถชวย
เพิ่มผลิตภาพในดานตาง ๆ อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาจากปจจัยที่ควบคุมไดยาก อาทิ ตัวชี้วัดมหภาคที่ไม
สามารถวัดผลิตภาพของแรงงานซึ่งเปนเชิงคุณภาพไดอยางตรงจุด เชน การวัดเชิงคุณภาพของผลิตภาพแรงงาน
ภาคบริการ ระดับการใชเทคโนโลยีในองคกรเอกชน ลักษณะเฉพาะของแรงงานในแตละยุค (Generation)
และความสมดุลของงานและชีวิตสวนตัว (Work life balance) ลวนแลวแตเปนปจจัยหลักที่สงผลตอผลิตภาพ
แรงงาน
๑๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาทักษะเพื่อมุงสูการจางงานและผลิตภาพของธนาคารโลก หรือ
STEP (Skill Toward Employment and Productivity) ประกอบไปดวยบันไดสูความสำเร็จ 5 ขั้น ดังนี้
1) Getting children to the right start : การวางแผนพัฒนากำลังคนตั้งแตเกิด
จนถึงกอนเขาโรงเรียนอยางถูกตอง เริ่มจากการไดรับโภชนาการซึ่งมีผลตอการสรางเซลลสมองที่ครบถวน ไป
จนถึงการไดรับการศึกษาที่พัฒนาทักษะและจิตใจของเด็ก งานวิจัยของ เจมส เฮ็คแมน นักเศรษฐศาสตรชาว
สหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลงทุนในการศึกษาของเด็กที่คุมคาที่สุดคือการจายเงินเขาโรงเรียนอนุบาล โดย
มีงานวิจัยที่แสดงผลการวิจัยวาเด็กที่เขาเรียนอนุบาลจะทำคะแนน PISA ไดดีกวาเด็กที่ไมไดเขาเรียนอนุบาล
และเด็กที่ไมไดเขาเรียนอนุบาลมีโอกาสเปนเด็กสมาธิสั้นมากกวา นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาความ
เหลื่อมล้ำดานการศึกษาอยูมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยพบความเหลื่อมล้ำของ
คะแนน IQ ที่แตกตางกันมาก
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ในปจจุบันยังพบวามีความทาทายใหม ๆ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในชวงกอนเขาโรงเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 ไดแก โรคสมาธิสั้น โรคอวน โรคแนนิ่ง โรคออทิสติกเทียม
สายตามีปญหา ความไมมั่นใจในตัวเอง ความขี้อิจฉา ซึ่งเปนโรคที่พบไดมากในเด็กในยุคปจจุบัน
2) Ensuring that al children learn : ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระบบการศึกษาตองพัฒนาใหทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีทักษะใหมที่ตรงกับทักษะที่โลกตองการ
หลักสำคัญในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนคือการสงเสริมใหเด็กมีทัศนคติที่ดี เชน การใชการเรียนการสอนใน
รู ป แบบ Project based learning แทนรู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบเกาหรือ Doing Project พร อมทั้ง
ยกระดับสูการเรียนแบบ Problem based และ Community based learning ที่เนนใหรูจักแกไขปญหา มี
ความรักชุมชนและสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม
3) Building job relevant skill : การสร า งทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ใน
ระดับอุดมศึกษาที่เนนการสรางความสามารถที่หลากหลายเพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด งานวิจัย
เกี่ยวกับตลาดแรงงานในปจจุบัน พบวาแรงงานที่ทำงานไมตรงกับวุฒิการศึกษา จะไดรับรายไดและมีผลิตภาพ
ในการทำงานที่ต่ำกวาแรงงานที่ทำงานตรงกับสาขาที่จบการศึกษา และในอนาคตประเภทงานที่ตองมี การ
ทำซ้ำหรือการใชแรงงานคนจะหายไป ดังนั้นการสรางทักษะเพื่อใหพรอมตอความตองการในอนาคตดวยการ
อบรมที่ตรงกับความตองการ
4) Encouraging entrepreneurship : การสร า งความเป น ผู  ป ระกอบการ มี
นวัตกรรม เปนหนึ่งในทักษะสำคัญแหงศตวรรษที่ 21 สามารถใชทักษะการเปนผูประกอบการในการยกระดับ
และเพิ่มประสิทธิผลดานอาชีพ
5) Facilitate labour mobility and job matching : การสงเสริมการทำงานที่ตรง
กั บ ทั กษะและความชอบ รวมถึ งการสงเสริมการจางงานที่เหมาะสมในกลุมผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก
ที่เคยออกจากระบบการศึกษา
๑๑.๓ การบรรยาย เรื่อง ผลิตภาพแรงงานกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดย นายสุ ร ิ ย นต ธั ญ กิ จ จานุ กิ จ ผูอำนวยการสำนักพัฒ นาขีดความสามารถในการแขงขัน ทาง
เศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปดังนี้
๑๑.๓.๑ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในปจจุบัน มีอยู 3 หนวยงานหลักที่จัดทำ
ไดแก 1) การจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) ทำการวัดทั้งหมด 140 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก
2) IMD ทำการวัดทั้งหมด 61 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และ 3) Doing Business โดยธนาคารโลก วัด 189 เขตเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ผลการจัดอันดับแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงตองมีการพัฒนาดานตลาดแรงงานและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต
๑๑.๓.๒ ปจจัยสำคัญในการเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คือ
ทิศทางนโยบาย และแผนงานนโยบายของภาครัฐ ซึ่งควรมีการกำหนดทิศทางไปในทางเดียวกัน โดยการ
กำหนดนโยบายเพื่อมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพอยางแทจริง ควรใหความสำคัญที่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภาพแรงงานอยางตรงจุด อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพยังมีความยากในการวัดและประเมินผลมากกวาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จึงเปนสวนที่ทุกฝายตองรวมมือ
กันหาแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ปญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งในการกำหนดแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ
คือ ปญหาดานฐานขอมูล ทำใหประเทศไทยยังไมสามารถนำขอมูลมาใชประโยชนในการวางแผนไดดีนัก
๑๑.๔ การอภิปรายเปนคณะในหัวขอ แนวโนมและทิศทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดำเนินรายการ
โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ สรุปดังนี้
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๑๑.๔.๑ นายปรานต สยามวาลา กรรมการสภาองคการนายจางแหงประเทศไทย ใหความเห็น
วา การเพิ่มผลิตภาพในมุมมองของนายจางสามารถทำไดหลายรูปแบบ ไมใชเฉพาะกับการเพิ่มผลิตภาพที่ตัว
แรงงานเพียงอยางเดียว การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัย
หลักในการเพิ่มผลิตภาพรวมไดเชนกัน อาทิ การผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) ในอุตสาหกรรมรถยนตภายหลังจากวิกฤติน้ำทวม ทำใหธุรกิจสามารถปรับตัวตอภัยธรรมชาติและบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในมุมมองของฝายนายจาง การมีกระบวนการในการบริหาร
จัดการที่ดีถือเปนปจจัยสำคัญในการแกไขปญหาและเพิ่มผลิตภาพได
๑๑.๔.๒ นายสงคราม หาญตะ รองเลขาธิการสภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย
กลาววา ความตองการพื้นฐานของแรงงานสวนใหญ คือ การไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไดรับคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ไดรับสวัสดิการที่ดี มีสภาพความเปนอยูและสุขภาพที่ดี นอกจากความตองการพื้นฐานในการ
ทำงานแลว ปจจัยอื่น ๆ ยอมสงผลตอผลิตภาพแรงงาน อาทิ การมีกระบวนการทำงานที่ดี การสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทักษะของแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบัน สามารถ
ปรับตัวใหทัน ต อรูป แบบการจางงานในอนาคต ปจจุบันลูกจางจำนวนมากยั งมี ความกังวลเกี่ยวกั บการนำ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเขามาแทนที่แรงงานคน แตมีการเตรียมการในการปรับตัวมากยิ่งขึ้น วิธีที่จะเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานโดยการนำเอาเทคโนโลยีเขามาใชโดยไมทำใหเกิดผลกระทบตอการจางงาน คือ การรวมมือกัน
ระหวางนายจางและลูกจาง มีการสื่อสารที่ดี สามารถบอกไดวาจุดไหนจะหายไปและแรงงานแตละคนจะมี
ชองทางอยางไรในอนาคต
นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะฝมือและการเรียนรูเพิ่มเติมภายหลังจบการศึกษาเปนสิ่งสำคัญใน
การพัฒนาแรงงานในอนาคต แรงงานจำนวนมากมีความประสงคที่จะศึกษาเพิ่มเติมระหวางการทำงานแตมี
ขอจำกัดดานเวลา ดังนั้น โจทยสำคัญ คือ ทำอยางไรจึงจะสามารถสงเสริมใหเกิดการศึกษาเพิ่มเติมระหวางการ
ทำงาน
๑๑.๔.๓ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.
จำกั ด (มหาชน) มี ความเห็ น ว า การเพิ ่ มผลิตภาพหมายถึง การเริ่ มตน ของการเปลี่ย นแปลง ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงในระยะแรกมักจะสรางความไมพอใจใหกับคนบางกลุม การแบงเวลาในการทำงานมาพัฒนาตนเอง
หรือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอาจถูกมองวาเปนการเบียดเบียนเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ต องอาศั ยกระบวนการทางความคิ ด (Mindset) ที่เอื้อตอการพัฒนา ประกอบกั บการมีส วนรวมของทุ กฝ าย
เครื่องมือที่จะสามารถทำใหเกิดจุดสมดุลในการเปลี่ยนแปลงคือ สหภาพแรงงาน ซึ่งเปนหนวยงานที่สามารถทำ
ใหแตละฝายสามารถตอบไดวาตองพัฒนาอยางไร
ปญหาของแรงงานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะคือการทำงานที่ไมตรงตามความถนัด
ของตนเอง หรือการสงเสริมการฝกอบรม (Training) ที่ไมตรงกับความตองการของแรงงานที่แทจริง เชน แรงงาน
ใกลเกษียณไมจำเปนตองเขารับการฝกอบรมทักษะที่จะมีประโยชนตอการทำงานในอีก 5 - 10 ปขางหนา แต
ตองการฝกอบรมสำหรั บวัยเกษียณต อไป นอกจากนั้นการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงานต องควบคู ไปกับการดู แล
พนักงาน เชน การลดตำแหนงตองมีแผนรองรับใหพนักงานที่ไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน
๑๑.๔.๔ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน สินอวย) นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การ
พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย ของประเทศ กระทรวงแรงงานไดมีการวางกรอบการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย ข อง
ประเทศ 20 ป เพื่อรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยแบงการดำเนินการออกเปน 4 ชวง ไดแก 1)
Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปนมาตรฐานสากล 2) ชวง
ที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศที่เปน ประชาชน
ของโลก (Global citizen) 3) ชวงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เปนยุคของทรัพยากรมนุษย
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ที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทำงาน 4) ชวงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙)
เปนยุคของสังคมการทำงานแหงปญญา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอการจางงานในปจจุบันและมีแนวโนมที่
จะมีการลดลงของตำแหนงงานบางประเภทในอนาคต ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย ให ส ามารถใช ความรู  ความสามารถ และใชส ติป  ญ ญาในการทํางานที่มูล ค าสูง (High Value) โดย
กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสงเสริมใหแรงงานมีทักษะที่หลากหลาย
(Multi skill) มีกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือ การปรับหลักสูตรบุคลากรในการฝกสอน (ครูฝก) การรวมมือกัน
ในรูปแบบประชารัฐ โดยการจัดการเรี ยนการสอนร วมกันระหว างภาครั ฐ โดยสถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการ เปนตน
๑๑.๕ ข อเสนอแนะจากผู  เข าร วมสั มมนา เห็นวาภาครัฐควรบั งคั บใช กฎหมายคุ  มครองแรงงาน
และกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูแลวอยางมีประสิทธิภาพ และเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมให
ผูใชแรงงานและสถานประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเปนในการทำงาน
๑๒. การประเมินปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดำเนินงาน
การวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงาน โดยใช SWOT analysis เปนกลยุทธในการ
วิเคราะหองคกร เพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกำหนดมาตรการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยการนำจุดแข็ง (Strength)
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน และหาวิธีในการลดจุดออน (Weakness) ใหนอยลง ทั้งนี้การประเมินอยาง
รอบดานทำใหไดทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) ที่องคกรเผชิญอยู อันจะนำไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามวิสัยทัศนที่กำหนดไวตอไป
การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ภายนอก (External Factor) ใช ก ารวิ เ คราะห ต ามหลั ก PESTEL ได แ ก
การพิจารณาปจจัยภายนอกในประเด็นตอไปนี้
1) P (Political)
นโยบายของรัฐ
2) E (Economic)
ดานเศรษฐกิจ
3) S (Socio-cultural)
ดานสังคม วัฒนธรรม
4) T (Technology)
ดานเทคโนโลยี
5) E (Environment)
สภาพแวดลอม
6) L (Legal)
ดานกฎหมาย
สวนปจจัยภายในครอบคลุมทั้งปจจัยภายในของภาคแรงงานไทย และปจจัยภายในของกระทรวง
แรงงาน ใชแนวทางการศึกษาตามหลัก PRIMO-F analysis ประกอบดวย
๑) P (People)
บุคลากร
๒) R (Resources)
ทรัพยากร
๓) I (Innovation and Idea) นวัตกรรมและความคิด
๔) M (Marketing)
การตลาด
๕) O (Operations)
การปฏิบัติการ
๖) F (Finance)
การเงิน
จากข อ มู ล ดั ง กล า วข า งต น สามารสรุ ป จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) ไดดังตอไปนี้
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (PRIMO-F analysis)
ปจจัยสภาพแวดลอม
1.บุคลากร (People)
1.1 ขาดแคลนวัยแรงงาน

ลักษณะ

- การลดลงของอัตราการเจริญพันธ (TFR) สงผลให
สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง วัยเด็กและวัยแรงงาน
จะลดลง (ขอมูล โครงสรางประชากรในชวงแผน 12
NESDB) แรงงานลดลงจากรอยละ 65.3 เหลือ 64.1)
- ป 60-64 คนรุน Gen Y มีสัดสวนมากที่สุด มีลักษณะ
1.2 ตลาดแรงงานในอนาคตมีแนวโนม
เปนตัวของตัวเองสูง แตงงานชา ชอบประกอบอาชีพ
เปลี่ยนแปลง
อิสระ และคนรุน Gen Z ก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลตอ
ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่ง Gen Z โตมากับ
เทคโนโลยี/social network รักอิสระ เรียนรูเร็ว สนใจ
สังคม สิ่งแวดลอม ชอบชีวิตมีทางเลือก
- ทักษะแรงงานอยูในระดับที่ต่ำกวาความตองการของ
1.3 แรงงานไทยยังมีทักษะไมตรงตาม
ผูประกอบการ โดยแรงงานฝมือ/กึ่งฝมือยังมีทักษะ
ความตองการของตลาดแรงงาน ซึง่ มี
การเปลีย่ นผานทางดานอุตสาหกรรม ต่ำกวา ความคาดหวังของผูประกอบการ ทั้งทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอร คณิตศาสตร/
โลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0
การคำนวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ
ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ขณะที่การเปลีย่ นผาน
ทางดานอุตสาหกรรมโลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ทำให
ตองการทักษะแรงงานที่จำเปน ไดแก ความสามารถ
ดาน IT ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำ/
วิเคราะหขอมูล สถิติที่เกี่ยวของกับสายการผลิต คิดคน
นวัตกรรมในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑใหม (NESDB)
1.4 การยายถิ่นของประชากรวัยแรงงาน - ตั้งแตป 2513-2553 สัดสวนประชากรในภาคกลาง
สงผลตอโครงสรางและการกระจายตัว และกรุงเทพฯ เพิม่ ขึ้น (NESDB) ทำใหประชากรแตละ
ภูมิภาคไดรับการพัฒนาดานอาชีพและทักษะไมเทากัน
ในแตละภูมิภาค
1.5 แรงงานขาดจำสำนึกความปลอดภัยใน - แรงงานยังขาดจิตสำนึกในการทำงาน ดังจะเห็นไดจาก
ยังคงเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน (ดัชนีชี้วัด
การทำงาน
ภาวะแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา 134)
- ประเทศไทยมีระดับคะแนน pisa ต่ำกวาประเทศ
๑.๖ คะแนนสอบ Pisa ของไทยต่ำกวา
ประเทศอื่นๆ ที่มผี ลิตภาพแรงงานสูง
มาเลเซีย เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา นอรเวย เปนตน ซึ่ง
เปนประเทศที่มีผลิตภาพแรงงานสูง (สำนักงานสงเสริม
สังคมแหงการเรียนรู, 2551)
2.ทรัพยากร (Resources)
2.1 แหลงขอมูลในการจัดทำคาผลิตภาพ - แหลงขอมูลที่ใชในการคำนวณคาผลิตภาพแรงงานใช
แรงงาน
ผลการสำรวจจาก Labour Force Survey ของสนง.
สถิติแหงชาติซึ่งจัดเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ
เปนไปตามมาตรฐานที่ ILO กำหนด
- ขาดมาตรฐานกลางในการเชื่อมตอขอมูลเพื่อใชในการ
วิเคราะห วางแผนดานแรงงานอยางเปนระบบ ตั้งแต
กอนเขาสูตลาดแรงงาน

จุดแข็ง (S) / จุดออน (W)
- จุดออน

- จุดแข็ง

- จุดออน

- จุดออน

- จุดออน
- จุดออน

-จุดแข็ง

-จุดออน
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ปจจัยสภาพแวดลอม
2.2 ป 2562 อันดับความสามารถในการ
แขงขัน ดานผลิตภาพแรงงานไทย โดย
IMD ลดลง
2.3 ความหลากหลายของฐานการผลิต
สงผลดีตอผลิตภาพแรงงาน

ลักษณะ
จุดแข็ง (S) / จุดออน (W)
- ผลิตภาพแรงงานไทย มีอันดับดีขึ้นจากป 2561 จาก - จุดออน
อันดับที่ 58 มาเปนอันดับที่ 54 ในป 2562 (ขอมูล
การจัดอันดับ IMD)
- โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
- จุดแข็ง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น แรงงานมีการ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง (ขอมูล NESDB
เปรียบเทียบป 2553-58 สัดสวนภาคเกษตรลดลงจาก
รอยละ 9.9 เปนรอยละ 9.1 ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 25.4 เปนรอยละ 30.0 และภาคบริการ
ลดลงจากรอยละ 64.7 เปนรอยละ 60.9)

3.นวัตกรรมและความคิด (Innovations
and Ideas)
- company spending on R&D และ University
- จุดออน
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับคูแขง Collaboration in R&D อยูอันดับที่ 35 ซึ่งมีผล
คะแนน 3.5 และ 4 ตามลำดับ สวนอันดับที่เฝาระวัง
คือ Government procurement of advanced tech
product อยูอันดับ 90 ผลคะแนน 3.1
4.การตลาด (Marketing)
- จุดออน
4.1 ขอมูลตลาดแรงงานที่จำเปนตอการ
- ตลาดแรงงานมีความผันผวนเนื่องจากเปลี่ยนแปลง
วางแผน
ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ประชากร จำเปนตอง
มีงานวิจัยดานตลาดแรงงานที่ทันสมัย
4.2 ลักษณะเดนของแรงงานไทยที่แขงขัน - คนไทยมี service mind ซึ่งเปนจุดแข็งในภาคบริการ - จุดแข็ง
กับตางชาติ
เมื่อเทียบกับประเทศใกลเคียง
6.การปฏิบัติการ (Operations)
6.๑ หนวยงานภาครัฐดำเนินงานเชิงรุก
ในพื้นที่อยางตอเนื่อง และบูรณาการ
การทำงานรวมกันเพื่ออำนวยความสะดวก
ประชาชน
6.๒ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ

7. การเงิน (Finance)
7.1 แรงงานบางสวนยังขาดแหลงเงินทุน
สงเสริมการประกอบอาชีพ

- หนวยงานภาครัฐออกใหบริการประชาชนในพื้นที่
- จุดแข็ง
อาทิ ศูนย one stop service ศูนยดำรงธรรม เปนตน
ทำใหประชาชนไดรับการบริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น
- รัฐบาลสงเสริมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปน - จุดแข็ง
แหลงดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและตางประเทศ อาทิ
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเปน
พื้นที่ที่มีการจางงานที่สำคัญ และไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตได
- แรงงานนอกระบบยังขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน
ทำใหไมสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต/ผลิตภัณฑได

-จุดออน
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PESTEL)
ปจจัยสภาพแวดลอม
1. ปจจัยทางการเมือง/นโยบาย
1.๑ การมีหลายขั้วอำนาจ Bipolar

ลักษณะ

โอกาส (O) / ภัยคุกคาม (T)

- ปจจุบันมีหลายขั้วอำนาจ ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย
กลุม Bric กลุม ประเทศตะวันออกกลาง เปนตน สงผลตอ
การคาระหวางประเทศ ซึ่งไทยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการ
สรางคูคาในการสงออก

- โอกาส

1.๒ ปญหาการกอการรายในประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก

- ปญหาความไมสงบในหลายประเทศ และภูมิภาค อาทิ - ภัยคุกคาม
ความไมสงบในลิเบีย ฟลิปปนส รวมทั้งการกอตัวของกลุม
กอการรายที่มเี ครือขายกระจายตามภูมภิ าคตางๆ อาทิ
กลุม ISIS ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน

2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ
2.1 การรวมตัวกันของประชาคม
- ความเปนตลาดเดียวในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงเสริมแนวโนม นี้ ทำใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก ทำใหแรงงาน
การเจริญเติบโตในภูมิภาคเอเซีย
มีทางเลือกเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการทำงานสูงขึ้น
ตะวันออกเฉียงใต
2.๒ นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อทรัมป
เปนประธานาธิบดี

3. ปจจัยทางสังคม
๓.๑ การเปลี่ยนสังคมเปนสังคมผูส ูงอายุ
ในประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ ยุโรป
อเมริกา

- โอกาส

- ความไมแนนอนในดานการคา การเงินและการเมืองของ - ภัยคุกคาม
โลก และนโยบายระหวางการหาเสียง ไดแก นโยบายลด
ภาษี การลงทุนโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนนโยบายเนนการ
เติบโตภายในประเทศ ซึ่งไทยตองเตรียมปรับตัวรับ
นโยบาย มีผลโดยตรงตอการจางงาน
- โอกาส
- ประเทศที่พัฒนาแลวมีความเปนสังคมสูงอายุมากขึ้น
มีความตองการใชสินคา/บริการทีส่ อดรับกับความตองการ
ของผูสูงอายุ สงผลตอภาคแรงงานที่มีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคกลุมดังกลาว

๓.๒ การรวมตัวกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- เกิดโอกาสการแลกเปลี่ยนการพัฒนาทักษะ ความรู
และฝมือแรงงานกับ 10 ประเทศสมาชิก ASEAN

- โอกาส

๓.๓ กระแสการบริหารจัดการแนวใหม
สงผลตอการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

- การนำแนวคิดการบริหารทรัพยากรเพื่อลดตนทุน อาทิ
Lean Kaizen ISO เปนตน สงผลใหแรงงานมีการปรับตัว
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

- โอกาส
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ปจจัยสภาพแวดลอม
ลักษณะ
4. ปจจัยทางเทคโนโลยี
- การเขาถึง Big Data ทำใหการวิเคราะหความตองการ
4.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีTechnology Trends ของโลก ของผูบริโภคแมนยำขึ้น สะทอนถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้น
ของผูประกอบการ และความสามารถในการจางแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
4.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive
technologies )

โอกาส (O) / ภัยคุกคาม (T)
-โอกาส

-ภัยคุกคาม
- เปนเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา และสามารถเขามา
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
เศรษฐกิจโลก โดยในรายงานของ McKinsey Global
Institute ไดระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ที่จะเขามามี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโลก ไดแก อินเทอรเน็ตไรสาย
เทคโนโลยีอัตโนมัติ Internet of Things Cloud
Computing เทคโนโลยีหุนยนต ยานพาหนะไรคนขับหรือ
กึ่งไรคนขับ เปนตนสงผลกระทบตอการจางงานในภาค
บริการของไทย ซึ่งแรงงานไทยมีสดั สวนอยูในอุตสาหกรรม
ภาคบริการสูงที่สดุ

๕. ปจจัยทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย
5.1 สหรัฐยกเลิกขอตกลงการคาเสรี
- บริษัทธุรกิจจีนที่ถอนตัวออกจากสหรัฐฯ อาจยายมา
ระหวางประเทศ (TPP) และการดำเนิน ลงทุนในไทยและอาเซียนแทน ซึ่งเปนไปไดวาจะเขามา
นโยบายการคาเสรี RCEP ที่มีจีนเปนผูนำ แขงขันกับภาคธุรกิจของไทยมากขึ้น และอาจทำใหธุรกิจ
รายยอยทีผ่ ลิตสินคาสงออกใหจีนตองเสียเปรียบ
โดยเฉพาะตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

-ภัยคุกคาม

5.2 มาตรการทางการคาทีไ่ มใชมาตรการ - ประเทศไทยอยูร ะหวางการปรับปรุงมาตรฐาน/กฎหมาย -โอกาส
ภาษี (non-tariff barrier)
ใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานสินคาเชน IUU ICAO
Tier ไซเตส เปนตน ซึ่งทำใหสงผลตอตนทุนการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น แตหากทำไดมาตรฐานตามหลักสากลก็สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได ทำให
ประเทศตางๆ ตองพัฒนากระบวนการผลิตของตนเอง
6. ปจจัยสภาพแวดลอม
- ผลกระทบ climate change กระทบ GDP ภาคเกษตร - ภัยคุกคาม
6.1 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสงผลตอการจางงานในภาคเกษตร ซึ่งไทยมีสัดสวน
(Climate Change)
แรงงานในภาคเกษตรสูงเปนอันดับ 2 รองจากภาคบริการ
6.2 ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ
ทำใหตองหาสิ่งอื่นทดแทน อาทิ
ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรปาไม

- ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติทำใหตอง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต หรือมีการคิดคนนวัตกรรม
ในการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย อาทิ การสรางรถยนตพลังงานทางเลือกแทน
การใชน้ำมัน การสรางที่อยูอาศัยดวยวัสดุสังเคราะห
แทนการใชไม เปนตน

- โอกาส
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ภายหลังจากการรวบรวมขอมูลและจำแนกตามแนวทาง SWOT แลวไดทำการวิเคราะหรวมกัน ได
สรุปผลการวิเคราะห โดยมีทั้งสิ้น ๒๙ ปจจัย จำแนกเปนจุดแข็ง (Strange) ๖ ปจจัย จุดออน (Weakness)
1๐ ปจจัย โอกาส (Opportunity) 8 ปจจัย และอุปสรรค (Threats) ๕ ปจจัย ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)

ลำดับ จุดแข็ง
1
โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ทำใหเกิด ความ
หลากหลายของฐานการผลิต แรงงานมีแนวโนมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานของตนเอง ซึ่งสงผลดีตอผลิตภาพแรงงาน
2
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนแหลงดึงดูดการลงทุนทั้งในและตางประเทศ
อาทิ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเปนแหลงการจางงานสำคัญในประเทศ และมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแรงงานได
3
คนไทยมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind) ซึ่งเปนหัวใจหลักของธุรกิจภาคบริการ เปนลักษณะเดน
ของแรงงานไทยที่สามารถแขงขันกับตางชาติได
4
ตลาดแรงงานในอนาคตป 2560-2564 มีแนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสัดสวนคนรุน Gen Z ซึ่งมี
สัดสวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนรุน Gen Z โตมากับเทคโนโลยี/social network รักอิสระ เรียนรูเร็ว สนใจสังคม
สิ่งแวดลอม ชอบชีวิตมีทางเลือก ซึ่งบงชี้ถึงศักยภาพที่หลากหลายของแรงงานไทยในอนาคต
5
หนวยงานภาครัฐดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่อยางตอเนื่อง และบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบริการ
ประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็วในทุกพื้นที่ อาทิ ศูนย one stop service ศูนยดำรงธรรม เปนตน
๖
แหล ง ข อ มู ล ที ่ ใ ช ใ นการคำนวณค า ผลิ ต ภาพแรงงานใช ผ ลการสำรวจจาก Labour Force Survey ของ
สำนักงานสถิติแหงชาติซึ่งจัดเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ เปนไปตามมาตรฐานที่ ILO กำหนด
๗
หนวยงานของกระทรวงแรงงานมีอยูในทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดานที่
สามารถดำเนินงานตามนโยบายไดอยางทั่วถึง

จุดออน (Weakness)
ลำดับ จุดออน

1

2
3
4

5

การลดลงของอัตราการเจริญพันธ (TFR) สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง วัยเด็กและวัยแรงงาน
จะลดลงสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัยแรงงาน
การยายถิ่นของวัยแรงงานเขาสูเมืองใหญและพื้นที่อุตสาหกรรม สงผลตอโครงสรางและการกระจายตัวในแต
ละภาค สงผลตอการพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานที่ไมเทาเทียมกัน
แรงงานยังขาดจิตสำนึกในการทำงาน ดังจะเห็นไดจากยังคงเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน (ดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา 134)
การเปลี่ยนผานทางดานอุตสาหกรรมโลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ทำใหตลาดแรงงานตองการทักษะแรงงานที่
จำเปน ไดแก ความสามารถดาน IT ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำ/วิเคราะหขอมูล สถิติที่
เกี่ยวของกับสายการผลิตคิดคนนวัตกรรมในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑใหม แตแรงงานไทยยังมีทักษะไมตรง
ตามความตองการดังกลาว
ตลาดแรงงานมีความผันผวนเนื่องจากเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ประชากร จำเปนตองมีขอมูล
จากงานวิจัยดานตลาดแรงงานที่ทันสมัย
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ลำดับ จุดออน

6
7
8
9

๑๐

ป 2560 ผลิตภาพแรงงานไทย มีอันดับลดลงจากป 2559 จากอันดับที่ 55 มาเปนอันดับที่ 57 ในป
2560 (ขอมูลการจัดอันดับ IMD)
เทคโนโลยีสารสนเทศเทีย บกับ คูแขงยังอยู ในอัน ดับ ต่ำ (company spending on R&D และ University
Collaboration in R&D อยูอันดับที่ 35 ซึ่งมีผลคะแนน 3.5 และ 4 ตามลำดับ สวนอันดับที่เฝาระวังคือ
Government procurement of advanced tech product อยูอันดับ 90 ผลคะแนน 3.1)
หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการการจัดทำขอมูลสถิติรวมกัน จึงไมมีมาตรฐานกลางในการเชื่อมตอขอมูล
สำหรับการวิเคราะห วางแผนดานแรงงานอยางเปนระบบ ตั้งแตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
ประเทศไทยมีระดับคะแนน PISA ต่ำกวาประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา นอรเวย เปนตน ซึ่งเปน
ประเทศที่มีผลิตภาพแรงงานสูง โดยเปนหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะทอนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่ยังคงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต
แรงงานนอกระบบยังขาดการเขาถึงแหลงเงินทุนทำใหไมสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต/ผลิตภัณฑได รวมถึงมี
ความคุมครองที่นอยกวากลุมแรงงานในระบบ และมีขอจำกัดดานเงินทุนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

โอกาส (Opportunity)
ลำดับ โอกาส

1
2
3

4
5
6
7
8
๙

การเปลี่ยนสังคมเปนสังคมผูสูงอายุในประเทศที่พัฒนาแลว (อาทิ ยุโรป อเมริกา) จะมี Demand ในการใช
สินคา/บริการสำหรับผูสูงอายุ สงผลตอแรงงานตองพัฒนาทักษะในการผลิตสินคาดังกลาว
กระแสการบริหารจัดการแนวใหม (อาทิ Lean Kaizen ISO เปนตน) สงผลใหแรงงานมีการปรับตัวในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Technology Trends ของโลก เชน การเขาถึง Big Data ทำใหการ
วิ เ คราะห ความต องการของผู  บ ริโ ภคแมน ยำขึ้น สะทอนถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ของผูป ระกอบการ และ
ความสามารถในการจางแรงงาน ที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำใหตลาดแรงงานใหญขึ้น สงผลทางบวกตอแรงงาน
ไทยคือทำใหแรงงานมีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น (บทความ ประชาคมอาเซียนความพรอมของแรงงาน
ไทย)
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิก
การมีหลายขั้วอำนาจ Bipolar (ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุม BRIC กลุมประเทศตะวันออกกลาง) สงผล
ตอการคาระหวางประเทศ ไทยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการสรางคูคาในการสงออก
มาตรการทางการคา ที่ ไม ใช มาตรการภาษี (non-tariff barrier) สงผลตอตนทุน การผลิตที่เ พิ่มขึ้น แต ได
มาตรฐานตามหลักสากล ทำใหประเทศไทยตองพัฒนากระบวนการผลิต และภาคแรงงานเรงพัฒนาทักษะใน
การทำงานเพิ่มขึ้น
ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติทำใหตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต หรือมีการคิดคนนวัตกรรมในการ
ผลิตสินคา/บริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย สงผลใหผูประกอบการและแรงงานตองพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ความกาวหนาดานเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร ทำใหตนทุนของการใชถูกลง สามารถนำมาใชเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาระบบการผลิตของสถานประกอบการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภัยคุกคาม (Threat)

ลำดับ ภัยคุกคาม
1
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบ GDP ภาคเกษตร และการจางงานใน
ภาคเกษตร ซึ่งไทยมีสัดสวนแรงงานในภาคเกษตรสูงเปนอันดับ 2 รองจากภาคบริการ
2
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies ) เขามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ
และเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบตอการจางงานในภาคบริการของไทยซึ่งมีสัดสวนแรงงานสูงที่สุด
3
ปญหาการกอการรายในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งการกอตัวของกลุมกอการรายที่มีเครือขายกระจายตาม
ภูมิภาคตาง ๆ สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4
การที่สหรัฐยกเลิกขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ (TPP) และการดำเนินนโยบายการคาเสรี RCEP ที่มีจีน
เปนผูนำ มีการคาดการณวาบริษัทธุรกิจจีนที่ถอนตัวออกจากสหรัฐฯ อาจยายมาลงทุนในไทยและอาเซียน
แทน ซึ่งเปนไปไดวาจะเขามาแขงขันกับภาคธุรกิจของไทยมากขึ้น และอาจทำใหธุรกิจรายยอยที่ผลิตสินคา
สงออกใหจีนตองเสียเปรียบ โดยเฉพาะตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
5
ภู ม ิ ร ั ฐ ศาสตร การเมื อ ง การปกครอง และเศรษฐกิ จ ของประเทศคู  ค  า และประเทศที ่ เ กี ่ ย วข อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง สงผลตอนโยบายการคา การลงทุน การผลิต
๖
ความไมแนนอนในดานการคา การเงิน การเมืองของโลก และนโยบายดานตางประเทศ การคาการลงทุนของ
ประเทศใหญที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ของโลก ทำใหไทยตองเตรียมปรับตัวรั บนโยบายซึ่งจะสงผลต อ
การจางงาน
๗
สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 สงผลตอเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ทำใหเกิด
ภาวะการเลิกจางงาน การชะลดตัวของการบรรจุงาน รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงาน

เมื่อไดทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัดหรืออุปสรรค จึงไดนำขอมูลดังกลาวมาทำการ
วิเคราะหดวยTOWS Matrix เพื่อนำไปสูการกำหนดกลยุทธหรือมาตรการเชิงรุกและเชิงรับใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. กลยุ ทธ จ ุ ดแข็ ง-โอกาส (Strengths - Opportunities) เป นการกำหนดมาตรการเชิ งรุ กหรื อนำศั กยภาพ
ซึ่งเปนจุดแข็งที่มีอยู ไปใชประโยชนหรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่จะชวยสนับสนุนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานของไทย
2. กลยุทธจุดออน-โอกาส (Weaknesses - Opportunities) เปนการกำหนดมาตรการในการลดจุดออน
โดยใชประโยชนจากโอกาสซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน หรือสนับสนุนตอการดำเนินงานขององคกร
เพื่อในระยะสั้นอาจเปลี่ยนตำแหนงสูกลยุทธ S – O และใหบรรลุเปาหมายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของไทย
ในระยะยาวได
3. กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค (Strengths - Threats) เปนการกำหนดกลยุทธคงตัวหรือตั้งรับ โดยใชจุดแข็ง
คือ ศักยภาพและความพรอมที่มีอยูจัดการกับอุปสรรค ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ตองเผชิญ
4. กลยุทธจุดออน-อุปสรรค (Weaknesses – Threats) เปนการกำหนดกลยุทธตั้งรับที่ตองการลดจุดอ อน
และอุปสรรค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยใหบรรลุเปาหมาย
ดังนี้

ทั้งนี้สรุปผลการวิเคราะหเปนมาตรการเชิงรุก (จุดแข็ง – โอกาส SO) และมาตรการเชิงรับ (จุดออน – อุปสรรค WT)
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มาตรการเชิงรุก (SO)
ลำดับ
มาตรการเชิงรุก (SO)

S1S2O1 สนั บ สนุ น /ส ง เสริ ม แรงงานให ม ี ศ ั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ ตรงตามความต อ งการของตลาดแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการทั้งในและตางประเทศ
S4O3
เพิ่มทักษะดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับประชากรวัย Gen Z ซึ่งกำลังกาวเขาสูตลาดแรงงาน ใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลก (Technology Trend)
S1O4O5 ยกระดับแรงงานไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหมีทักษะ/มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ในระดับอาเซียน และระดับโลก
S5O2
หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ นำการบริหารจัดการแนวใหมมาปรับใช และบูรณาการการทำงาน
รวมกันเพื่อใหบริการดานแรงงานไดสะดวก รวดเร็วขึ้น
S4O2
มุงสรางวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เนนใหมีผลิตภาพสูงตลอดชวงวัย

มาตรการเชิงรับ (WT)
ลำดับ
มาตรการเชิงรับ (WT)

W10W11T8 หน ว ยงานภาครั ฐ บู ร ณาการร ว มกั น ในการจั ดทำฐานข อ มู ล ด า นแรงงาน เพื ่ อ วิ เ คราะห ค วามต อ งการของ
ตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอยางตอเนื่อง
W4W5T1T2 การพัฒนาคนเพื่อรับรองกับเทคโนโลยีเปลีย่ นโลก disruptive Technology และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
W3W11T4 สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยการสงเสริมการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน และ
การบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน
W5W8T6T7 การสร า งความเข ม แข็ ง ให ก ั บ ผู  ป ระกอบรายย อ ยและเกษตรกรให ส ามารถพึ ่ ง พาตนเอง และรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงคูคาในตลาดโลก
W5 T1
พัฒนาทักษะแรงงานภาคเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
W1 T1
ภาครัฐทบทวนมาตรการการการเกษียณอายุของผูประกันตน เพื่อรักษากำลังแรงงาน
W2W3 T5 กระจายความเจริญสูภูมิภาคลดการยายถิ่นของวัยแรงงานเขาสูเมือง

มาตรการเชิงปองกัน (ST)
ลำดับ
มาตรการเชิงปองกัน (ST)
S1T1
S3T2
S6T5
S4T2

แรงงานเกษตรพั ฒ นาทัก ษะ เรี ย นรู  เพื ่ อ ปรั บ ตั ว รั บกั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ที ่เ ปลี ่ ยนผ า นจากภาคเกษตร
ไปสูอุตสาหกรรม
แรงงานภาคบริการของไทยมี service mind ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจภาคบริการ นำไปใชใหสอดรับกับ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของโลก
ภาครัฐมีขอมูลดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการนำมาวิเคราะหสถานการณดานแรงงาน และการจางงาน
ในทุกระยะเพื่อรองรับนโยบายดานการคาที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก
ตลาดแรงงานในอนาคตป 2560-2564 มีแนวโนมมีสัดสวนแรงงาน Gen Z เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนกลุมที่โตมากับ
เทคโนโลยี/Social Network ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

3 - 34

มาตรการเชิงแกไข (WO)
ลำดับ
มาตรการเชิงแกไข (WO)
W2O1O3

W5W8O5
W9O4

สนับสนุนใหแรงงานลดการยายถิ่นโดยการฝกอาชีพ พัฒนาทักษะในการผลิตสินคา/บริการสำหรับเจาะตลาด
ผูสูงอายุทั้งในและตางประเทศ
ตลาดแรงงานมีความผันผวนจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี นวัตกรรม จึงควรเนนการศึกษาวิจัยและจัดทำขอมูล
สถิติรวมกันในทุกภาคสวน เพื่อนำขอมูลมาเปนฐานในการวิเคราะห หรือพยากรณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดานแรงงานของไทย และเตรียมความพรอมใหกับแรงงานในการเขาสู AEC
ประเทศไทยควรเนนปรับปรุงภาคการศึกษาใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในทุกชวยวัยตั้งแตกอนเขาสูวัยแรงงาน และวัยแรงงาน
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บทที่ ๔
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
1. วิสัยทัศน์
“แรงงานมีศักยภาพสูง”
๒. ตัวชี้วัด
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
๓. พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2) พัฒ นาความรู้ความสามารถและทักษะ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
3) ส่งเสริมระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
• แนวทางการดำเนินงาน
ศักยภาพ หมายถึง ทักษะ ความรู้ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ ความสามารถ
แรงงาน หมายถึง ผู้อยู่ในกำลังแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ตามนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นอกจากนี้หมายรวมถึง ผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย (SME) สตาร์ทอัพ
การเพิ ่ ม ศั ก ยภาพแรงงานให้ พ ร้ อ มรั บ การเปลี ่ ย นแปลงเพื ่ อ เพิ ่ ม ผลิต ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น คื อ
การพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่
๑. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาขาอาชี พ โดยเฉพาะสาขาอาชี พ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งโดยตรงและโดยอ้ อ มจากผล
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร
และกรอบเวลา โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
๒. ดำเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ การพั ฒ นาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรม
ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยความสามารถในสาขาอาชี พ ความสามารถที ่ จ ำเป็ น พื ้ น ฐาน ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นภาษา
และคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม

๔-๑

๓. พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ
๔. การ Reskilling และ Retraining แรงงานให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะงานในรูปแบบต่าง ๆ และทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งต้องใช้ในการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
การ “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ำและค่อนข้างต่ำ (Unskilled & Semi Skill) เพื่อให้มีทักษะฝีมื อที่
เพียงพอในส่วนที่ขาด และให้ยังคงอยู่ ในตลาดแรงงานได้ รวมทั้งทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
อนาคตได้ โดยต้องเน้น “การเสริม” และ “การสร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ กำลังคนในภาวะ
ปัจจุบันจนถึงกำลังคนในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้าเป็น Brainpower & Talent หรือเพิ่มสัดส่วนของกำลังแรงงาน
๒.๐ – ๓.๐ – ๔.๐ และให้ ๑.๐ หมดไป หรือมีน้อยที่สุด
๕. มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี ห ุ่น ยนต์ และเทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยเริ่มตั้งแต่การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับอาชีวะและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพ ทั้งทางด้านการ
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลาย
ด้านในการผลิต เพื่อให้ได้แรงงานที่มี ทักษะตรงกับความต้องการ และสามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0
• เป้าประสงค์
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๒๕๖๕
ร้อยละ
๑.๖๙

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
๒๕๖6
๒๕๖7
2568
2569
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
๑.๖๙
๑.๖๙
๑.๖๙
๑.๖๙

ผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ/ปี
ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
๔.๐๘
๔.๐๘
๔.๐๘
๔.๐๘
๔.๐๘
ละ/ปี
ผลิตภาพภาคบริการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
๓.๔๖
๓.๔๖
๓.๔๖
๓.๔๖
๓.๔๖
ละ/ปี
ตัวชี้วัด IMD :
ดีขึ้นจาก ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจากปี
Workforce
ปีก่อน ก่อนอย่าง ก่อนอย่าง ก่อนอย่าง ก่อนอย่าง
Productivity (ผลิตภาพ อย่างน้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
แรงงาน)
๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ

2570
ร้อยละ
๑.๖๙
ร้อยละ
๔.๐๘
ร้อยละ
๓.๔๖
ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง
น้อย
๑ อันดับ

๔-๒

• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เตรี ย มผลิ ต พั ฒ นา และรั บ รองความรู ้ ค วามสามารถของผู ้ ป ระกอบอาชี พ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยการเตรียมคนเข้าสู่ยุค ๔.๐ ตั้งแต่ก่อนวัยแรงงานไปจนถึงเข้าสู่วัยทำงาน ให้พร้อมรองรับ
การเปลี ่ ย นแปลงเทคโนโลยี ทั ้ ง ภาคการเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร การรับรองความรู้
ความสามารถให้แรงงาน ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล เน้นพัฒนา
ฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถ
ที ่ จ ำเป็ น พื ้ น ฐาน ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ า นภาษา และคอมพิ วเตอร์ และคุ ณลั กษณะที ่ พ ึ งประสงค์ ต ่ อการเพิ่ ม
ขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะการทำงานที่จำเป็น
ในอนาคต และทักษะการเรียนรู้ที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการสร้างความสามารถในการปรับตัว
ให้กับแรงงาน และแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนบูรณาการ : การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ
แผนการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาเสี่ยงอันตราย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กพร.

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบ
กิจการ

กพร.

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับการแข่งขัน

กพร.

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กทท.

โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลังด้าน
การศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
(*โครงการปีงบประมาณ 2564)

สกศ.

สป. (สช./กศน.)
สพฐ./สอศ./อว./
สคช./กพร./
อปท./พม./สธ.

โครงการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

สกศ.

สป. (สช./กศน.)
สพฐ./

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

สช.

๔-๓

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการ
ของตลาดงาน
โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE)
โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคตของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/ Newskill)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สช.

หน่วยงาน
สนับสนุน

สศด.
สป.อว.

สป.อว.

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรถนะสูง
สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย
Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

สป.อว.

โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

สคช.

โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
อาชีพ

สคช.

โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

สคช.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สปอ.

สถาบันอุดมศึกษา
และสถาน
ประกอบการ
สถาบันอุดมศึกษา
และสถาน
ประกอบการ

สศอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

กสอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

๔-๔

แผนงาน/โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กสอ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน

กรอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพแรงงาน
เน้นการยกระดับศักยภาพแรงงานทุกภาคการผลิตทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ เช่น ภาคเกษตรเน้นการพัฒนาเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการของบบูรณาการในการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมร่วมกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคบริการเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภัตตาคาร โรงแรม เป็นต้น
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กพร.

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(แผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)

กพร.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

กพร.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
(เฉพาะการฝึกยกระดับฝีมือ)

กพร.

โครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานใน
ศตวรรษที่ 21

กพร.

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานอาเซียน

กทท.
กองพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
สนับสนุน

๔-๕

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กพล.
สถาบันพัฒนาบุคลากรการ
พลศึกษาและการกีฬา

หน่วยงาน
สนับสนุน

โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ
สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

สอศ.

สถานศึกษาใน
สังกัด/มจธ./
สจล./มจพ.

โครงการ Digital University เพื่อยกระดับทักษะแรงงาน
พันธุ์ใหม่

สศด.

สถาบันการศึกษา

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

กสอ.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

สคช.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง

สคช.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม

สคช.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมชีวภาพ

สคช.

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

สคช.

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เน้นให้มีผลิตภาพสูงในแต่ละช่วงวัย
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานและการมีหลักประกันที่เหมาะสม มีความมั่นคง มีรายได้
และมีสวัสดิการเหมาะสมเพียงพอในการดำรงชีวิตตลอดทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการ
เพื่อคุ้มครองให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยทำงานที่มีผลิตภาพสูง
ตามความสามารถของแต่ละช่วงวัย

๔-๖

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กิจกรรม ตรวจแรงงานในระบบ
กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีใน
การทำงาน
โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี
คุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 – 59 ปี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
๑. กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2. กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื้นที่
๒๒ จังหวัดติดชายทะเล
โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กสร. (กคร.)

หน่วยงาน
สนับสนุน

กสร. (กภ.)
กสร. (กคน.)
กสร. (กสว.)
กสร. (กคร.)

สปส. (สสร.)
สปส. (สสท.)
สอศ.

สพฐ.
สถานศึกษา
ในสังกัด

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กลยุทธ์นี้มีแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ำและค่อนข้างต่ำ
(Unskilled & Semi Skill) เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาดเพื่อให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้
และทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ รวมถึงทำให้แรงงานมีภ ูมิคุ้มกันจากปัญหาหรื อ
สถานการณ์ผลกระทบด้านแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to
Employment)
โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สอศ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

สคช.

๔-๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
• แนวทางการดำเนินงาน
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน ในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เป็นปัญหาสะสมมานาน ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างประชากรเริ่มเข้าสู่ส ังคมผู้ส ูงอายุ ภาวะอัตราการเกิ ดต่ ำ
ปัญหากำลังแรงงานขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้แรงงานที่ขยายตัว ยุทธศาสตร์นี้จึงกำหนด
การดำเนินงานเพื่อขจัดหรือบรรเทาปัญหาความไม่สมดุลดังนี้
๑. บรรเทาความไม่ส อดคล้องของการจ้างงานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยการกำหนด
แนวทาง มาตรการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบการ และมีการพยากรณ์ภ าวะ
ตลาดแรงงานพร้อมสื่อสารให้แรงงานหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อเท็จจริงในช่ว งวัยก่อนที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
๒. สร้างสมดุลตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาคแรงงาน โดยการวางแผนกำลังแรงงานของประเทศ
เชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจัดทำแผนกำลังคนกับทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ
• เป้าประสงค์
1) ตลาดแรงงานมีกำลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2) ตลาดแรงงานมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
๒๕๖6
๒๕๖7
2568
2569
2570
ร้อยละของการบรรจุงาน ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓
ต่อผู้สมัครงาน
ตัวชี้วัด WEF : Ease of ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจากปี ดีขึ้นจาก ดีขึ้นจาก ดีขึ้นจาก
finding skilled
ก่อนอย่าง ก่อนอย่าง ก่อนอย่าง ปีก่อน
ปีก่อน
ปีก่อน
employees (ความง่าย
น้อย
น้อย
น้อย
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ในการหาแรงงานมี
๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ ๑ อันดับ
ทักษะ)
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้นจากปี เพิ่มขึ้นจากปี
ที่เพิ่มขึ้น
ปีก่อนหน้า ปีก่อนหน้า ปีก่อนหน้า ปีก่อนหน้า ก่อนหน้า ก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี
ตัวชี้วัด

• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน/ส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
แนวทางการดำเนินงานโดยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การฝึกอบรมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (แรงงานใหม่) ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด การแนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน ลักษณะของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้ องการ
การบริการจัดหางาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพ
๔-๘

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ แนะ
แนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.

หน่วยงานสนับสนุน

กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ

กกจ.

กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

กกจ.

กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

กกจ.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
(เฉพาะการฝึกเตรียมเข้าทำงาน)

กพร.

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ

กพร.

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ 10อุตสาหกรรม
โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการ
จัดการอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมี
งานทำ
โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากรและกำลังคนดิจิทัล

สกพอ.

สพฐ.

สพฐ.

สำนักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา

สพฐ.
สอศ.

สถานศึกษาในสังกัด

สศด.

สถาบันการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเป้าหมาย

ม.ธรรมศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามเป้าหมาย

ม.ธรรมศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามเป้าหมาย

ม.ธรรมศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเป้าหมาย

ม.ธรรมศาสตร์

๔-๙

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงกิจกรรม เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่มีศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สปอ.

หน่วยงานสนับสนุน

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

กสอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่
การส่งเสริมให้แรงงาน/ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ผ่านแผนงาน/โครงการเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ทั้งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้
ในการบริหารจัดการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
1) กิจกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
2) กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

กพร.

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ตลาดสากล

สศด.

โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาดเพิ่มรายได้
เพื่อชุมชนมืออาชีพยั่งยืน
โครงการยกระดับผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีสู่ Smart
SMEs 4.0

สคช.

สศด.

หน่วยงาน
สนับสนุน

อก.

สปอ.

๔ - ๑๐

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงาน
สนับสนุน

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)

สปอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สปอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อรักษาสมดุลและสร้างประสิทธิภาพ
ตลาดแรงงาน
การทำงานร่ ว มกั บ ภาคเอกชน ภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า งบู รณาการ เพื ่ อ กำหนดมาตรการต่ า ง ๆ
เพื่อรักษากำลังแรงงานให้อยู่ในกำลังแรงงานได้ต่อเนื่อง มีกำลังแรงงานเพียงพอต่อความต้องการ เช่น
การขยายอายุเกษียณ การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในการให้สิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ การกำหนด
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเพิ่มกำลังแรงงาน เป็นต้น
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
สอศ.
กษ.
Smart Farmer
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
และสถานศึกษาในสังกัด
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)
โครงการหมอดินอาสา

กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน

โครงการแผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก/โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อน
ไหม สู่ความเป็น มืออาชีพ

กรมหม่อนไหม

๔ - ๑๑

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สำนักงาน การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)

การยาง แห่งประเทศ
ไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่น
ใหม่ (Young Smart Farmer)

การยาง แห่งประเทศ
ไทย

โครงการพัฒนาเกษตรกรโคนมสู่ Smart Farmer
(DPO Smart Famers)

องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูก
กฎหมายอย่างยั่งยืน

องค์การ สะพานปลา

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัย
สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง

องค์การ สะพานปลา

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ

สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน)

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนงาน/โครงการ

หน่วยงานสนับสนุน

๔ - ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
• แนวทางการดำเนินงาน
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ส ังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต
แนวทางในการพัฒนาจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เ อื้ออำนวยทั้งการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสร้ างระบบนิ เวศ หมายถึ ง การพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการให้ ม ีความทั นสมัย มี การ
บูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมระบบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านระบบแรงงานสัมพันธ์
มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อร่วมกันเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงการสร้าง
ความปลอดภัยในการทำงาน คำนึงถึงอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ รวมถึงการสร้าง
กลไกขับเคลื่อนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้แผนฯ บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมี
การถ่ายทอดแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน และมี
การติดตามประเมินผลแผนฯ โดยผู้ประเมินจากภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การมี ร ะบบนิ เ วศที่ เ อื ้ อ ต่ อ การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงาน จะเป็ น แรงดึ ง ดู ด ให้ เ กิ ด การลงทุ น
และการจ้างงานจากผู้ประกอบการทั้งจากในและต่างประเทศ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพื่อการย้ายฐานการผลิต
จากการมีแรงงานที่มีผลิตภาพสูง
• เป้าประสงค์
มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

๒๕๖๕
ระดับที่ ๕

ระดับความสำเร็จการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
การลดลงของอัตรา
ลดลงจากปี
การประสบอันตราย
ก่อนหน้า
จากการทำงาน
ร้อยละ/ปี

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
๒๕๖6
๒๕๖7
2568
2569
2570
ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕

ลดลงจากปี ลดลงจากปี ลดลงจากปี ลดลงจากปี ลดลงจากปี
ก่อนหน้า ก่อนหน้า ก่อนหน้า ก่อนหน้า ก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี

๔ - ๑๓

• กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 นำการบริหารจัดการแนวใหม่มาปรับใช้ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน
มีแนวทางการดำเนินงานโดยส่งเสริมให้ มีการนำการบริหารจัดการแนวใหม่ เช่น Lean Kaizen
ISO เป็นต้น ส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ
โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กกจ.

หน่วยงาน
สนับสนุน

สคช.

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแบบการเป็นหุ้นส่วนกัน ผ่านระบบ
แรงงานสัมพันธ์ จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางของการมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน เกิดผลิตภาพ
ที่สูงขึน้ และเป็นกระบวนการลดข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทในสถานประกอบกิจการ และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความ
กสร. (กคร.)
สมานฉันท์ในวงการแรงงาน
๑) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมี
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี
2) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหา
ความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

สปอ.

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวงอุตสาหกรรม

๔ - ๑๔

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทำงาน
การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป็นแนวทาง
ที่ทำให้ผ ลิตภาพของแรงงานสูง ขึ้ น ทั้ งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากเป็น การทำให้ แรงงานได้ รั บ
ความปลอดภัย ไม่เกิดความทุพลภาพ และสามารถทำงานที่ต้องสั่งสมประสบการณ์ได้ในระยะยาว รวม ถึง
การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังช่วยทำให้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า และแสดงถึงมาตรฐานในการดูแลบุคลากรของสถานประกอบกิจการ
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety
กสร. (กภ.)
Thailand) กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
มีแนวทางการดำเนิน งานโดยการสร้างแรงจูงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านภาษี รางวัล ให้ส ิทธิ
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนเพื่อส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
N/A
N/A
N/A

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
มีแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ปรับปรุง/ทบทวนเพื่อให้การกำหนดแผนงาน/โครงการ สามารถตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้อย่างแท้จริง
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
N/A
N/A
N/A

๔ - ๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
• แนวทางการดำเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสำคัญในด้านของการบริหารจัดการและการเป็นเครื่องมือ
เพื่อบริก ารตลาดแรงงาน รวมถึงการเพิ ่มผลิ ตภาพของแรงงาน ในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต้นทุนที่ลดงลง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เช่น
การมีหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ และระบบ Big Data
เพื่อการกำหนดมาตรการพัฒนาผลิตภาพแรงงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
ข้ อมูล ด้านแรงงานทั้งระบบ หมายถึง การบูรณาการตั้งแต่ช ่ว งวัยเรียน คือระยะก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน วัยแรงงาน (เข้าสู่ตลาดแรงงาน) และช่วงสูงอายุคือออกจากตลาดแรงงาน ประเทศไทยยังไม่มี
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นยุทธศาสตร์นี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานทั้งระบบ
เพื่อให้มีข้อมูลในระดับต่าง ๆ (Data & Information) และประกอบกับการมีข้อมูล ความต้องการแรงงานฝีมือ
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากำลังแรงงานได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้ เพราะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญหากมีความต้องการแรงงานแต่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้อมูลจะต้องจัดกลุ่มให้ได้ว่าแรงงานกลุ่มใดเป็น Labour 1.0,
2.0, 3.0 และ 4.0 แต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่ ต้องคาดการณ์ว่าแรงงานในอนาคตที่เป็น Talent ควรต้องมี
รายได้เท่าไหร่ กลุ่มศักยภาพสูงจะสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่
• เป้าประสงค์
1) มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่มีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน
2) มีนวัดกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
• ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ๒๕๖6 ๒๕๖7
2568
2569
2570
ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕

ระดับความสำเร็จการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
ระบบ Big Data เพื่อการ จำนวน
จำนวน
จำนวน
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวนนวัตกรรม
(สิทธิบัตร) ที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิบัติที่ สิทธิบัติที่ สิทธิบัติที่
การเพิ่มผลิตภาพที่
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
เพิ่มขึ้น

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน
สิทธิบัติที่
เพิ่มขึ้น

จำนวน
สิทธิบัติที่
เพิ่มขึ้น

จำนวน
สิทธิบัติที่
เพิ่มขึ้น

๔ - ๑๖

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
มีแนวทางการดำเนินงานโดยการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบสถานการณ์ความต้องการแรงงาน และสถานการณ์
การผลิตกำลังแรงงาน เพื่อพัฒนาคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
สนับสนุนข้อมูลจากการสำรวจ 2 โครงการ ดังนี้
สสช.
1) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
2) โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร
โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลัง
ด้านการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
(*โครงการปีงบประมาณ 2564)

สกศ.

โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

สอศ.

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาจังหวัด

สป. (สช./กศน.)
สพฐ./สอศ./อว./
สคช./กพร./อปท./
พม./สธ.
EEC

ศทก.สป.
ศธ.

โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมือ
อาชีพ”

สคช.

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Analytics) ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ และการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สคช.

โครงการการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศฯ (E-Workforce Ecosystem)

สคช.

๔ - ๑๗

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่ อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยนวัตกรรมที่
สร้างขึ้นอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบการบริหารจัดการแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ หลักสูตรเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
N/A
N/A
N/A

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างแรงจูงในการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้
การสร้างนวัตกรรมจำเป็นต้องมีการใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงจากการที่นวัตกรรมจะไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเป้าประสงค์ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ภาครัฐต้องมีการจัดการ เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการสร้างนวัตกรรม การให้คำปรึกษา
การสร้างระบบการให้รางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เมื่อ ได้นวัตกรรมแล้วต้องมี
กระบวนการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีระบบการประเมินการใช้นวัตกรรม
และใช้นวัตกรรมเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แผนงาน/โครงการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
แผนงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
โครงการส่งเสริมการให้เงินทุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐานอาชีพ
สคช.
และคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กสอ.
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวงอุตสาหกรรม

๔ - ๑๘

บทที่ ๕
แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)
เพื่อให้เกิดการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน ระยะ 6 ปี (พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕70) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)
และกำหนดแผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย และการประมาณการงบประมาณในระยะ 6 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไว้

5-1

แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ ๑. พัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๑. ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒)
๒. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒)
๓. ผลิตภาพการผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ เตรียมผลิต พัฒนา และรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
แผนบูรณาการ : การ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูส่ ากล
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
กิจกรรมที่ 1
โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน
สู่ SME 4.0
1.จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่.ให้คำปรึกษา
(แห่ง)
2..พัฒนาศักยภาพ
แรงงาน (คน)
แผนบูรณาการ : การ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูส่ ากล

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กพร.

1. เพิม่ ผลิตภาพแรงงานใน
วงจรการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. ลดการสูญเสีย ในวงจรการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10

605 ล้าน
บาท

1.ผู้ผ่านการอบรมสามารถ 350 ล้าน
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน บาท
การพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจใน
การประกอบอาชี พ หรื อ

300 แห่ง

300 แห่ง

400 แห่ง

18,000 คน

18,000 คน 24,000 คน 24,000 คน 30,000 คน 30,000 คน

ร้อยละ 10
งบประมาณ
77.5
ล้านบาท

ร้อยละ10
งบประมาณ
77.5
ล้านบาท

ร้อยละ10
งบประมาณ
100
ล้านบาท

400 แห่ง

ร้อยละ10
งบประมาณ
100
ล้านบาท

500 แห่ง

ร้อยละ10
งบประมาณ
125
ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
กองพัฒนา
ศักยภาพ
แรงงานและผู้
ประกอบ
กิจการ

500 แห่ง

ร้อยละ10
งบประมาณ
125
ล้านบาท

5,000 คน
5,000 คน 10,000 10,000คน 10,000คน 10,000คน
งบประมาณ35 งบประมาณ คน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ล้านบาท
35 ล้านบาท งบประมาณ 70 ล้านบาท 70 ล้านบาท 70 ล้านบาท
70 ล้านบาท

กพร.

กองพัฒนา
ศักยภาพ
แรงงานและผู้
๕-2

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
กิจกรรมที่ 2
โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
สู่ความเป็นมืออาชีพ
แผนการประเมินความรู้
ความสามารถในสาขา
เสี่ยงอันตราย

สามารถสร้างรายได้มากขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2.สร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการ
ฝึก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการยกระดับ
แรงงานไทย
ให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อรองรับการ
แข่งขัน
ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว.

จำนวนแรงงานได้ ร ั บ การ
รับรองได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
(ประเมินความรู้ความสามารถ
ในสาขาที่ประกาศให้เป็นสาขา
เสี่ยงอันตราย เช่น ปี2564
ในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขาช่าง
เครื่องปรับอากาศ สาขาช่าง
เชื ่ อมอาร์ ก สาขาช่ างเชื ่ อม
แม็ก และสาขาช่างเชื่อมทิก)
- จำนวนแรงงานได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิตของ
ปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 35
จำนวนตำแหน่งงานที่ศึกษา
วิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
จำนวน ๓๒ ตำแหน่งงาน

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

32.8020
ล้านบาท

14,300
14,300
(5.4670 ล้าน (5.4670
บาท)
ล้านบาท)

14,300
(5.4670
ล้านบาท)

14,300
(5.4670
ล้านบาท)

14,300
(5.4670
ล้านบาท)

14,300
(5.4670
ล้านบาท)

กพร.

274.
3320
ล้านบาท

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

กพร.

๑๐,๐๐๐,๐
๐๐

๓๒
ตำแหน่งงาน
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท)

37,750
(45.7220
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
ประกอบ
กิจการ

กทท
กองพัฒนา
มาตรฐาน
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
๕-3

แผนงาน/โครงการ
โครงการการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กำลังด้านการศึกษาเพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ
(*โครงการปีงบประมาณ
2564)

ตัวชี้วัด

- ระดับความสำเร็จของ
ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ
- ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาและนำร่องเครือข่าย
ความร่วมมือการผลิตและ
พัฒนากำลังคน
โครงการขับเคลื่อนการ - ระดับความสำเร็จของการ
ผลิตและพัฒนา
นำร่องต้นแบบการผลิตและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
พัฒนากำลังคนตามกรอบ
ศักยภาพ
คุณวุฒิในสาขาอาชีพที่
รองรับการพัฒนา
สำคัญของประเทศ
ประเทศและการ
ระดับความสำเร็จของการนำ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ร่องรูปแบบการพัฒนาทักษะ
กำลังคน
โครงการส่งเสริมการ
จำนวนโรงเรียนเอกชนที่
เรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาการจัดการ
ภาษาคอมพิวเตอร์
เรียนการสอน
(Coding)
ภาษาคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาหลักสูตร จำนวนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การ
ที่มีทักษะอาชีพสูงตาม พัฒนา
ความต้องการของตลาด
งาน
โครงการยกระดับทักษะ ผู้สูงอายุ และผูด้ ้อยโอกาส
ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย
ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทลั
และผูด้ ้อยโอกาส
ขั้นพื้นฐาน ทักษะดิจิทัลเพื่อ

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

5,368,60
0
(งบประมาณ
ปี 2564)

-

5,800,00
0

ระดับที่ 5
5,800,000

๒๕๖๖
-

27,081,8 3,800 โรง 00
27,081,800
บาท
บาท

๒๕๖๗
-

-

๒๕๖๘
-

-

๒๕๖๙
-

-

๒๕๗๐
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สกศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
สป. (สช./
กศน.) สพฐ./
สอศ./อว./
สคช./กพร./
อปท./พม./
สธ.

สกศ.

สป. (สช./
กศน.) สพฐ./
สอศ./อว./
สคช./กพร./
อปท./พม./
สธ.

สช.

-

-

12,000,0
00
บาท

20 หลักสูตร
2,000,000
บาท

20 หลักสูตร 20 หลักสูตร 20 หลักสูตร 20 หลักสูตร 20 หลักสูตร
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สช.

๕๕๒ ลบ.

๖,๐๐๐ คน
๔๐ ลบ.

๘,๐๐๐ คน ๑๐,๐๐๐ คน ๑๒,๐๐๐ คน ๑๕,๐๐๐ คน ๒๐,๐๐๐ คน
๕๖ ลบ.
๘๐ ลบ.
๙๖ ลบ.
๑๒๐ ลบ.
๑๖๐ ลบ.

สศด.

๕-4

แผนงาน/โครงการ

โครงการส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน
(Cooperative and
Work Integrated
Education: CWIE)
โครงการยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนวัย
แรงงานเพื่ออนาคตของ
ประเทศ
(Reskill/Upskill/
Newskill)
โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่เพื่อสร้าง
กำลังคนที่มีสมรถนะสูง
สำหรับอุตสาหกรรม
New Growth Engine
ตามนโยบาย Thailand
4.0 และการปฏิรปู การ
อุดมศึกษาไทย

ตัวชี้วัด
การประกอบอาชีพอิสระ
และทักษะดิจิทัลที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
จำนวนนักศึกษา CWIE
ที่เพิม่ ขึ้น

จำนวนกำลังแรงงาน/บัณฑิต
ที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพ
ด้วยหลักสูตร Reskill/
Upskill/Newskill

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

งบประมาณ
รวม

๒๕๖๕

60 ล้าน
บาท

ร้อยละ 15/
10 ล้าน

2,130
ล้านบาท

15,500 คน
930 ลบ.

จำนวนนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา 1,612.41
ในหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือ ล้านบาท
กับสถานประกอบการ

4,877 คน

๒๕๖๖

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ร้อยละ 15/ ร้อยละ 15/
10 ล้าน
10 ล้าน

ร้อยละ
15/
10 ล้าน

ร้อยละ
15/
10 ล้าน

ร้อยละ
15/
10 ล้าน

สป.อว.

-

10,000 คน 10,000 คน
600 ลบ.
600 ลบ.

-

-

-

สป.อว.

สถาบันอุดม
ศึกษาและ
สถาน
ประกอบการ

-

-

-

สป.อว.

สถาบันอุดม
ศึกษาและ
สถาน
ประกอบการ

-

๒๕๖๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

๕-5

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

โครงการเพิม่ ผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

3.8755
ล้านบาท
(หมายเหตุ :
แผนงานปี
2564)

โครงการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนเพื่อรองรับ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ผลผลิต
1) จัดทำหลักสูตรที่
เกี่ยวกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน
2 หลักสูตร
2) จัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน
340 คน
โครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบอาชีพ
โครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถด้านการ
ใช้ดิจิทัล (Digital
Literacy)

ผลลัพธ์
53,381,7
1) จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
00
การฝึกอบรม อย่างน้อยร้อย
บาท
ละ 80 มีทักษะเพิ่มขึ้น
(หมายเหตุ
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
แผนงานปี
การอบรมที่มตี ่อกิจกรรม
2564)
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3) บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มีผลิตภาพแรงงาน
เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 5

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สศอ.

คน

180 ลบ.

15,000 คน
30 ลบ.

คน

60 ลบ.

10,000
คน
10 ลบ.

15,000 คน 15,000 คน 15,000 คน 15,000 คน 15,000 คน
30 ลบ.
30 ลบ.
30 ลบ.
30 ลบ.
30 ลบ.
10,000
คน
10 ลบ.

10,000
คน
10 ลบ.

10,000
คน
10 ลบ.

10,000
คน
10 ลบ.

10,000
คน
10 ลบ.

สคช.
สคช.

๕-6

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม
กิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 –
65) กระทรวงอุตสาหกรรม

5.9500 ลบ.

สปอ.

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 –
65) กระทรวงอุตสาหกรรม

187.5500
ลบ.

กรอ.

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 –
65) กระทรวงอุตสาหกรรม

427.0695
ลบ.

กรอ.

โครงการยกระดับสถาน
ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 –
65) กระทรวงอุตสาหกรรม

258.4261
ลบ.

กรอ.

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

๕-7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับศักยภาพแรงงาน
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
กิจกรรมศูนย์
ฝึกอบรมความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง
ภายใต้โครงการ
ยกระดับผลิตภาพและ
พัฒนากำลังคนเพื่อ
สร้างความสามารใน
การแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต)
โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก)

ฝึกอบรมในสาขา
เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับ
6 กลุ่มอุตสาหกรรม
ได้แก่ ดิจิทลั ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ชีวภาพ และ
ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์)
- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35
ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
และในสาขาทีร่ องรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
และรองรับการมาลงทุน
ในพื้นที่ EEC
- จำนวนแรงงานได้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่
ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35

๒๕๖๙

๒๕๗๐

201.9000
ล้านบาท

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

10,000
(33.6500
ล้านบาท)

120.6000
ล้านบาท

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

7,000
(20.1000
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กพร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กพร.

๕-8

แผนงาน/โครงการ
โครงการเพิ่มทักษะ
กำลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ)

ตัวชี้วัด

ฝึกอบรมในสาขาตาม
ที่สำนักงาน BOI ให้การ
ส่งเสริมในพื้นที่ SEZ
และระเบียงเศรษฐกิจ
10 จังหวัด (สระแก้ว
ตราด ตาก กาญจนบุรี
เชียงราย หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร
สงขลา และนราธิวาส)
- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 35
โครงการยกระดับเพื่อ เพื่อฝึกยกระดับทักษะ
เพิ่มศักยภาพฝีมือ
ฝีมือ โดย Reskilling &
และสมรรถนะ
Retraining
แรงงาน
และพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ให้แก่
(เฉพาะการฝึก
แรงงานในสถาน
ยกระดับฝีมือ)
ประกอบกิจการ และ
ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
นักศึกษาปีสุดท้ายก่อน
จบการศึกษา และ
แรงงานทั่วไป

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

211.8000
ล้านบาท

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

กพร.

๕-9

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35
โครงการเสริม
- จำนวนแรงงานได้รับ 211.8000
สมรรถนะด้าน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ล้านบาท
เทคโนโลยีรองรับการ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
ทำงานในศตวรรษที่ - สัดส่วนกำลังแรงงาน
21
ด้านเทคโนโลยีไม่น้อย
ยกระดับแรงงานใน
กว่าร้อยละ 1
สถานประกอบกิจการ
นักศึกษาปีสุดท้าย
ก่อนจบการศึกษา
และผู้วา่ งงาน ใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลัง
แรงงานด้านทคโนโลยี
ของประเทศ นำไปสู่
การสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน และการ
แข่งขันของสถาน
ประกอบกิจการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

10,000
(33.3000
ล้านบาท)

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

10,000
33.3000
ล้านบาท)

10,000
33.3000
ล้านบาท)

10,000
33.3000
ล้านบาท)

10,000
33.3000
ล้านบาท)

10,000
33.3000
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กพร.
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

การส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
อาเซียน

จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนารวมจำนวน
๙๐๐ คน

โครงการพัฒนาการ
กีฬาแลนันทนาการ
มวลชน

ผลิตภาพภาคบริการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ/ปี

โครงการผลิตอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ เพื่อสร้าง
กำลังคนที่มีสมรรถนะ
สำหรับอุตสาหกรรม
NEW GROWTH
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และ
การปฏิรปู การ
อุดมศึกษาไทย

1. จำนวนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั การ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะที่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
ประกอบการเพิ่มขึ้น
2. ผูส้ ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรระกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่
เป็นอาชีวะพรีเมี่ยม
(Premium Program)มี
ความรู้และสมรรถนะ
ตามหลักสูตรที่เป็นสากล

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
หลัก
- ๑๘,๐๐๐,๐๐ ๑๕๐ คน
๑๕๐ คน
๑๕๐ คน
๑๕๐ คน
๑๕๐ คน
๑๕๐ คน
- กกท.
๐ บาท
(๓,๐๐๐,๐๐๐ (๓,๐๐๐,๐๐๐ (๓,๐๐๐,๐๐๐ (๓,๐๐๐,๐๐๐ (๓,๐๐๐,๐๐๐ (๓,๐๐๐,๐๐๐ - กองพัฒนา
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
บาท)
มาตรฐาน
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
งบประมาณ
รวม

- 177,720,0
954 คน
00 บาท / ปี
ข้อมูล ณ วันที่ ** ค่า
20 ตุลาคม
เป้าหมาย =
2563
จำนวน
เจ้าหน้าที่
211.5103
ร้อยละ 95
- ล้านบาท

954 คน

ร้อยละ 95

954 คน

ร้อยละ 95

954 คน

ร้อยละ 95

954 คน

ร้อยละ 95

954 คน

ร้อยละ 95

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กพล.
สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
พลศึกษาและ
การกีฬา
สอศ.
สถานศึกษา
ในสังกัด/
มจธ./สจล./
มจพ.
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แผนงาน/โครงการ

โครงการ Digital
University เพื่อ
ยกระดับทักษะ
แรงงานพันธุ์ใหม่

โครงการส่งเสริม
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด
และจากการเรียนการ
สอนโดยใช้ระบบ Work
Integrated Learning
(WIL)
3.ครูอาชีวะในวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะให้มีความ
เชี่ยวชาญสำหรับสอน
หลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่
เพิ่มขึ้นในหลักสูตร
เฉพาะทางวิชาชีพ
นิสิต นักศึกษา บุคลากร
และแรงงานใน
อุตสาหกรรมได้รับการ
พัฒนาและยกระดับ
ทักษะด้านดิจิทัลให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
ขาดแคลน
ผลิตภาพการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี
(แผนฯ ๑๒) (หมายเหตุ
โครงการปี 2564)
คน

งบประมาณ
รวม

๓๗๔.๔๐ ลบ.

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๓๐๐ คน
๔๘ ลบ.

๓๓๐ คน
๕๒.๘๐ ลบ.

๓๖๐ คน
๕๗.๖๐ ลบ.

๔๐๐ คน
๖๔ ลบ.

๔๕๐ คน
๗๒ ลบ.

๕๐๐ คน
๘๐ ลบ.

53,381,700
บาท 735 คน
2 กลุ่ม
88 ผลิตภัณฑ์
162.3 ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สศด.

สถาบันการศึ
กษา

กสอ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

3,000 คน
27.05 ลบ.

สคช.

๕ - 12

แผนงาน/โครงการ
ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติ
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
ระบบราง
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
ชีวภาพ
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
แพทย์ครบวงจร

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

คน

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

25.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

300 คน
4.2 ลบ.

สคช.

คน

25.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

400 คน
4.2 ลบ.

สคช.

คน

14.1 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

สคช.

คน

14.1 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

150 คน
2.35 ลบ.

สคช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เน้นให้มผี ลิตภาพสูงในแต่ละช่วงวัย
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
กำกับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความรู้ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
กิจกรรม ตรวจ
แรงงานในระบบ

เชิงปริมาณ :
1. จำนวนสถาน
ประกอบกิจการทีไ่ ด้รับ
การกำกับ ดูแลให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน
2. จำนวนแรงงานที่
ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน

กำกับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยทีด่ ีใน
การทำงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ1.
จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการกำกับ
ดูแลให้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายความปลอดภัย
ในการทำงาน
2. จำนวนแรงงานที่
ได้รับการกำกับ ดูแล
และสนับสนุนให้มีความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยที่ดีในการทำงาน

53.6128
ลบ.

๒๕๖๙

๒๕๗๐
27,5๐๐
แห่ง
๘15,๐๐๐
คน

๒๕,๐๐๐ แห่ง
๘๐๓,๐๐๐ คน

๒5,5๐๐ แห่ง
๘๐5,๐๐๐ คน

๒6,๐๐๐ แห่ง
๘๐7,๐๐๐ คน

๒6,5๐๐ แห่ง
๘10,๐๐๐ คน

๒7,๐๐๐ แห่ง
๘13,๐๐๐ คน

7.1600 ลบ.

7.8759 ลบ.

8.5975 ลบ.

9.1237 ลบ.

9.9812 ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รอง

กสร.(กคร.)

10.8745
ลบ.

49.4253
ลบ.

๑๕,๗๐๐ แห่ง
๗๔๔,๐๐๐ คน

๑5,750 แห่ง
๗๔๕,๐๐๐ คน

๑5,8๐๐ แห่ง
๗๔๖,๐๐๐ คน

๑5,850 แห่ง
๗๔๗,๐๐๐ คน

๑5,900 แห่ง
๗๔๘,๐๐๐ คน

6.2314 ลบ.

7.1245 ลบ.

7.9878 ลบ.

8.5573 ลบ.

9.3784 ลบ.

16,0๐๐
แห่ง
๗๔๙,๐๐๐
คน

กสร.(กภ.)

10.1459
ลบ.
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ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

โครงการส่งเสริมให้
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
8.0440
ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ จำนวนแรงงานสูงอายุ
ลบ.
การคุ้มครองทางสังคม (๖๐ ปีขึ้นไป) ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ
โครงการส่งเสริม
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สวัสดิการเพื่อเตรียม จำนวนแรงงาน
18.5781
ความพร้อมเข้าสู่การ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ลบ.
เกษียณอย่างมี
ส่งเสริมสวัสดิการ
คุณภาพของประชากร แรงงาน เพื่อเตรียม
วัยแรงงานอายุ 25 – ความพร้อมเข้าสู่การ
59 ปี
เกษียณอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โครงการป้องกันและ 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 93.9963
แก้ไขปัญหาการค้า
จำนวนแรงงานที่เป็น
ลบ.
มนุษย์ด้านแรงงาน
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
และการใช้แรงงานเด็ก ส่งเสริม พัฒนาและ
ในรูปแบบที่เลวร้าย
กำกับดูแลให้ได้รับการ
๑. กิจกรรมตรวจ
คุ้มครองตามกฎหมาย
สถานประกอบกิจการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ที่เสี่ยงต่อการใช้
ร้อยละของสถาน
แรงงานเด็ก แรงงาน ประกอบกิจการกลุ่ม
บังคับ แรงงาน
เสี่ยงที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ขัดหนี้และการค้า
และดำเนินการให้ปฏิบัติ
167.
มนุษย์ด้านแรงงาน
ถูกต้องตามกฎหมาย
7159 ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๔๕๐ คน
1.1045 ลบ.

๕0๐ คน
1.2298 ลบ.

5๕๐ คน
1.3165 ลบ.

600 คน
1.3863 ลบ.

6๕๐ คน
1.4127 ลบ.

700 คน
1.5942
ลบ.

กสร.(กคน.)

๘,๐๐๐ คน
2.7592 ลบ.

๘,๑๐๐ คน
2.8742 ลบ.

๘,๒๐๐ คน
2.9125 ลบ.

๘,๓๐๐ คน
3.1247 ลบ.

๘,๔๐๐ คน
3.3597 ลบ.

๘,๕๐๐ คน
3.5478
ลบ.

กสร.(กสว.)

๑,๔๐๐ แห่ง
๔๑,๘๐๐ คน

๑,๔๕๐ แห่ง
๔๒,๘๐๐ คน

๑,๕๐๐ แห่ง
๔๓,๘๐๐ คน

๑,๕๕๐ แห่ง
๔๔,๘๐๐ คน

๑,๖๐๐ แห่ง
๔๕,๘๐๐ คน

๑,๖๕๐ แห่ง
๔๖,๘๐๐
คน

กสร.(กคร.)

13.8491 ลบ.

14.5123 ลบ.

15.3449 ลบ.

16.0145 ลบ.

16.8427 ลบ.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รอง

17.4328
ลบ.
กสร.(กคร.)
๓๐๐ ครั้ง
๕,๐๐๐ คน

๓2๐ ครั้ง
๕,๕๐๐ คน

340 ครั้ง
๖,๐๐๐ คน

360 ครั้ง
๖,๕๐๐ คน

380 ครั้ง
๗,๐๐๐ คน
400 ครั้ง
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ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

๒. กิจกรรมบูรณาการ
ตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมงทะเล ใน 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
พื้นที่ ๒๒ จังหวัดติด จำนวนแรงงานใน
ชายทะเล
เรือประมงทะเลที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของเรือประมง
ทะเล ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
และดำเนินการให้
เรือประมงทะเลปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย
โครงการแรงงานนอก 1. จำนวนแรงงานนอก 9,194.00
ระบบผูม้ ีสิทธิได้สมัคร ระบบที่เข้าสู่ระบบ
00
เข้าสู่ความคุ้มครอง
ประกันสังคมมาตรา 40
ลบ.
ภายใต้กฎหมาย
มีสิทธิได้รับประโยชน์กับ
ประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม
2. ร้อยละของ
ผู้ประกันตนมาตรา 40
ต่อกำลังแรงงานรวม
เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ประกันตนมาตรา
40

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

27.3116 ลบ.

27.5231 ลบ.

27.8546 ลบ.

๒๕๖๘

๒๕๖๙

28.1324 ลบ. 28.3445 ลบ.

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รอง

๗,๕๐๐ คน
28.5497
ลบ.

3,800,000
คน

4,050,000
คน

4,300,000
คน

4,300,000
คน

4,300,000
คน

4,300,00
0
คน

ร้อยละ
0.47

ร้อยละ
0.48

ร้อยละ
0.61

ร้อยละ
0.61

ร้อยละ
0.61

ร้อยละ
0.61

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

1,070.00
ลบ.

1,140.00
ลบ.

1,746.00
ลบ.

1,746.00
ลบ.

1,746.00
ลบ.

1,746.00
ลบ.

สปส. (สสร.)
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ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
โครงการลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมีสิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์
ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้เรียนตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

1. จำนวนลูกจ้าง
381,208.
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ 000
สิทธิประโยชน์กับ
ลบ.
สำนักงานประกันสังคม
2. ร้อยละของผู้ประกัน
มาตรา 33 และมาตรา
39 ต่อกำลังแรงงาน
รวมเพิ่มขึ้น
3. ระดับความสำเร็จ
การให้บริการขอรับ
ประโยชน์ทดแทนได้ตาม
เวลาที่กำหนด

เชิงปริมาณ
จำนวนโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 500 แห่ง เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

13,603,800
คน

13,788,800
คน

13,974,900
คน

13,974,900
คน

13,974,900
คน

13,974,9
00 คน

ร้อยละ
0.34

ร้อยละ
0.37

ร้อยละ
0.40

ร้อยละ
0.40

ร้อยละ
0.40

ร้อยละ
0.40

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

ร้อยละ
95

56,440.0000 57,920.0000 66,712.0000 66,712.0000 66,712.0000 66,712.0
ลบ.
ลบ
ลบ
ลบ
ลบ
000
ลบ
15.0000
ร้อยละ
ร้อยละ100
ร้อยละ
ร้อยละ100
ร้อยละ
ร้อยละ100
ล้านบาท
100
100
100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รอง

สปส. (สสท.)

สอศ.

สพฐ.

๕ - 17

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

นักเรียน นักศึกษามี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ของผู้เรียนก่อนเข้าเรียนใน
สถานศึกษาสอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบันและสร้าง
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และเป็นนักเรียนสาย
วิชาชีพ มีพฤติกรรมตรง
ตามความต้องการ
จำนวนประชาชนที่เข้า 100.492
รับการพัฒนาทักษะ
5
โครงการพัฒนาทักษะ อาชีพแบบครบวงจร
ล้านบาท
อาชีพแบบบูรณาการ จำนวน 12,750 คน
เพื่อสร้างโอกาส สร้าง (ประชาชนทั่วไป/กำลัง
งาน สร้างอาชีพ สร้าง แรงงาน/ผูส้ ูงอายุ/ผู้ด้วย
รายได้ประชาชน
โอกาสทางการศึกษา/
เยาวชน/นักเรียน/
นักศึกษา)

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รอง

สอศ.
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

สถานศึกษา
ในสังกัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
แผนงาน/โครงการ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ
(Education to
Employment)

โครงการพัฒนาระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์
การทำงานเพื่อการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

หลักสูตร การจัดการ
10.6410
เรียนการสอน การวัด
ล้านบาท
และประเมินผลการ
เรียนรูผ้ ู้เรียนอาชีวศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาให้มีความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
อาชีพ
38.1 ลบ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ร้อยละ100

ร้อยละ100 ร้อยละ100

ร้อยละ100 ร้อยละ100

ร้อยละ100

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

5 อาชีพ
6.35 ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สอศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
สถานศึกษาใน
สังกัด

สคช.
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ 1. ตลาดแรงงานมีกำลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2. ตลาดแรงงานมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๑. ร้อยละของการขาดแคลนแรงงาน
๒. ตัวชี้วัด WEF : Ease of finding skilled employees (ความง่ายในการหาแรงงานมีทักษะ)
๓. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน/ส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
แผนงาน/
ตัวชี้วัด
งบประมาณรวม
โครงการ
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
โครงการเตรียม
ความพร้อมแก่
กำลังแรงงาน
- แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
- แนะแนวอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ
- แนะแนวอาชีพ
ผู้ทไี่ ม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน

เชิงปริมาณ :
นักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้น
ประถมศึกษาขึ้นไป
นักศึกษาและ
ประชาชนได้รับ
บริการแนะแนว
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ 440,000
คน
เชิงคุณภาพ :
1) ผู้รับบริการได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ได้
ประกอบอาชีพ มี
รายได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 78

2,640,000 คน
424.2
ล้านบาท

๒๕๗๐

440,000 คน 440,000 คน 440,000 คน 440,000 คน 440,000 คน 440,000 คน
55
ล้านบาท

60.5
ล้านบาท

66.5
ล้านบาท

73.2
ล้านบาท

80.5
ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กกจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

88.5
ล้านบาท
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แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

2) ผู้รับบริการ
สามารถนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการ
เลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
กิจกรรมการ
เชิงปริมาณ :
ให้บริการจัดหางาน ประชาชนได้รับ
ในประเทศ
บริการส่งเสริมการมี
งานทำ 481,118
คน
เชิงคุณภาพ :
แรงงานที่ได้รับบริการ
มีงานทำ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 67
กิจกรรมการ
เชิงปริมาณ :
ให้บริการจัดหางาน ผู้ประสงค์ไปทำงาน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศได้รับ
การส่งเสริมการมี
งานทำ 100,000
คน
เชิงคุณภาพ :
แรงงานที่ได้รับ
บริการมีงานทำไม่
น้อยกว่าร้อยละ 62

งบประมาณรวม

2,886,708 คน

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

481,118 คน 481,118คน 481,118 คน 481,118 คน 481,118 คน 481,118 คน

730.5648
ล้านบาท

121.7608
ล้านบาท

600,000 คน

100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน 100,000 คน

192.6097
ล้านบาท

24.9636
ล้านบาท

121.7608
ล้านบาท

27.4600
ล้านบาท

121.7608
ล้านบาท

30.2060
ล้านบาท

121.7608
ล้านบาท

33.2266
ล้านบาท

121.7608
ล้านบาท

36.5493
ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กกจ.

121.7608
ล้านบาท

กกจ.

40.2042
ล้านบาท
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แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

กิจกรรมการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน

เชิงปริมาณ :
47,400,000 คน
ประชาชนได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสาร
142.0428
ตลาดแรงงาน
ล้านบาท
7,000,000 คน
เชิงคุณภาพ :
ผู้ได้รับบริการนำ
ข้อมูลข่ า วสาร
ตลาดแรงงานไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 74

7,400,000
คน

7,600,000
คน

7,800,000
คน

8,000,000
คน

8,200,000
คน

8,400,000
คน

23.6738
ล้านบาท

23.6738
ล้านบาท

23.6738
ล้านบาท

23.6738
ล้านบาท

23.6738
ล้านบาท

23.6738
ล้านบาท

โครงการยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน
(เฉพาะการฝึก
เตรียม
เข้าทำงาน)

พัฒนาศักยภาพ
117.0000
แรงงานใหม่ให้มี
ล้านบาท
ความรู้ ทักษะ
สอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน
และความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ควบคู่ไป
กับการสร้างนิสัย
อุตสาหกรรม
- จำนวนแรงงาน
ได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า
เป้าหมาย

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

3,000
(19.5000
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กกจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กพร.
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แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

300
(6.2560
ล้านบาท)

300
(6.2560
ล้านบาท)

300
6.2550 ล้าน
บาท)

300
(6.2560
ล้านบาท)

300
(6.2560
ล้านบาท)

300
(6.2560
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

- ประสิทธิภาพการ
ผลิตของปัจจัยด้าน
แรงงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 35
โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิ
สติกส์รองรับ
ธุรกิจขนส่งและ
การค้าระหว่าง
ประเทศ

พัฒนาศักยภาพ
แรงงานใหม่ที่จบ
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้
ตลาดการจ้างงานนำ
การฝึก ฝึกอบรม
ระยะเวลา 4 เดือน
(ภาคทฤษฎี 2 เดือน
ภาคปฏิบตั ิ 2 เดือน)
- จำนวนแรงงาน
ได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า
เป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการ
ผลิตของปัจจัยด้าน
แรงงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 35

37.5360
ล้านบาท

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาพิเศษ

1. ครูได้รับการ
พัฒนาด้านภาษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ

- 81,232,570

1. ค่า
เป้าหมาย
- 79 ร.ร.

1. ค่า
เป้าหมาย
- 79 ร.ร.

1. ค่า
เป้าหมาย
- 79 ร.ร.

-

-

-

กพร.

สกพอ.

สพฐ.
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แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

ภาคตะวันออก
(Eastern
Economic
Corridor : EEC)
ด้านภาษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการ
ประกอบอาชีพ 10
อุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพ
10 อุตสาหกรรม
2. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(Eastern Economic
Corridor : EEC)

โครงการสะพาน
เชื่อมโยงการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับการ
จัดการอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริม
ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น มี
สมรรถนะและ
ศักยภาพเพื่อการมี
งานทำ

จำนวนโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการฯ
เพิ่มขึ้น

งบประมาณรวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

673 รร.
741 รร.
815 รร.
896 รร.
986 รร.
1,084 รร.
21,454,000 23,600,000 25,960,000 28,556,000 31,412,000 34,553,000

สพฐ.

ค่าเป้าหมาย
- โรงเรียน
สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้ง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา

สพฐ.

สำนัก
บริหารงาน
การมัธยม
ศึกษา
ตอนปลาย
สำนัก
วิชาการและ
มาตรฐาน
การศึกษา

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

- ครู 1,000
คน
- นักเรียน
104,000 คน

- ครู 1,200
คน
- นักเรียน
114,400 คน

- ครู 1,440
คน
- นักเรียน
125,840 คน

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

2. งบประมาณ - งบประมาณ - งบประมาณ
22,316,640 26,779,968 32,135,962

- 165,537,000

1. ศู น ย์ แ นะแนวมี - 30,681,700
ความเข้ ม แข็ ง และ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม เ ป็ น
เครือข่ายและ
ยกระดั บ เป็ น ศู น ย์
แ น ะ แ น ว แ ก น นำ
ทางการแนะแนว
ต่อไป
2. นักเรียนโครงการ
ห้ องเรี ยนอาชี พ ทั้ ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าเป้าหมาย
- โรงเรียน
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้ง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
- โรงเรียน
สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้ง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา

๕ - 24

แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด
6 โรงเรียน มีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่ตนเองเลื อก
ตามสนใจและความ
ถนัด
3. ศูนย์แนะแนวที่มี
รูปแบบและแนว
ทางการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพให้กับ
นักเรียนที่มีความ
โดดเด่น ชัดเจน จะ
เป็นศูนย์แนะแนว
ต้นแบบเพื่อให้ศูนย์
แนะแนวอื่นที่สนใจ
ได้ศึกษาเรียนรูต้ ่อไป

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

จำนวน 225
เขต
- ครูในศูนย์
แนะแนว
ประจำเขต
พื้นที่การศึกษา
ทั้งระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
จำนวน 260
ศูนย์
- โรงเรียน
จำนวน 6
โรงเรียน
- โรงเรียนใน
พื้นที่บูรณา
การ (พื้นที่นา
โต่) และ
โรงเรียนใน
พื้นที่สูง
โครงการร้อย
ใจรักษ์

จำนวน 225
เขต
- ครูในศูนย์
แนะแนว
ประจำเขต
พื้นที่การศึกษา
ทั้งระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
จำนวน 260
ศูนย์
- โรงเรียน
จำนวน 6
โรงเรียน
- โรงเรียนใน
พื้นที่บูรณา
การ (พื้นที่นา
โต่) และ
โรงเรียนใน
พื้นที่สูง
โครงการร้อย
ใจรักษ์

จำนวน 225
เขต
- ครูในศูนย์
แนะแนว
ประจำเขต
พื้นที่การศึกษา
ทั้งระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา
จำนวน 260
ศูนย์
- โรงเรียน
จำนวน 6
โรงเรียน
- โรงเรียนใน
พื้นที่บูรณา
การ (พื้นที่นา
โต่) และ
โรงเรียนใน
พืน้ ที่สูง
โครงการร้อย
ใจรักษ์

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
9,578,200 10,152,700 10,950,800
๕ - 25

แผนงาน/
โครงการ
โครงการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนด้วย
คุณภาพและ
มาตรฐานให้มี
สมรรถนะและ
ความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

โครงการสร้าง
ทักษะใหม่
บุคลากรและ
กำลังคนดิจิทัล

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

1. สถานศึกษานำ - 16.6536 ล้าน ร้อยละ 100
ร่อง 12 แห่ง
บาท
2. ผูส้ ำเร็จ
การศึกษามีงานทำ
ร้อยละ 100
3. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในพื ้ น ที่
ห่ า งไกล ชายแดน
ชายขอบ เขตชนบท
และเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ ที่ยากจนขาด
โอกาสทางารศึกษา
360 คน
- นักศึกษาใหม่/
- ๑,๒๑๒ ลบ.
๗,๐๐๐ คน
แรงงานใหม่ ได้รับ
๑๓๒ ลบ.
การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลตามความ
ต้องการของ
อุตสาหกรรม
- แรงงานในภาค
อุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการเร่งด่วน
ได้รับการยกระดับ
ทักษะดิจิทัล

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

๘,๐๐๐ คน
๑๖๐ ลบ.

๙,๐๐๐ คน
๑๘๐ ลบ.

๑๐,๐๐๐ คน
๒๐๐ ลบ.

๑๒,๐๐๐ คน
๒๔๐ ลบ.

๑๕,๐๐๐ คน
๓๐๐ ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สอศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
สถานศึกษา
ในสังกัด

สศด.

สถาบันการศึ
กษา
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แผนงาน/
โครงการ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
ตัวชี้วัด

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

8,124 คน

8,105 คน

8,479 คน

8,541 คน

8,541 คน

8,541 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

83 คน

82 คน

82 คน

82 คน

82 คน

82 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท

1,785 คน

2,003 คน

2,119 คน

2,188 คน

2,188 คน

2,188 คน

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

114 คน

145 คน

160 คน

219 คน

219 คน

219 คน

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม
สูง
กิจกรรม เชื่อมโยง
ผลผลิตเกษตรสู่

* ข้อมูลจากโครงการ
ของแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี (63 – 65)
กระทรวงอุตสาหกรรม

10.6700

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
หน่วยจัดการ
เรียนการสอน
ม.ธรรมศาสตร์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

หมายเหตุ
ข้อมูล
ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา
หน่วยจัดการ หมายเหตุ
เรียนการสอน ข้อมูล
ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา
หน่วยจัดการ หมายเหตุ
เรียนการสอน ข้อมูล
ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา
หน่วยจัดการ หมายเหตุ
เรียนการสอน ข้อมูล
ม.ธรรมศาสตร์ ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา

สปอ.
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ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

แผนงาน/
โครงการ

ตัวชี้วัด

อุตสาหกรรม
เกษตรแปร
รูปที่มีศักยภาพ
โครงการเพิม่ ขีด
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม

* ข้อมูลจากโครงการ
ของแผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี (63 – 65)
กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

133.9470
ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กสอ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน

เชิงปริมาณ :
ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับ
เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน 7 ล้านบาท
เชิงคุณภาพ :
ผู้ได้รับเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทำที่บ้านมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30

งบประมาณ
รวม
42
ล้านบาท

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕
7 ล้านบาท

๒๕๖๖
7 ล้านบาท

๒๕๖๗
7 ล้านบาท

๒๕๖๘
7 ล้านบาท

๒๕๖๙
7 ล้านบาท

๒๕๗๐
7 ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กกจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
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แผนงาน/โครงการ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิต
ภาพ
1. กิจกรรมเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานสู่ SME
4.0
- ให้คำปรึกษาเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ
แรงงานแก่สถาน
ประกอบกิจการ
SME /กลุ่ม OTOP
กลุ่มวิสาหกิจ และ
กลุ่มสหกรณ์
- พัฒนาผู้ประกอบ
กิจการและแรงงาน
ในสถานประกอบ
กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน เฉพาะด้าน
ตามสภาพปัญหา
- พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรกรมฯเพื่อ
เป็นนักพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

- พัฒนาศักยภาพแรงงาน 605.0000
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
ล้านบาท
- จำนวนสถานประกอบ
กิจการทีใ่ ห้คำปรึกษา
- เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ในวงจร
การผลิตสินค้าหรือ
บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- ลดการสูญเสียในวงจร
การ
ผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

15,000
300 แห่ง

15,000
300 แห่ง

20,000
400 แห่ง

20,000
400 แห่ง

25,000
500 แห่ง

25,000
500 แห่ง

(77.5000
ล้านบาท)

(77.5000
ล้านบาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กพร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

(100.0000 (100.0000 (125.0000 (125.0000
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท)
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แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

2. กิจกรรมพัฒนา - พัฒนาทักษะ
วิสาหกิจสู่ความ
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นมืออาชีพ
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
พัฒนาและยกระดับ - ผู้ผ่านการฝึกอบรม
วิสาหกิจ
สามารถ
รายย่อย ผูป้ ระกอบ นำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
อาชีพอิสระ
ในการพัฒนา ปรับปรุง
ให้สามารถประกอบ ธุรกิจในการประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ อาชีพ หรือสามารถสร้าง
ผลักดันให้เกิด
รายได้มากขึ้น ไม่น้อย
ความคิดริเริม่
กว่าร้อยละ 60
สร้างสรรค์ในการทำ
ธุรกิจแนวใหม่ การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
นวัตกรรมแปลกใหม่
และพัฒนารูปแบบ
การทำธุรกิจ รวมทั้ง
พัฒนาแรงงานที่
ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจรายใหม่
โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลีย่ น
อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม
และรายย่อยหาบเร่
แผงลอย ประยุกต์ใช้

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

350.0000
ล้านบาท

5,000
(35.0000
ล้านบาท)

5,000
(35.0000
ล้านบาท)

10,000
(70.0000
ล้านบาท)

10,000
(70.0000
ล้านบาท)

10,000
(70.0000
ล้านบาท)

10,000
(70.0000
ล้านบาท)

๖๘๐ ลบ.

๗,๐๐๐ ราย
๘๐ ลบ.

๘,๐๐๐ ราย
๙๖ ลบ.

๙,๐๐๐ ราย
๑๐๘ ลบ.

๑๐,๐๐๐ ราย ๑๑,๐๐๐ ราย ๑๒,๐๐๐ ราย
๑๒๐ ลบ.
๑๓๒ ลบ.
๑๔๔ ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กพร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สศด.

อก.
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ตัวชี้วัด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล
โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการกลุม่
อุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ อุตสาหกรรมดิจิทัลให้
ตลาดสากล
สามารถปรับตัวในการ
แข่งขันยุคใหม่
- ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมดิจิทัลได้รับ
การส่งเสริมการขยาย
ตลาด
โครงการประเทศ
คน
ไทยก้าวไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด
เพิ่มรายได้เพื่อ
ชุมชนมืออาชีพ
ยั่งยืน
* ข้อมูลจากโครงการของ
โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการของ แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63
– 65) กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานีสู่
Smart
SMEs 4.0
* ข้อมูลจากโครงการของ
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการ แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63
มาตรฐานเพื่อเพิ่ม – 65) กระทรวงอุตสาหกรรม
ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
อก.

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๘๑๐ ลบ.

๒๐๐ ราย
๖๐ ลบ.

๓๐๐ ราย
๙๐ ลบ.

๔๐๐ ราย
๑๒๐ ลบ.

๕๐๐ ราย
๑๕๐ ลบ.

๖๐๐ ราย
๑๘๐ ลบ.

๗๐๐ ราย
๒๑๐ ลบ.

สศด.

478.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

2,400 คน
79.8 ลบ.

สคช.

0.8900 ลบ.

สปอ.

0 .2200
ลบ.

สปอ.
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
(มผช.)
* ข้อมูลจากโครงการของ
โครงการพัฒนา
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63
เศรษฐกิจชุมชน
– 65) กระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

29.8495
ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สปอ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อรักษาสมดุลและสร้างประสิทธิภาพตลาดแรงงาน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

โครงการฝึกอบรมและ 1. ผูฝ้ ึกอบรมตามโครงการ
พัฒนาเกษตรกรให้
จำนวน 5,600 คน
เป็น Smart Farmer 2. เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถพัฒนาให้
เป็น Smart Farmers
3. สามารถสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้เกษตรกรได้

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

งบประมาณ
รวม

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

13.7740
ล้านบาท

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ 100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สอศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
เกษตร และ
สถานศึกษาใน
สังกัด
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แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครเกษตร

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 30 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดำเนินงานส่งเสริมการ
จัดทำบัญชีรายบุคคล
ร่วมกับการขับเคลื่อน
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) ต้นแบบ จำนวน
4,000 ราย
โครงการพัฒนา
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
เกษตรกรปราดเปรื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้
(Smart Farmer)
(Smart Farmer)
โครงการหมอดิน
จำนวนหมอดินอาสาได้รับ
อาสา
การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
การพัฒนาที่ดิน
โครงการแผนงาน
ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่
บูรณาการพัฒนาและ ผ่านเป็น Smart Farmer มี
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน รายได้เพิ่มขึ้นหรือรายได้ที่
ราก/โครงการพัฒนา คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer)
โครงการพัฒนา
จำนวนเกษตรกร Smart
ศักยภาพ Smart
Farmer หม่อนไหม ที่ได้รับ
Farmer หม่อนไหม สู่ การถ่ายทอดความรู้และ
ความเป็น มืออาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น Smart

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

18.9644

ร้อยละ 30
4,000 ราย

135.8514

4,650
4,650
ราย
ราย
22.6419 22.6419
82,976 ราย 82,976
180.14
ราย
180.14
17,640 ราย 17,640
43.5180
ราย
43.5180

4,650
4,650
ราย
ราย
22.6419 22.6419
82,976 ราย 82,976
180.14
ราย
180.14
17,640 ราย 17,640
43.5180
ราย
43.5180

4,650
4,650
ราย
ราย
22.6419 22.6419
82,976 ราย 82,976
180.14
ราย
180.14
17,640 ราย 17,640
43.5180
ราย
43.5180

1,200 ราย
9.2778

1,800 ราย
11.5698

2,200 ราย
13.0978

1,080.84
261.1080

70.5648

1,500 ราย
10.4238

2,000 ราย
12.3338

2,400 ราย
13.8618

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

กรมปศุสตั ว์
กรมพัฒนา
ที่ดิน
กรมส่งเสริม
การเกษตร

กรมหม่อน
ไหม
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Farmer หม่อนไหมหรือ
Smart Farmer Model
หม่อนไหม มีไม่น้อยกว่า
(ราย)
โครงการพัฒนา
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรปราดเปรื่อง ได้รับการพัฒนาเป็น
(Smart Farmer)
เกษตรกรปราดเปรื่อง
จำนวน 5,040 ราย
โครงการสร้างความ 1.เกษตรกรชาวสวนยางที่
เข้มแข็งให้กับ
ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
เกษตรกรและสถาบัน ประเทศไทย จำนวน
เกษตรกร (Smart
6,000 ราย
Farmer)
2. ผ่านการฝึกอบรมเป็น
Smart Farmer
โครงการพัฒนา
1.เกษตรกรชาวสวนยาง ที่
ศักยภาพเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ชาวสวนยางรุ่นใหม่ ประเทศไทย จำนวน
(Young Smart
1,000 ราย
Farmer)
2.ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพเกษตรกร ร้อยละ
80
โครงการพัฒนา
จำนวนเกษตรกรโคนม ที่
เกษตรกรโคนมสู่
ผ่านเกณฑ์ (ราย)
Smart Farmer
(DPO Smart
Famers)

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

526.1728

5,040 ราย
77.3566

5,040 ราย
81.2244

5,040 ราย
85.2857

5,040 ราย
89.5499

5,040 ราย
94.0274

5,040 ราย
89.7288

124.566

6,000 ราย
ร้อยละ
80
20.761

6,000 ราย
ร้อยละ
80
20.761

6,000 ราย
ร้อยละ
80
20.761

6,000 ราย
ร้อยละ
80
20.761

6,000
ราย
ร้อยละ
80
20.761

6,000 ราย
ร้อยละ
80
20.761

19.9620

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

1,000 ราย
ร้อยละ
80
3.3270

7.2000

๒,๐๐๐
ราย
1.2000

๓,๑๕๐ ราย
1.2000

๔,๖๕๗ ราย
1.2000

๔,๖๕๗ ราย
1.2000

๔,๖๕๗ ราย
1.2000

๔,๖๕๗ ราย
องค์การ
1.2000 ส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่ง
ประเทศไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สำนักงาน
การปฏิรปู
ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
การยาง แห่ง
ประเทศไทย

การยาง แห่ง
ประเทศไทย

๕ - 34

แผนงาน/โครงการ
โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้การทำ
ประมงถูกกฎหมาย
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ชาวประมง เจ้าของกิจการ
แพปลา เจ้าของเรือประมง
ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการประมง
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๕๐
ราย จำนวน 2 ครั้ง
โครงการอบรม
ชาวประมง เจ้าของกิจการ
ส่งเสริมความรู้
แพปลา เจ้าของเรือประมง
มาตรฐานสุขอนามัย ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจ
สะพานปลา และท่า ต่อเนื่องด้านการประมง
เทียบเรือประมง
และประชาชนทั่วไป เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
๕๐ คน จำนวน 2 ครั้ง
โครงการพัฒนาและ 1.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มศักยภาพกำลังคน บุคลากร
ด้านการเกษตรและ วิจัยด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการเกษตร
การเกษตรของ
จำนวน 9,500 ราย
ประเทศ
2.สัดส่วนผู้รับทุนนำ ความ
รูไปใช้ประโยชน์ ในสายงาน
ในเวลา ที่กำหนดเทียบกับ
ผู้สำเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้น
การฝึกอบรม ร้อยละ 80
โครงการสร้างและ
เกษตรกร จำนวน 950
พัฒนาผู้นำเกษตรกร ราย
เพื่อยกระดับสู่การ

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
องค์การ
สะพานปลา

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

0.6000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

0.6000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

ไม่น้อยกว่า
๕๐ ราย
0.1000

องค์การ
สะพานปลา

501.2100

1,000 ราย
ร้อยละ 80
65.7100

1,250 ราย
ร้อยละ 80
72.2800

1,500 ราย
ร้อยละ 80
79.5100

1,750 ราย
ร้อยละ 80
87.4600

2,000 ราย
ร้อยละ 80
96.2500

2,000 ราย
ร้อยละ 80
100.000

สำนักงาน
พัฒนาการ
วิจัย
การเกษตร
(องค์การ
มหาชน)

9.7500

700 ราย
1.0000

750 ราย
1.2500

800 ราย
1.5000

850 ราย
1.7500

900 ราย
2.0000

950 ราย
2.2500

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
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แผนงาน/โครงการ
เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart
Farmer)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
(องค์การ
มหาชน)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เป้าประสงค์ มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๑. ระดับความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๒. การลดลงของอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน
กลยุทธ์ที่ ๑ นำการบริหารจัดการแนวใหม่มาปรับใช้ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
โครงการก้าวสู่งานที่ดี
คนมีคุณภาพ

โครงการจัดทำชุด
ฝึกอบรมและสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เชิงปริมาณ :
แรงงานได้รับบริการ
จัดหางาน 150,000 คน
เชิงคุณภาพ :
แรงงานที่ได้รับบริการมี
งานทำไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 67

๒๕๗๐

900,000
คน

150,000
คน

150,000
คน

150,000
คน

150,000
คน

150,000
คน

150,000
คน

17.5956
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

2.9326
ล้านบาท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กกจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แรงงาน
ได้รับความเป็นธรรม
และเกิดความ
สมานฉันท์ในวงการ
แรงงาน

๒๕๖๙

๒๕๗๐

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน

๑.๑ กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและ
รัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงาน
สัมพันธ์ด้วยระบบทวิ
ภาคี

31.518 ลบ.

๙,๓๐๐ แห่ง
๕๘๙,๐๐๐
คน
4.3146 ลบ.

๑๐,๓๐๐
แห่ง
๕๙๐,๐๐๐
คน
4.7851
ลบ.

๑๑,๓๐๐ แห่ง ๑๒,๓๐๐
๕๙๑,๐๐๐
แห่ง
คน
๕๙๒,๐๐๐
5.1265 ลบ.
คน
5.4328
ลบ.

๑๓,๓๐๐ แห่ง
๕๙๓,๐๐๐
คน
5.7496 ลบ.

๑๔,๓๐๐
แห่ง
๕๙๔,๐๐๐
คน
6.1432
ลบ.

๑.๒ กิจกรรมตรวจ
เยี่ยม ให้คำปรึกษา
แนะนำ และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาความ
ขัดแย้งในสถาน
ประกอบกิจการ
โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน

17.5270
ลบ.

๔๐๐ แห่ง
๑๔๐,๐๐๐
คน
2.2578 ลบ.

450 แห่ง
๑๔๑,๐๐๐
คน
2.4598.
ลบ.

5๐๐ แห่ง
๑๔๒,๐๐๐
คน
2.6732 ลบ.

600 แห่ง
๑๔๔,๐๐๐
คน
3.3598 ลบ.

650 แห่ง
๑๔๕,๐๐๐
คน
3.8752
ลบ.

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี
(63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม

9.4150 ลบ.

550 แห่ง
๑๔๓,๐๐๐
คน
2.9012
ลบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กสร. (กคร.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สปอ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
โครงการความ
ปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
กิจกรรมขับเคลื่อน
และยกระดับการ
บริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบกิจการ

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 78.6557
จำนวนแรงงานที่ได้รับ ลบ.
การสร้างการรับรู้
มาตรการเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
อัตราการประสบ
อันตรายจากการทำงาน
ลดลง (เทียบกับปีทผี่ ่าน
มา)

๑๗๐,๐๐๐
คน

๑๗๕,๐๐๐
คน

๑๘๐,๐๐๐
คน

11.8382
ลบ.

12.3364 12.8745
ลบ.
ลบ.

๒๕๖๙

๒๕๗๐

๑๘๕,๐๐๐
คน

๑๙๐,๐๐๐
คน

๑๙๕,๐๐๐
คน

13.4521
ลบ.

13.9178
ลบ.

14.2367
ลบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กสร. (กภ.)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

N/A
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เป้าประสงค์ ๑. มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่มีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน
๒. มีนวัดกรรมเพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ๑. ระดับความสำเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๒. ระบบ Big Data เพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
3. จำนวนนวัตดกรรม (สิทธิบัตร) ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด
หลัก
รวม
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
สนับสนุนข้อมูลจาก
การสำรวจ 2
โครงการ ดังนี้
1. โครงการสำรวจ
ภาวะการทำงานของ
ประชากร
2. โครงการสำรวจ
ความต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ประชากร
โครงการการพัฒนา
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกำลังด้าน
การศึกษาเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ (*โครงการ
ปีงบประมาณ 2564)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สสช.

ระดับความสำเร็จของ 5,368,600
ความร่วมมือในการ
(งบประมาณปี
เชื่อมโยงและพัฒนา 2564)
ระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ

-

-

-

-

-

-

สกศ.

สป. (สช./
กศน.) สพฐ./
สอศ./อว./
สคช./กพร./
อปท./พม./
สธ.
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แผนงาน/โครงการ
โครงการผลิตและ
พัฒนากำลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

(1) ผลิตและพัฒนา
18.6245
บุคลากรให้มีคุณภาพ ล้านบาท
รองรับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 50,000
คน / ร้อยละของการ
มีงานทำของนักศึกษา
จบใหม่ในสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ร้อยละ 90
(2) พัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 1 แห่ง

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา
จังหวัด
โครงการต่อยอดการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
“ปักหมุดมืออาชีพ”
โครงการการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data Analytics)
ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

ร้อยละ
90

ร้อยละ90

ร้อยละ
90

ร้อยละ90

ร้อยละ90

ร้อยละ90

ร้อยละ100

ร้อยละ
100

ร้อยละ100 ร้อยละ
100

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สอศ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง
EEC

ร้อยละ100 ร้อยละ
100

๗๐,๐๐๐,๐๐๐

ศทก.สป.

ระบบ

8.5 ลบ.

1 ระบบ
6 ลบ.

1 ระบบ
0.5 ลบ.

1 ระบบ
0.5 ลบ.

1 ระบบ
0.5 ลบ.

1 ระบบ
0.5 ลบ.

1 ระบบ
0.5 ลบ.

สคช.

ระบบ

20 ลบ.

1 ระบบ
15 ลบ.

1 ระบบ
1 ลบ.

1 ระบบ
1 ลบ.

1 ระบบ
1 ลบ.

1 ระบบ
1 ลบ.

1 ระบบ
1 ลบ.

สคช.
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แผนงาน/โครงการ
และการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
โครงการการ
ขับเคลื่อนภารกิจตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศฯ (EWorkforce
Ecosystem)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

ระบบ

60 ลบ.

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

1 ระบบ
10 ลบ.

1 ระบบ
10 ลบ.

1 ระบบ
10 ลบ.

1 ระบบ
10 ลบ.

1 ระบบ
10 ลบ.

1 ระบบ
10 ลบ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รอง

สคช.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
รวม

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบรอง

N/A
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงในการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้
แผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมการให้
เงินทุนเพื่อระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของกำลังคนและ
การได้รับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ
โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
คน

งบประมาณ
รวม
1,050
ลบ.

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ
๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒๕๖๙

๒๕๗๐

200,000
คน
1,000 ลบ.

-

-

-

-

-

10 ลบ.

10 ลบ.

10 ลบ.

10 ลบ.

10 ลบ.

133.7050
ลบ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สคช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบรอง

กสอ.

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 –
65) กระทรวงอุตสาหกรรม

.

๕ - 43

บรรณานุกรม
เกษตรและสหกรณ์. กระทรวง. (๒๕๖๐). ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗9)
สืบค้นจาก : http://www.oae.go.th/download/journal/strategic๒๕๖๐-๒๕๗9.pdf
คณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ . สำนั กงาน. (๒๕๖๐). แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สืบค้นจาก :
http://www.nesdb.go.th/ewt news.php?nid=bolo
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
สืบค้นจาก : http://www.thaigov.go.th/aboutus/current/policy-statement
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐. สืบค้นจาก :
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๐/No๔๐/๑.PDF
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ. สำนักงาน. (๒๕๕๕). นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔). สืบค้นจาก :
http://www.sti.or.th/about.php?content type=m&data=&
งบประมาณ. สำนักงาน. (๒๕๕9), ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.
สืบค้นจาก : http://www.bb.go.th/bbweb/?page id=2097
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กระทรวง. (๒๕๕9) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สืบค้นจาก :
http://www.mict.go.th/assets/portals/o/files/&dobom Digital Economy Plan-Book.pdf
ท่องเที่ยวและกีฬา. กระทรวง. (๒๕๖๐) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นายกรัฐมนตรี. สำนัก. (๒๕๕๙), ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) (สรุปย่อ)
สืบค้นจาก :
http://www.thaigov.go.th/uploads/document/๖๖/๒๐๑๗/๐๑/pdf/๒oyearmay๕๕.pdf+
พัฒนาฝีมือแรงงาน. กรม. (๒๕๕๙). แผนพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔.
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ อ้างถึงใน แรงงาน กระทรวง. (๒๕๖๐)
(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ อ้างถึงใน แรงงาน กระทรวง
(๒๕๖๐) (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รายงานวาระปฏิรูปและวาระพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : วาระปฏิรูปที่ ๓๗ :
ปฏิรูปการแรงงาน. สืบค้นจาก : http://library๒.parliament.go.th/giventake/content nrcinf/nrc๒๕๕๗-pr๖๒.pdf
แรงงาน. กระทรวง. (๒๕๕9) กรอยยุทธศาสตร์ การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ข องประเทศ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙). สืบค้นจาก : http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads
/pdf/plan_yuttasat bo formonolooob.pdf
แรงงาน. กระทรวง. (๒๕๖๐) (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
(๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐) สืบค้นจาก http://mots.go.th/ewt d link.php?nid=๘๓๓o

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สำนักงาน. (๒๕๖๐) แผนยุทธศาสตร์ สสว.ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔.
สืบค้นจาก : http://www.sme.go.th/th/index.php/about-Osmep/mทน-intelligence
ศึกษาธิการ. กระทรวง. (๒๕๖๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๓๗๔. สืบค้นจาก :
http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/oOM-EdPlanbo-wc.pdf
อุ ตสาหกรรม. กระทรวง. ( ๒๕๖๐). ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมไทย ๔.0 ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2579)
สืบค้นจาก:
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/industryplan/thailandindustriald
evelopmentstrategyc.o.pdf
อุตสาหกรรม, กระทรวง. (2562). แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
สืบค้นจาก:
http://www.industry.go.th/psd/index.php/agency/2016-04-21-04-17-02/2016-04-21-0420-09/1038-3-2563-2565/file
องค์การสหประชาชาติ. (๒๕๕๘). วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. สืบค้นจาก :
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/decent-work-and-economic growth/
วินัสยา สุริยาธานินทร์. (๒๕๕๘). ภาคบริการ... แรงขับเคลื่อนใหม่ของระบบเศรษฐกิจไทย. สืบค้นจาก :
https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib/article๒๘ O๔ ๕๘.pdf
กรุงศรีอยุธยา. ธนาคาร. (๒๕๖๐) สืบค้นจาก : 6 สิ่งต้องรู้เมื่อบุกตลาด Gen
https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri.../5-techneques-to-approach-gen-z.htm
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน. สำนักงาน. (2560). สสค. จับมือ สพฐ. เปิดผลวิจัย
“การศึกษา-ตลาดแรงงาน” สานฝันไทยแลนด์ 4.0 สืบค้นจาก :
http://www.glf.or.th/Mobile/Details?contentId=1176
สถิติแห่งชาติ. สำนักงาน. (2560). อ้างถึงใน ปลัดกระทรวงแรงงาน. สำนักงาน. (2560) รายงานสถานการณ์
และเตือนภัยด้านแรงงาน ปี 2559. กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้. สำนักงาน
(2551) ชุดข้อมูลเผยแพร่คุณภาพแรงงานเงาสะท้อนคุณภาพการศึกษา สืบค้นจาก :
http://apps.qlf.or.th/member/uploadedFiles/prefix-15082557-113332q15B2n.pdf
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2560). ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประจำปี 2560. สืบค้นจาก :
http://thailandcompetitiveness.org/topic_detail.php?lang=Th&ps=70

สถิติแห่งชาติ. สำนักงาน. (2559) แรงงานนอกระบบปี 2559. สืบค้นจาก :
http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-4.html
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2560). อนาคตเศรษฐกิจโลก (1) : เศรษฐกิจที่มีหลายขั้วอำนาจ สืบค้นจาก :
http://drdancando.com/อนาคตเศรษฐกิจโลก -1-เศรษฐกิจที่มีหลายขั้วอำนาจ

Mckinsey (2017). Future of Work. Retrieved:
http://www.mckinsey.com/globalthemes/employment-and-growth/technology-jobsand-the-future-of-work

ภาคผนวก ก
บัญชีอักษรย่อ

ก-1

บัญชีอักษรย่อ
ชื่อส่วนราชการ
๑. กระทรวงแรงงาน
๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑.๑.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑.๑.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑.๓ กองเศรษฐกิจการแรงงาน
- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
- กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน
- สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
๑.๑.๔ สำนักงานแรงงานจังหวัด
๑.๒ กรมการจัดหางาน
๑.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑.๔.๑ กองคุ้มครองแรงงาน
๑.๔.๒ กองความปลอดภัยแรงงาน
๑.๔.๓ กองสวัสดิการแรงงาน
๑.๕ สำนักงานประกันสังคม
๑.๕.๑ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
๑.๕.๒ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒.๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒.๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2.8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. กระทรวงอุตสาหกรรม
๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓.๒ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓.๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อักษรย่อ
รง.
สป.รง.
กยผ.
ศทส.
กศร.
วร.
ศร.
คจ.
สรจ.
กกจ.
กพร.
กสร.
กคร.
กภ.
กสว.
สปส.
สกท.
ศฟง.
ศธ.
สกอ.
สอศ.
สพฐ.
สกศ.
สจล.
มจพ.
ศทก.สป.
สช.
อก.
สปอ.
สศอ.
กรอ.
กสอ.
ดศ.
สศด.

ก-2

ชื่อส่วนราชการ
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6.1 กรมการท่องเที่ยว
6.2 กรมพลศึกษา
7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อักษรย่อ
อว
สป.อว.
กก.
กทท.
กพล.
สคช.
กษ.

ก-3

ภาคผนวก ข
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 350/๒๕๖3 ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖3
เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานดานเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน

ข-1

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุทธิ สุโกศล
ปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดทำ
นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเครือ
นางสาวศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย
นางสาวฐนันท์ณัฐ พันธ์เมฆากุล
นางสาวนงนุช สมนึกตน
นางสาวบุศรินทร์ พิจอมบุตร
นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีภูงา
นางสาวอินทิรา อดุลเจริญทอง

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการสถิติ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยนักวิชาการ

