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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ปงบประมาณ ๒๕๖3 กระทรวงแรงงานไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) 
กระทรวงแรงงาน เพื ่อใชเปนแผนยุทธศาสตรและกรอบแนวทาง การยกระดับผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบันที่ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และตอบสนอง 
ตอการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ รวมถึงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยดานผลิตภาพแรงงานตามที่หนวยงานระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับ เชน สถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for Management : IMD) จัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
มาอยางตอเนื่องทุกป 

เนื่องจากปจจุบันบริบทดานเศรษฐกิจและสังคม ท้ังมิติระหวางประเทศและในประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานเดิมท่ีกำหนดไวในแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประกอบกับขณะนี้
กระทรวงแรงงานอยูระหวางการจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ และเปาหมายที่กำหนดไวในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใตแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งไดดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหสอดคลองกับสถานการณ 
รวมถึงสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรและแผนระดับชาติ และที่สำคัญสามารถยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันของประเทศดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใตเกณฑการจัดอันดับของ IMD จึงควรดำเนิน
โครงการการทบทวนแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการฯ ควบคูไปพรอมกันกับโครงการติดตามและประเมินผล 

 

๒. วัตถุประสงค 
       ๒.๑ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
(พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70) แบบบูรณาการ เปนแผนยุทธศาสตรสำหรับกำหนดกรอบแนวทางการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
ของประเทศไทยท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
       ๒.๒ เพื ่อปรับปรุงการดำเนินงาน และผลักดันการปฏิบัติราชการตามแผนฯ ใหบรรลุตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนดไว 
 

๓. ขอบเขตการศึกษา 
 3.1 ศึกษา วิเคราะหองคความรู เอกสารรายงาน รูปแบบและนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 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 
การเมืองท่ีมีผลกระทบตอดานแรงงาน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจำกัด (SWOT) 

๓.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) กระทรวงแรงงาน  
และปรับปรุงการดำเนินงานใหสอดคลองกับผลการติดตามประเมินผล 
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๔. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือจัดทำแผนเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70) ใชวิธีการศึกษาในรูปแบบตอไปนี้ 
๔.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับการเพิ ่มผลิตภาพแรงงาน นโยบายชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และประเมินสถานการณแรงงานในปจจุบัน เพื่อใชในการกำหนดกรอบแนวคิด
ในการจัดทำแผนเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕70) 

๔.๒ การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดำเนินงานใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT ANALYSIS 
เพ่ือคนพบขอเท็จจริงใน ๔ ประเด็น คือ  

๑) S = Strengths หมายถึง จ ุดแข็ง คือ สิ ่งที ่เปนขอเดน กลาวคือเปนศักยภาพขององคกร 
เชน บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ งบประมาณและทรัพยากรที่จำเปนในการทำงานที่ทำใหองคกรทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่ตองสงวนไวใหยั ่งยืนเคียงคู กับองคกร เพราะจุดแข็งจะทำใหองคกรเดินหนาไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและแขงขันกับองคกรอ่ืนได 

๒) W = Weaknesses หมายถึง จุดออน คือ ปจจัยภายในองคกรที่ทำใหองคกรไมสามารถทำงานไดอยาง
เต็มศักยภาพ ซึ่งปจจัยภายในเปนปจจัยตัวเดียวกับจุดแข็ง แตพิจารณาแลววาปจจัยนั้นเกิดปญหา เชน ปญหาตาง ๆ  
ในองคกร เปนสิ่งท่ีหนวยงานตองกำจัด แกไข หรือปรับปรุงเพ่ือความอยูรอดขององคกรและการแขงขัน 

๓) O = Opportunities หมายถึง โอกาส กลาวคือปจจัยภายนอกองคกรที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
และม ีผลกระทบที ่ด ี  หร ือทางบวกหร ือเอ ื ้อต อองค กร เช น นโยบายตาง ๆ เคร ือข ายการทำงาน เป นตน 
ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนองคกรตองรีบไขวควา 

๔) T = Threats หมายถึง อุปสรรค คือปจจัยภายนอกองคกรท่ีเปลี่ยนแปลงและท่ีมีผลกระทบทางลบ 
ทำใหองคกรไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาประสงค ซึ่งถือเปนภัยคุกคามการเติบโตหรือความกาวหนาขององคกร  
ถาพบตองรีบแกไข 

จากการรวบรวมขอมูลและจำแนกตามแนวทาง SWOT Analysis หรือ TOWS Analysis เพื่อวิเคราะหกลยุทธ
หรือมาตรการเชิงรุก และมาตรการเชิงรับสำหรับการดำเนินงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยตอไป 
 

๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๕.๑ แผนปฏิบัติการดานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) กระทรวงแรงงาน ไดรับการทบทวน 

และปรับปรุงโดยมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของมากยิ่งข้ึน 
๕.๒ แผนปฏิบัติการดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570) 
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สถานการณแรงงานในปจจุบัน 
1.โครงสรางประชากรวัยแรงงาน 
2.ตนทุนแรงงาน ความสามารถ 
ในการแขงขัน 
3.ระบบคาจาง 
4.การเพ่ิมผลผลิตดวยนวัตกรรม
ของไทย 
๕. ปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence : AI) ผลกระทบ 
ตอตลาดแรงงาน 
๖. เศรษฐกิจสีเขียวกับผลกระทบ 
ตอตลาดแรงงาน 
๗. ผลการติดตามประเมินผลแผน
แมบทการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
และแผนปฏิบัติการการเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงาน ป 256๐ – 
๒๕๖๔ กระทรวงแรงงาน 

นโยบาย ยุทธศาสตรและแผน 
1.รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560 
2.ยุทธศาสตรชาติ ๒๕๖๑ -๒๕๘๐ 
3.แผนพัฒนาฯ ฉ. 12 
4.นโยบายรัฐบาล 
๕.แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน 
๖.วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(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) 

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

 

    
    SWOT   

    Analysis 

6. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. 2565-2570)  
 
   

 
 

แผนปฏิบัติการดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
(พ.ศ. 2565-2570) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย 
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บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงาน 

๑. ความหมายของผลิตภาพแรงงาน 
International Labour Office (1986) ไดใหคำจำกัดความของ Productivity ไววาเปนการเปรียบเทียบ

ผลผลิตกับปจจัยท่ีใชในการผลิต ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการผลิตท่ีวัดไดจากการใช
ปจจัยในการผลิตรวมท้ังหมด หรือจากปจจัยตัวใดตัวหนึ่งในการผลิต 

การคิดผลิตภาพแรงงานของ IMD คิดจากผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ปรับดวยคาความเทาเทียมกันของอำนาจซื้อ (Purchasing Power Parity : PPP) ตอจำนวนผูมีงานทำ 
ตอชั่วโมง โดยมีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (Imd World Competitiveness Rankings. 2017, Page 118) ทั้งนี้ 
จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ IMD ป ๒๕๖๐ ใชข อมูลผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศป ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลจำนวนผูมีงานทำ  
และชั่วโมงการทำงาน ป ๒๕๕๙ ของสำนักงานสถิติแหงชาติ อยางไรก็ตาม IMD ไมไดเผยแพรวิธีคำนวณเพื่อหา 
คาผลิตภาพแรงงาน 

ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2553) หมายถึง อัตราสวน 
ของผลผลิตกับจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในทางทฤษฎีผลิตภาพแรงงานนั้นมีทั ้งแบบผลิตภาพเฉลี่ย 
ของแรงงาน (Average Labour Productivity) และผล ิตภาพแรงงานหน วยส ุดท าย (Marginal Labour 
Productivity) โดยทั่วไปผลิตภาพแรงงานจะหมายถึงผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานซึ่งในการคํานวณมี 2 แบบ คือ  
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอคน (Labour Productivity per Employed Person) และผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมง
ทํางาน (Labour Productivity per Hour Worked) สำหรับขอมูลระดับภาพรวมของประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) ไดเริ ่มจัดทำดัชนีผลิตภาพแรงงานขึ้นทั ้ง 2 แบบ โดยใชขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลผูมีงานทำ จากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
โดยจัดทำขอมูลเปนรายไตรมาส 

สถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตุลาคม ๒๕๔๙) เสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน การวัดผลิตภาพแรงงานสามารถวัดไดทั ้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 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
สามารถวัดไดท้ังในระดับมหภาคและระดับจุลภาค สำหรับการวัดผลิตภาพแรงงานในระดับมหภาคหมายถึงการวัด
ผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศ ภูมิภาค พื้นที่ และตามประเภทสาขาอุตสาหกรรม ซ่ึงมักจะมีการวัดออกมา 
ในรูปดัชนีผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index : LPI) เพื ่อใหสามารถเปรียบเทียบคาของระดับ 
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานไดอยางชัดเจน 

สูตรในการคำนวณดัชนีผลิตภาพแรงงานระดับมหภาค 

 LPI i = Qti/Q0i ÷  RLti/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) 
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 Qti คือ มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทท่ี i ในปปจจุบัน 
 Q0i คือ มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมประเภทท่ี i ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ (ปฐาน) 
 Lti คือ จำนวนผูมีงานทำของอุตสาหกรรมประเภทท่ี i ในปปจจุบัน 
 L0i คือ จำนวนผูมีงานทำของอุตสาหกรรมประเภทท่ี i ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ (ปฐาน) 
 i คือ อุตสาหกรรมประเภทท่ี i 
 t คือ ปปจจุบนั (The Current Year) 

0 คือ ปฐาน (The Base Year) ณ ป พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒. การวัดผลิตภาพแรงงาน 
สุมาลี ส ันติพลวุฒิ (2549, 5-6) การวัดผลิตภาพแรงงานสามารถวัดไดโดยใชทฤษฎีการผลิต 

ของ Ferguson and Maurice (1978) ที ่แสดงความสัมพันธระหวางผลผลิต (Q) และปจจัยการผลิตที ่ใช 
ในกระบวนการผลิต ไดแก ปจจัยแรงงาน (L) และปจจัยทุน (K) ความสัมพันธของผลผลิตท้ังหมดท่ีผลิตได (Total 
Product : TP) และปจจัยการผลิตหนึ่ง สามารถเขียนฟงกชันการผลิตเปน Q = f(L,K) 

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธผลผลิตรวม ผลิตภาพเฉลี่ย และผลิตภาพหนวยสุดทายของแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Ferguson and Maurice, 1978 

 
International Labour Office (1969) กลาววา ปจจัยที ่เปนตัวกำหนด Labour Productivity มีหลายปจจัย เชน 

ผลผลิตหรือการจางงาน นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับผลิตภาพ ซึ่งอาจจัดกลุมหรือ
แบงกลุมปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดดังนี้ 
 1. General Factors ไดแก สภาพดินฟาอากาศ กระจายวัตถุดิบไปยังภูมิภาคตาง ๆ งบประมาณ 
และการใหสินเชื่อขององคการตาง ๆ ในตลาดแรงงาน สัดสวนของกำลังแรงงานตอประชากรรวมทั้งประเทศ  
ศูนยเผยแพรกิจกรรมทางวิชาการและขอมูล ขาวสารท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการผลิต เปนตน 
 2. Organization and Technical factors ไดแก ขนาดของการรวมกลุม ขนาดและการควบคุมการผลิต 
คุณภาพของวัตถุดิบ การใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม การควบคุมคุณภาพของผลผลิต แผนผังและทำเลท่ีตั้งของโรงงาน

TP, MP, AP 

0 ปัจจยัแปรผนั (L) 

TP 

AP 

Max TP 

MP = 0 

Max AP = MP 

MP 

Max MP 
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และเครื่องจักรกล การซอมบำรุงและการใหบริการเชิงวิศวกรรมอื ่น ๆ คาสึกหรอของเครื่องจักร เครื่องมือ  
ชั่วโมงทำงาน เปนตน 
 3. Human Factors ไดแก การบริหารการจัดการและการแรงงานสัมพันธ เงื่อนไขทางสังคมและจิตใจ 
สิ ่งจูงใจในรูปเงินเดือนหรือคาจาง การปรับตัวใหเขากับสภาพการทำงาน ความยากลำบากในการทำงาน  
การแขงขันในการผลิต การมีคุณธรรมในหนวยงานและองคประกอบอื่น ๆ ของกำลังแรงงาน เชน อายุ เพศ  
ความชำนาญความสามารถพิเศษและการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน 

3. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร แผนท่ีเกี่ยวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
การจัดทำยุทธศาสตรเปนการกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณ 

ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการตั้งเปาหมายของประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle 
Income Trap) จึงทำใหภาครัฐไดมียุทธศาสตร นโยบาย และแผนงานที่สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 
เพ่ือสนับสนุนใหประเทศสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยหนวยงานที่เกี ่ยวของไดมีการจัดทำนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานท่ีมีความสอดคลองกับผลิตภาพแรงงานดังนี้  

3.1 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
หมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ 
มาตรา ๗๔ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทำงานอยางเหมาะสมกับศักยภาพ และวัย 

และใหมีงานทำ และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทำงาน ไดรับรายได 
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอื ่นที่เหมาะสมแกการดำรงชีพ และพึงจัดใหมี หรือสงเสริม 
การออมเพ่ือการดำรงชีพเม่ือพนวัยทำงาน 

รัฐพึงจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการดำเนินการ  
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโต  

ทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ของประชาชนและประเทศ รัฐตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตกรณีที ่มี 
ความจําเปน เพื ่อประโยชนในการรักษาความมั ่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม การจัดใหมี
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 โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี  
(๒) สรางกลไกเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 

มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
(๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการ

แขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
สรางกลไกเพ่ิมโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
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3.2 ยุทธศาสตรชาติ (๒๕๖๑ – ๒๕๘๑) 
ยุทธศาสตรท่ีใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาผลิตภาพแรงงานมีดังนี้  
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย
รวมทั ้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื ่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื ่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื ่อปูทางสู อนาคต  
ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื ้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสราง 
ฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายได 
และการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาต ิมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะ 
ที่จำเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู
และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สาระสำคัญท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานรายหัวขอมีดังนี้  
วัตถุประสงค 
๒) เพื ่อใหคนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได  

๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งใหประเทศไทยมีบทบาท 
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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เปาหมายรวมท่ีเกี่ยวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  
๒) ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเต ิบโตที ่ เป นม ิตร 

กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย วัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยน 
ใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที ่ดีทางสังคมเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดำรงชีวิต 
สำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมี 
ความเขมแข็งเอื ้อตอการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี ่ยวของ 
กับดานแรงงาน ดังนี้  

เปาหมายท่ี ๒ คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นท่ี ๒.๓ วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน 

และมีทักษะทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  
ตัวชี้วัดท่ี ๕ ผูไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติเพ่ิมข้ึน  
ประเด็นท่ี ๒.๔ ผูสูงอายุวัยตนมีงานทำและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ  
ตัวชี้วัดท่ี ๗ การมีงานทำของผูสูงอายุ (อาย ุ๖๐ – ๖๙ ป) เพ่ิมข้ึน 
ประเด็นท่ี ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิต

อยางมีคุณคา  
๓.๒.๓) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตาม

ความตองการของตลาดงาน  
๓.๒.๔) พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
แผนงานโครงการสำคัญท่ีเก่ียวของ ไดแก  

๕.๔ แผนงานการยกระดับศูนยฝ กอบรมแรงงานเพื ่อสนับสนุน 
การเรียนรู ตลอดชีวิต โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
และสถาบันฝกอบรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม วัตถุประสงคเพื่อขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการ
ทางสังคมที ่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเพื ่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยไดกำหนดเปาหมายการพัฒนา 
และตัวชี้วัดซ่ึงเก่ียวของกับดานแรงงาน ดังนี้  

เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของรัฐ  
ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนมาตรา ๔๐) 

และท่ีเขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกำลังแรงงานเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก  
ประเด ็นท่ี ๓.๒ กระจายการให บร ิการภาคร ัฐท ั ้ งด านการศ ึกษา สาธารณสุข 

และสวัสดิการ ท่ีมีคุณภาพ ใหครอบคลุมและท่ัวถึง  
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๓.๒.๓) เร งรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชนของการสรางหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความ
ครอบคลุมของสวัสดิการดานการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพ่ือประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั ่งยืน มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสรางความเขมแข็งให
เศรษฐกิจรายสาขา โดยไดกำหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซ่ึงเก่ียวของกับดานแรงงาน ดังนี้  

เปาหมายท่ี ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
ตัวชี้วัดท่ี ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ำกวารอยละ ๒.๕ ตอป แนวทาง  

การพัฒนาท่ีเก่ียวของ ไดแก  
ประเด็นท่ี ๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต

และบริการ  
๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบงกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมาย

ออกเปน ๒ กลุมแตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักท่ีแตกตางกัน ดังนี้  
๑) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของกลุ มอุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพ

ปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
และพลาสติก และอุตสาหกรรมท่ีใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย  

๑.๑) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที ่เปนฐานรายไดสำคัญ 
ของประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั ้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลาย 
ของผู บริโภคโดยการสงเสริมใหผู ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที ่ทันสมัย 
และไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม ดวยการมุ งเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในภาคอุตสาหกรรมใหมีทักษะขั ้นกาวหนาเพื่อตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสู การใชและพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูง การสงเสริมใหผูประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
มากขึ้นและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมทั้งการสงเสริมการทำงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษา 
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะเขาสู 
ภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษา   ทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และดานการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั ้นกาวหนาที ่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอยอดเทคโนโลยี 
ของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบันได 

๑.๒) สรางระบบกลไกและเครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ในการเชื่อมโยงความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมี 
การแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาบุคลากร/แรงงานและทำการวิจัยและพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย และพัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจหรือสถานประกอบการตาง ๆ 
ที่รวมตัวกันเปนคลัสเตอร รวมทั้งการสรางกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
เพื ่อส งเสริมใหเกิดการจัดการวัตถุด ิบตนน้ำภาคเกษตรจนถึงบริการขนสงและกระจายสินคาปลายน้ำ 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไกสำคัญในการผลักดันการสราง
มูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิต  
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๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต โดย  
๒.๑) วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 

โดยตองมีการกำหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมาย    
ทั้งระยะเรงรัดและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยตองประสานการทำงานรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตาง ๆ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอภาคการผลิต 
ของอุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะเรงรัดตองมีการกำหนดกลไกที ่ชัดเจน แตมีความยืดหยุน 
ในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมที่กำลังจะเขาสูอุตสาหกรรมใหมี
ทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมและระบบการศึกษาเรงรัด เพ่ือใหสามารถผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรก
ไดอยางทันการณ สำหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะตอไปตองกำหนดทรัพยากรมนุษย
กลุ มเปาหมาย รวมทั ้งความรู ทักษะและคุณลักษณะที ่จำเปนตอการยกระดับความสามารถการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อยางแทจริง 

๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว โดย  
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

๒.๑) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยดำเนินการดังนี้  
(๑) ส  งเสร ิมการสร  างม ูลค  าเพ ิ ่ มให ก ับส ินค าและบร ิการ 

ดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถ่ิน 
และวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเที่ยว เชื่อมโยงกับหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเปนการกระจายรายไดไปสูคน 
ในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถ 
ในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจน
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ
จากท่ัวโลก  

(๒) พัฒนากลุ มคลัสเตอรทองเที ่ยวตามศักยภาพของพื ้นท่ี 
เชื ่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ยวสีเขียว การทองเที ่ยวเชิงศิลปะ 
และวัฒนธรรม การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การทองเท่ียวเชิงกีฬา และการทองเท่ียวกลุมมุสลิม  

(๔) ดำเนินกลยุทธทางการตลาดทั ้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาด
เปาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรม 
การทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดความคุมคาตอประสบการณมากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน รวมท้ังสนับสนุนใหคนไทย
เดินทางทองเท่ียวภายในประเทศมากข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ  

(๕) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว 
จัดฝกอบรมมัคคุเทศกภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ  

(๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื ่อมโยงกันเปน
โครงขายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

๓.๒.๔ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย  
๕) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุน 

ของคนไทยในตางประเทศโดยใหความสำคัญกับ (๑) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาท
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ระหวางรัฐกับเอกชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งใหระบบอนุญาโตตลุาการของไทย
และลดปญหาขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทำสัญญา การบริหารสัญญา 
และการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (๒) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลา
การรายงานตัวของแรงงานตางดาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทำงานของแรงงานตางดาว ในสวน
ของการสงเสริมการลงทุนของคนไทยในตางประเทศแผนงานโครงการสำคัญท่ีเก่ียวของ 

๕.๑๒ การปองกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม 
และพัฒนาระบบการทำประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว น ้ำอยางยั ่งย ืน โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก 
คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม  

๕.๑๖ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อะไหลยานยนต โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก คือ กระทรวงแรงงาน รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

๕.๒๖ แผนงานพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ 
โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

๕.๒๙ การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ครบวงจร โดยมีหนวยงานดำเนินการหลัก 
คือ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลย ี 

๕.๓๒ การสรางสภาพแวดลอมการลงทุนใหเหมาะสม โดยมีหนวยงานดำเนินการ
หลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง  

3.4 นโยบายรัฐบาล 
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 

มีประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับภารกิจกระทรวงแรงงาน 
นโยบายท่ี ๓ การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดย  

(๑) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที ่มั ่นคงแกผู ที ่เขาสูตลาดแรงงาน 
รวมท้ังสตรีผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  

(๓) พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากข้ึน 

(๔) เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
นโยบายท่ี ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุนดวยการเรง

พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อให
เกิดความคลองตัว ชักจูงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย แกไขปญหาน้ำทวม ปฏิรูปโครงสราง
ราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 
และคมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร 
สนับสนุนสหกรณของกลุมเกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ  
เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  

นโยบายท่ี ๗ การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงาน 
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ 
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การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนการสงเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน  

นโยบายท่ี ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

3.5 แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ดาน 

เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ดาน ดานท่ีเก่ียวของกับ
การเพิ่มผลิตภาพ ไดแก ๕. ดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจมีหนาที่จัดทำแผน 
การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจบนหลักการของการสรางความยั่งยืน 
และครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดดานการปฏิรูปประเทศออกเปน ๓ ดานหลัก ไดแก ดานที ่ ๑ การเพ่ิม
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ดานที่ ๒ ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และดานที่ ๓ 
การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ 

ดานที่ ๑ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ นั้น ถือเปนหัวใจของการยกระดับ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจุดเนนหลักที ่การพัฒนาศักยภาพของภาคเศรษฐกิจที ่แทจริง 
คือ ภาคการผลิตและบริการของประเทศ ซึ่งตองเกิดจากความเขมแข็งของปจจัยสนับสนุนหลายดาน ทั้งดาน
ทรัพยากรมนุษย ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ที่เอื้อตอการคาการลงทุนและการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและมูลคาเพิ่มสูงสุด  
โดยในรางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก อีกท้ังยังเก่ียวของกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยดวย 
นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ ในยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
โดยมุงพัฒนาและยกระดับภาคการผลิตและบริการ โดยการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดกำหนดประเด็น 
การปฏิรูปท่ีสำคัญท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดแก (๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 
ของประเทศ เชน อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร  
(๒) การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรม
ยานยนตไฟฟา อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทัิล ธุรกิจการศึกษาและบริการสุขภาพ 
รวมทั้งพัฒนาปจจัยสนับสนุนและกฎระเบียบที่เกี ่ยวของ โดยมีประเด็นปฏิรูป ไดแก (๑) การพัฒนาบุคลากร 
และแรงงานในอุตสาหกรรม (๒) การเพ่ิมการแขงขันทางการคาภายในประเทศ (๓) การพัฒนาขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี (๔) การพัฒนาระบบนิเวศดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ผานการจัดสรรเงินทุนอยางมี
คุณภาพเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย (๕) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาค ดวยการสงเสริมการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและการเปดเสรีการคาและบริการระหวางประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศ CLMV และภูมิภาคใกลเคียง เชน ภาคใตของจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ เปนตน เพ่ือสรางความเขมแข็งของหวงโซอุปทานและหวงโซมูลคาในภูมิภาค 
(Regional supply chain/value chain) เปนตน 

ดานที่ ๒ ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม  มุงเนนการพัฒนาใหประชาชน 
ชาวไทยทุกคนไดรับผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
โดยผลักดันใหมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ชุมชนตาง ๆ  ตองไดรับการสนับสนุน 
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ใหสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาไดอยางเขมแข็งและยั ่งยืน ซึ่งประเด็นนี ้มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร 
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใตยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ ๑๒ คือ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยประเด็นสำคัญที่จำเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อใหสอดรับการทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังกลาว จะอยูบนหลักการพื้นฐานและมีจุดเนนที่สำคัญ ไดแก 
(๑) การสรางโอกาสใหแกเกษตรกรรายยอยและแรงงาน เพื่อใหสามารถเขามามีสวนรวมในการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ ผานการสนับสนุนทางดานการศึกษา การฝกอบรม และเสริมสรางทักษะแรงงาน (๒) การปฏิรูประบบ
โครงขายการคุ มครองทางสังคมที ่ครอบคลุมประชากรในวงกวางมากขึ ้น รวมทั ้งพัฒนาระบบประกันสังคม 
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนทองถิ่น เพื่อวางรากฐานการพัฒนา 
และสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายท้ังประเทศอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 

ดานที่ ๓ การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันทางเศรษฐกิจ เปนกลไกปฏิรูปประเทศ 
ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาแมบท และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติท่ีกำหนดไวภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย 

๑) การปฏิรูปกระบวนการและระบบสถาบันการเงินการคลัง โดยเฉพาะหนวยงานจัดสรรงบประมาณ 
สถาบันทางเศรษฐกิจและการคลัง และหนวยงานจัดการทรัพยสิน เปนสวนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของรัฐ
ตาม มาตรา ๖๒ ซึ่งกำหนดใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด เพื่อใหฐานะทางการเงินการคลัง
ของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอยางยั่งยืนตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษี 
ใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลังดานรายไดและรายจาย 
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้
สาธารณะ 

๒) การปฏิรูปกระบวนและสถาบันทางเศรษฐกิจตลอดวงจรนโยบาย (PDCA) เปนหัวใจสำคัญ
ของการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอนและตอเนื่องจนเกิดความม่ันคง ม่ันค่ัง และยั่งยืน 
ไมใชเฉพาะดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีผลตอการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง สังคม และสิ่งแวดลอม  
ซึ่งกำหนดไวใน มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ตองดำเนินการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้  
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั ่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข 
เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที ่ดี  
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และมาตรา ๒๕๘ ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี ้ ฉ. ดานเศรษฐกิจ 
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหประเทศชาติและประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี (๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบ
ภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ิมพูนรายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุง
ระบบการจัดทำและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล และ (๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริม
สหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบ
วิสาหกิจเพื ่อส ังคมและวิสาหกิจที ่ เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม รวมทั ้งสร างกลไกเพิ ่มโอกาสในการทำงาน 
และการประกอบอาชีพของประชาชน 
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3.6 วาระ ๒๐๓๐ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
วาระ ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีเปาหมาย 

ท่ีเก่ียวของกับดานแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานดังนี้  
เปาหมายที่ ๘ สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจางงาน

เต็มอัตราและงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) มุงมั ่นที่จะสงเสริม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยบรรลุเปาหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผานนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่สงเสริมใหผูประกอบการและการสรางงานซึ่งเปนกุญแจสำคัญในเรื่องนี้ 
เชนเดียวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะกำจัดการบังคับใชแรงงานทาสและการคามนุษย ดวยเปาหมาย
เหลานี้ภายในป 2573 มีเปาหมายใหเกิดการจางงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทำงาน 
ท่ีเหมาะสมสำหรับผูหญิงและผูชายทุกคน 

3.7 คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) ไดกำหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการปรองดองสามัคคี 
โดยไดมีการกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร (PM Target) ๑๐ ประเด็น ในระยะ ๕ ปแรก ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับ “กำลังแรงงาน หรือกำลังคน หรือทรัพยากรมนุษย” อยูหลายเปาหมาย เชน การเตรียมคนไทยสูศตวรรษ 
ท่ี 21  และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม เปนตน 

3.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 
กระทรวงแรงงานไดจัดทำกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ป วา “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความย่ังยืน” โดยแบง
ยุทธศาสตรออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป ดังนี้  

ชวงท่ี ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  เปนยุคของรากฐานดานแรงงาน 
ท่ีเปนมาตรฐานสากล 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 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุค Thailand 4.0 

ชวงท่ี ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
ที่เปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิม 
ผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตาง ๆ ดานแรงงาน
จะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัลการสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอแรงงานสูงวัย 
อยางครบวงจร ทั้งตำแหนงงาน สภาพแวดลอมการทำงาน และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอม
ในการทำงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและการจางงานขามแดน  
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ชวงท่ี ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยท ี ่ มี
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทำงาน เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืน 
ในการดำรงชีวิต เพื ่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที ่ยั ่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอท่ี 8 
“สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื ่อง ครอบคลุม และยั ่งยืนการจางงานเต็มท่ี (Full Employment)  
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณคาสำหรับทุกคน (Decent Work)” และเพื่อใหกำลังแรงงาน 
มีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทำงาน 

ชวงท่ี ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) เปนยุคของสังคมการทำงานแหงปญญา  
โดยการเพิ ่มจำนวนทรัพยากรมนุษยที ่มีทักษะดาน STEM เพื ่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที ่สามารถใชความรู 
ความสามารถ และสติปญญา ในการทำงานท่ีมูลคาสูง (High Productivity) เพ่ือใหมีรายไดไดสูง (High Income) 
และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)  

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : 
MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป     
ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ เพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพการใชปญญาสูง 
(Brain Power) เทานั้น การสรางความมั่นคงในชีวิตการทำงานก็เปนสิ ่งสำคัญที่จะตองวางรากฐานใหมั ่นคง 
ดวยเชนกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย การสรางความมั่นคงที่ตองดำเนินการ 
อยางเขมขนใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก  

- มีหลักประกันท่ีดี  
- มีโอกาสในการทำงานท่ีมีคุณคา (Decent Work)  
- ไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย  
- มีสภาพการจางท่ีเปนธรรม  
- มีสภาพแวดลอมและสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย  
- มีแรงงานสัมพันธท่ีดี  
- ไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีเหมาะสม  
- มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล  
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดังกลาว กระทรวงแรงงาน

เล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสำเร็จอยูท่ีการวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงท่ี ๑ Productive Manpower          
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 40 หนวยงานจัดทำยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรก
ภายใต “แผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” และเพื่อขจัดปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการ
แรงงานท่ียังคงมีอยูใหหมดสิ้นไป และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะท่ี 1 บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงาน
ไดบูรณาการทุกสวนราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมกันกำหนด “8 วาระปฏิรูป
แรงงานเพ่ือความสำเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป”  

วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือความสำเรจ็ของการเดนิหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ ๒๐ ป 
มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ดังนี้  

วาระปฏิรูปท่ี ๖ การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู Thailand 4.0  
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให  
1. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) ไมนอยกวารอยละ 2.57  
2. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคบริการไมนอยกวารอยละ 6.56  
3. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรกรรมไมนอยกวารอยละ 2.68  



2 - 13 

4. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน Per-Worker Labour Productivity Levels ไมนอยกวาระดับ 30 
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้  
1) กำหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรที ่ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาล 

และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กำหนด โดยจะตองจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคนทั้งรายอุตสาหกรรมเปาหมาย 
และรายพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 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  ท่ีมีลูกจางตั้งแต 50 คนข้ึนไปขยายวงเงินกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมสิทธิ
ประโยชนการยกเวนภาษี เพ่ือกระตุนใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในแตละสถานประกอบการ  

๓) เตรียมและพัฒนากำลังแรงงานใหเปน Productive Manpower โดยการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานใน ๑๐ อุตสาหกรรมสำคัญมีระบบการแนะแนวและทดสอบความพรอมทางอาชีพใหกับผูท่ีกำลัง
จะเขาสูตลาดแรงงานใหสอดรับกับ Thailand 4.0 มีการสื่อสารสรางการรับรูแนวโนมความตองการตลาดแรงงาน
เพ่ือผลิตคนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานรวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตรฝกทักษะฝมือใหสอดรับกับ Thailand 4.0  

4) สงเสริมสนับสนุน นายจาง ลูกจางใหเขาสู Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น โดยการสงเสริมการแรงงาน
สัมพันธแบบหุนสวน มีการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจาง รวมทั้งมีการสงเสริมใหแรงงาน
เขาถึงสิทธิประกันสังคมเพ่ือความม่ันคงและพรอมกาวสูดิจิทัลไทยแลนด  

5) บูรณาการเครือขายการพัฒนาศักยภาพ โดยการสงเสริม TLS เพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขัน
ของสถานประกอบกิจการ สรางความรวมมือกับสถาบัน/องคกรวิชาชีพตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0  
ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  

วาระปฏิรูปท่ี ๗ มิติใหมของการสงเสริมการมีงานทำ 
กระทรวงแรงงานกำหนดวาระปฏิรูปนี้เพ่ือใหเชื่อมโยงกับวาระการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสูประเทศไทย 4.0 

ดวยเหตุที่วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศยอมมีจุดมุงหมายสำคัญอยูท่ี “การมีงานทำถวนหนา” 
เพราะจะเปนปจจัยใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนดวยกำลังซ้ือภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
จะเกิดข้ึน อยางไรก็ตามประเทศไทยปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (ทักษะ ความรู 
ความสามารถ และสมรรถนะไมตรงตามความตองการของภาคเศรษฐกิจ) และประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อีกดวย สงผลใหกระทรวงแรงงานตองปรับบทบาทภารกิจดานการสงเสริมการมีงานทำใหม สรางมิติใหมโดยการสงเสริม
การมีงานทำใหกลุมแรงงานทั่วไป รวมไปถึงใหแรงงานผูสูงอายุและผูพิการมีงานทำ นอกจากนี้ยังเตรียมทรัพยากรมนุษย
กอนเขาสูตลาดแรงงานเพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคดานการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพอีกดวย โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให  

1. จำนวนแรงงานท่ีขาดแคลนในอุตสาหกรรมสำคัญไมเกิน 27,536 คน  
2. รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการมีงานทำไมนอยกวารอยละ 60  
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้  
2) พัฒนากลไกใหสอดรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการศึกษา/ปรับและพัฒนาระบบประกัน

การวางงานเปนการประกันการจางงาน เรงรัดผลักดันพระราชบัญญัติสงเสริมการมีงานทำ/บังคับใชใหเกิดผล 
ไดแก กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจางและสถานประกอบการและหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทำงาน
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และจำนวนเงินที ่นายจางหรือสถานประกอบการจะตองนำสงเขากองทุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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) สงเสริมใหเกิดการมีงานทำในรูปแบบท่ีหลากหลายตามกลุมอายุท้ังในและตางประเทศ โดยบูรณาการ  
การดำเนินการแนะแนวและทดสอบความพรอมดานอาชีพผูหางานที่อยูในวัยเรียน (ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเปนตนไป) 
ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีแกสถานประกอบกิจการที่ฝกอบรมแบบทวิภาคีตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีการกำหนดหลักสูตร/วิธีฝกงานใหกับสถานประกอบการใชฝกงานใหคนพิการ 
และการฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อใหสามารถกลับเขาสูตลาดแรงงานไดอีกครั้ง การสงเสริมอาชีพและการจางงาน
ทุกชวงวัย (แรงงานทั่วไป แรงงานสูงอายุ แรงงานพิการ) ใหมีงานทำทั้งในและตางประเทศ บูรณาการใหเกิด 
การมีงานทำในพื้นที ่พิเศษ (เชน จังหวัดชายทะเลเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนใต เปนตน) สำหรับ
ตลาดแรงงานในตางประเทศก็มุ งรักษาตลาดแรงงานเดิมที่มีการจางงานที่ดีและขยายตลาดใหม รวมทั้งสราง 
ความรวมมือกับสถาบันการเงิน/กองทุนเพ่ือสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับการไปทำงานตางประเทศ 

4) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล โดยการสำรวจความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน  
และพัฒนาฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลกำลังแรงงาน มีการจัดทำฐานขอมูลเชิงทะเบียน
ผูสูงอายุท่ีมีประสบการณในสาขาอาชีพตาง ๆ แรงงานพิการใหบริการจัดหางานผานระบบอิเล็กทรอนิกส และพัฒนา
ระบบบริหาร ปรับปรุงสิทธิประโยชนสมาชิกกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการมีงานทำ เชน กองทุนผูรับงาน
ไปทำท่ีบาน  

วาระปฏิรูปท่ี ๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  
กลุมเปาหมายสำคัญอีกกลุมหนึ่งและยังเปนกลุมท่ีเปนคนสวนใหญของประเทศไทย คือ กลุมแรงงาน 

นอกระบบ ซึ่งมีจำนวนถึง 25 ลานคน กลุมคนเหลานี้สวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีทักษะฝมือ 
ในระดับลาง ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงใหความสำคัญกับกลุมแรงงานนอกระบบไมยิ่งหยอนไปกวากลุมแรงงาน 
ในระบบ โดยมุ งยกระดับคุณภาพชีว ิตแรงงานนอกระบบอยางครบวงจร ทั ้งการสงเสริม การคุ มครอง และการพัฒนา  
และการสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับนวัตกรรมใหม ตลอดจนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนตามกฎหมาย 
โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มุงเนนให  

๑. สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูในระบบประกันสังคม (มาตรา 40) ตอกำลังแรงงาน ไมนอยกวารอยละ 4 
2. แรงงานนอกระบบท่ีผานการฝกอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 3,000 บาท/คน/ป  
มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้  
1) กำหนดทิศทางและวางแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 256๐ – 2564 และมีแผนกลยุทธการมีงานทำของผูสูงอายุ พ.ศ. 2559 - 2563 
เปนแนวทาง  

2) ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 
(อสร./บัณฑิตแรงงาน) สรางและเชื่อมโยงฐานขอมูลแรงงานนอกระบบกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงใหสามารถใชประโยชนไดรวมกัน (เชื่อมโยงกับวาระท่ี 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
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ของธกส./กอช./ฐานขอมูลการลงทะเบียนคนจน พัฒนากฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทำที่บาน ปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ และคนพิการ
และการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชนให กลุมแรงงานนอกระบบ (ผูประกันตนมาตรา 40) 

3) สงเสริมการประกอบอาชีพ/หลักประกันความมั ่นคงโดยการสงเสริมการรับงานไปทำที ่บานที ่ตรงตาม  
ความตองการของตลาดเพื ่อการมีรายไดที ่ย ั ่งยืน สงเสริมการรวมกลุ มและสรางความเขมแข็งใหกับกลุม 
เพื ่อใหเขาถึงสิทธิตามกฎหมายตาง ๆ  ไดโดยงาย ประสานเชื ่อมโยงแหลงเงินทุนตาง ๆ  เชน กองทุนผู ร ับงานไปทำที ่บาน 
เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพ บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสงเสริมการปองกันโรคจากการประกอบ
อาชีพหรือการจัดบริการ 

4) ขยายความคุมครองและเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกกลุมอาชีพตาง ๆ ใหทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งสราง
ความรับรูเพื ่อใหเขาสูระบบการคุมครองดานแรงงาน และการใหสัตยาบันอนุสัญญาที่สำคัญและสอดคลอง 
กับ Decent Work  

5) พัฒนาสมรรถนะท่ีสอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพัฒนาหลักสูตรและฝกทักษะอาชีพ
ที ่สอดคลองกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อ re-skill และเพิ ่มรายไดเชน Digital Marketing, Creative & 
Innovative Economy จัดทำมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (อาชีพอิสระ) และออกใบรับรองสมรรถนะ  
เพ่ิมบทบาทและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบ  

3.9. แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน มี 3 ยุทธศาสตรดังนี้   
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ   

และแขงขันไดอยางย่ังยืน  
แนวทางการดำเนินงาน  
องคประกอบที่สำคัญและจำเปนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยภายใต

สภาวการณดานเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผูประกอบการ
ในประเทศไทย ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ประการ ดังนี้  

1.1 สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ 
ของแรงงานและผูประกอบการผานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เก่ียวของโดยตรงและโดยออมจากผลของการเคลื่อนยายแรงงาน
เสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตขอจำกัดดานทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจำเปนตองอาศัย
ความรวมมือกับภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน และตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อขยายผลใหครอบคลุม
ทุกสาขาอาชีพ 

1.2 ดำเนินการเชิงรุกควบคูกัน โดยเนนพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
การพัฒนาระบบความสามรถ (Competency – Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ
ในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จำเปนพื้นฐาน ไดแก ทักษะดานภาษาและคอมพิวเตอร และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตอการเพ่ิมขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม  

1.3 พัฒนาและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพ่ือเปนการเพ่ิม
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 หรือมีนอยท่ีสุด 

๑.๕ มุงเนนพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรมกาวหนา (Advanced Industry) อาทิ หุนยนต 
(Robot) กลุมทักษะฝมือข้ันสูง (High Skill Labour) เพ่ือตอบ Thailand 4.0 

โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน คือ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการใหสอดคลองความตองการของตลาด 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก 
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนรวม    

ดานแรงงาน (บูรณาการ) 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดทำมาตรฐานทดสอบและสรางระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน     

ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสำคัญ 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน 
กลยุทธท่ี 5 สรางแรงจูงใจดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา

ทักษะฝมือ ใหกับลูกจางตามกฎหมาย 
กลยุทธ  ท่ี 6 พัฒนาแรงงานใหม ีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ  

(10 อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) (Quick Win) 
กลยุทธท่ี 7 สงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกในการสรางความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืน 

ใหภาคแรงงาน  
แนวทางการดำเนินงาน  
ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทานดานแรงงานในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เปนปญหาสะสมมาอยางยาวนานอันเนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ 
ปญหาการเกิดต่ำทำใหมีกำลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานในสัดสวนท่ีไมเพียงพอกับความตองการใชแรงงานท่ีขยายตัว
ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้จึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
เพ่ือขจัด/ลด/บรรเทาปญหาความไมสมดุลนี้ไว ๒ ประการ ดังนี้  

1.1 ในระยะเรงดวนมุงบรรเทาความไมสอดคลองของการจางงานระหวางอุปสงคและอุปทาน 
กำหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานใหกับผูประกอบการ ขณะเดียวกันตลอดชวง  
ระยะเวลา 5 ปของแผนแมบทดานแรงงานฉบับนี้ (พ.ศ. 2560– 2564) ทุกสวนราชการที่เกี ่ยวของจะตอง
ดำเนิน  กลยุทธควบคู กันโดยการศึกษา วิเคราะห และพยากรณสภาวะตลาดแรงงานทั ้งในระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานแรงงานโดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน 
รวมถึงเผยแพรแนวความคิดหรือสรางคานิยมใหประชากรกลุมเปาหมายในชวงวัยศึกษาที่จะเขาสูตลาดแรงงาน 
ในอนาคตใหสนใจศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  

1.2 สรางความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนใหภาคแรงงานของประเทศโดยการวางแผน  
กำลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความรวมมือจัดทำแผนกำลังแรงงานรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ ตอเนื ่องจนถึงการเผยแพรแผนกำลังแรงงาน
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 มใดเปน Labour 1.0 กลุ มใดเปน 2.0 3.0 และ 4.0 แตละ Class มีจำนวนประมาณเทาไร และตอง
คาดการณวาแรงงานในอนาคตท่ีเปน Talent ควรตองมีรายได (Income) เทาไร กลุม Highly Skill จะสรางมูลคา 
(Value) ไดเทาไร 

๑.๕ ตองบริหาร Stock & Flow Workforce 
โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน คือ 
กลยุทธท่ี 1 บรรเทาปญหาการจางงานไมตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงาน 

ในระยะสั้น 
กลยุทธท่ี 2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสารตลาดแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 3 สรางปจจัยท่ีเอ้ือตอการจางแรงงานและการเสริมสรางใหเกิดความสมดุลของอุปสงค

และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ) 
ยุทธศาสตรที ่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื ่อบูรณาการสารสนเทศที ่ท ันสมัย 

และมีเสถียรภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน  
ปจจุบันพัฒนาการและการนาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหารองคกรทุกองคกรในอนาคตใหนาเทคโนโลยี  
มาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี 
เพ่ือใหสามารถตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  

เมื่อโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทางานเหมือนในอดีตที่ผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางผสมกลมกลืน        
และจะเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การคา การบริการ และกระบวนการ  
ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถตอบปญหาความทาทายท่ีประเทศกำลังเผชิญอยู หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน  

- การใชเทคโนโลยีในการนำพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (MIT) ท่ีเปนหนึ่งในเปาหมาย
การพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล  

- การแกปญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา การรักษาพยาบาล 
สิทธิประโยชนการเขาถึงขอมูล ฯลฯ ใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสท่ีท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรมยิ่งข้ึน 

- การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรท่ีสงผลตอผลิตภาพของประเทศรวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ  

- การแกปญหาคอรรัปชั่นอันเปนปญหาเรื ้อรังของประเทศ โดยสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐ   
ดวยการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทางานของภาครัฐได  
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ความทาทายที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยี 
บุคลากรท่ีทำงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ท่ีจะตองชาญฉลาดรูเทาทันสื่อเทาทันโลก ดวยตระหนัก 
ถึงความทาทายและโอกาส ดังนั ้น กระทรวงแรงงานจึงไดกำหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนแมบทฯ และภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้ไดกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุงเนน
ที่การพัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนกลไก 
ในการเชื่อมโยงภารกิจดานแรงงานสูประชากรวัยทำงานทุกคนอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทั่วถึง เปนธรรม  
และเทาเทียม อันจะนำไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล ในทายท่ีสุด 

โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน คือ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส   

(E-Services) มุงเนนการเขาถึงบริการโดยงาย (บูรณาการ + Quick Win) 
กลยุทธที ่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงขอมูลเชิงบูรณาการท้ัง

หนวยงานภายในและภายนอก 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ขอกฎหมาย รองรับการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

  กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการจัดการฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแกไขปญหา   
ดานแรงงาน (บูรณาการ)  

3.10 แผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564 
แผนพัฒนาคนระดับจงัหวัด 76 จังหวัด พ.ศ.2560-2564 จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน

และประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)  
ความตองการแรงงานตามแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 76 จังหวัด ป พ.ศ. 2560-2564               

เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการหลักที่สำคัญของแตละจังหวัดทั่วประเทศ 
ในระยะเวลา 5 ป มีความตองการทั ้งสิ ้น 5,021,040 คน เฉลี ่ยปละ 1,004,208 คน โดยแบงออกเปน 
ป 2560 จำนวน 969,741 คน ป 2561 จำนวน 989,180 คน เพ ิ ่มข ึ ้นเป 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 มเปาหมายเฉพาะกิจ การคาชายแดน อัญมณีและเครื ่องประดับ อาหารและอาหารสัตว ดิจิตอล โลหะ 
และผลิตภัณฑ การบริการสุขภาพ 
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การผลิตและพัฒนาเพื ่อรองรับความตองการกำลังแรงงานดำเนินการใน 2 ลักษณะไดแก  

1) หนวยผลิตซึ่งทำหนาที่ผลิตกำลังแรงานเขาใหมเขาสูตลาดแรงงาน ไดแกหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย วิทยาลัยการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 2) หนวยงานภาคการพัฒนา 
ทำหนาที่พัฒนา ผลิตแรงงานที่อยูในกำลังแรงงานใหมีทักษะความสามารถในระดับที่สูงขึ้น หนวยงานหลักไดแก 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
และหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ฯลฯ โดยมีเปาหมาย
การผลิตและพัฒนาเพ่ือสรางสมดุลของกำลังแรงงานดังนี้ 

ภาคการศึกษา กำหนดเปาหมายการผลิตและพัฒนา 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 

ภาคการพัฒนา กำหนดเปาหมายการผลิตและพัฒนา 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 เมื ่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2546 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2551 ซ่ึงมีการกำหนดตำแหนงเชิงยุทธศาสตร 
ทางการคา (Trade Strategic Position) ของทุกกลุมจังหวัด ดังนี้ 

1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน) กำหนดตำแหนง 
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
เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตร  ทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย สาขาทองเท่ียวและบริการ เกษตรกรรม 
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ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง 
วิสาหกิจชุมชน OTOP 

2. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย นาน พะเยา แพร) เปนศูนยกลางการคาและทองเท่ียว
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประตูสู อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและอาเซียน มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 
145,567 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 65,957 คน และภาคการพัฒนา 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
การคาและบริการสี่แยกอินโดจีนและประตูสู พมา 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 ทองเท่ียวและบริการ ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง วิสาหกิจชุมชน  

4. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) เปนศูนยกลาง
ธุรกิจขาวและทองเที่ยวมรดกโลก มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 152,869 คน แบงการผลิต 
โดยภาคการศึกษา 111,737 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 41,132 คน ประกอบดวยจังหวัดกำแพงเพชร 
38,312 คน จังหวัดนครสวรรค 78,807 คน จังหวัดพิจิตร 26,000 คน จังหวัดอุทัยธานี 9,750 คน  
การพัฒนากำลังแรงงานเพื ่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที ่ยว 
และบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และแปรรูป
อาหาร สิ่งทอเครื่องนุงหม ธุรกิจการคาพาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP 

5. ภาคกลางตอนบน 1 (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบรุี) เปนคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เมืองนวัตกรรมดานอาหาร แหลงองคความรูดานการศึกษานวัตกรรม และโลจิสติกส 
มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เท าก ับ 259,996 คน แบงการผล ิต โดยภาคการศึกษา 104,792 คน  
และภาคการพัฒนา จำนวน 155,204 คน ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี 15,657 คน จังหวัดปทุมธานี 
70,438 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 59,231 คน จังหวัดสระบุรี 114,670 คน การพัฒนากำลังแรงงาน 
เพื ่อมุ  งสู ตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุ มจังหวัด ประกอบดวย ยานยนตและชิ ้นสวน ไฟฟา 
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) 
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมสีเขียว การทองเที ่ยวที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม และประตูสู อาเซียนและโลก 
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มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 109,933 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 33,516 คน และภาคการพัฒนา  
จำนวน 76,455 คน ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา 34,249 คน จังหวัดนครนายก 16,647 คน จังหวัด
ปราจีนบุรี 23,083คน จังหวัดสมุทรปราการ 22,425 คน จังหวัดสระแกว 13,529 คน การพัฒนากำลังแรงงาน
เพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ยานยนตและชิ้นสวน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ทองเท่ียว และบริการ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง  
ดิจิตอล 

8. ภาคกลางตอนลาง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) เปนศูนยกลางการคา 
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 
การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสู ตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยว 
และบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิต 

9. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) 
เปนศูนยกลางการคาสินคาประมงแปรรูป สินคาเกษตร และการทองเท่ียวนานาชาติ 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 การพัฒนากำลังแรงงานเพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด 
ประกอบดวย ทองเท่ียวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
อาหารและแปรรูปอาหาร บริการสุขภาพ โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอเครื่องนุงหม 

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด) เปนศูนยกลางผลไมออรแกนิก 
อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 
943,605 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 51,805 คน และภาคการพัฒนา 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 เทากับ 460,241 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 147,149 คน และภาคการพัฒนา 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 การพัฒนากำลังแรงงานเพื ่อมุ งสู ตำแหนง 
เชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร โลจิสติกสและขนสง สิ่งทอเครื่องนุงหม กอสรางและชางฝมือ ธุรกิจการคา พาณิชย 

12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) เปนศูนยกลาง
การคาสินคาเกษตรและปศุสัตว การทองเท่ียวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความตองการ
กำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 127,679 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 32,359 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 
95,320 คน ประกอบดวยจังหวัดนครพนม 13,010 คน จังหวัดมุกดาหาร 70,714 คน จังหวัด สกลนคร 
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43,955 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย 
ทองเท่ียวและบริการ 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 การพัฒนากำลังแรงงานเพ่ือมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด 
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  
ประกอบดวยจังหวัดชัยภูมิ 50,315 คน จังหวัดนครราชสีมา 47,900 คน จังหวัดบุรีรัมย 9,210 คน  
จังหวัดสุรินทร 14,900 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด 
ประกอบดวย ทองเท่ียวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร ธุรกิจการคา 
พาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP 

15. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ 
ยโสธร) "เปนศูนยกลางขาวหอมมะลิโลก และประตูสูอาเซียนตะวันออก” มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 
96,819 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 51,818 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 45,001 คน 
ประกอบดวย จังหวัดยโสธร 27,750 คน จังหวัดศรีสะเกษ 36,225 คน จังหวัดอำนาจเจริญ 9,760 คน 
จังหวัดอุบลราชธานี 23,084 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื ่อมุ งสู ตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคา 
ของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร โลจิสติกสและขนสง ธุรกิจการคา พาณิชย วิสาหกิจชุมชน OTOP 

16. กลุ มจังหวัดภาคใตฝ งอันดามัน (ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี ่ ตรัง) เปนเมืองเศรษฐกิจ
สรางสรรค ดานวิทยาการอาหารและศูนยกลางทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก มีความตองการกำลังแรงงาน 5 ป เทากับ 
153,845 คน แบงการผลิตโดยภาคการศึกษา 32,840 คน และภาคการพัฒนา จำนวน 121,005 คน 
ประกอบดวยจังหวัดกระบี ่ 41,930 คน จังหวัดตรัง 5,095 คน จังหวัดพังงา 19,670 คน จังหวัดภูเก็ต 65,870 คน  
จังหวัดระนอง 21,280 คน การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนงเชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด 
ประกอบดวย ทองเท่ียวและบริการ 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 การพัฒนากำลังแรงงานเพื่อมุงสูตำแหนง 
เชิงยุทธศาสตรทางการคาของกลุมจังหวัด ประกอบดวย ทองเที่ยวและบริการ เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและแปรรูปอาหาร อาหารและอาหารสัตว โลจิสติกสและขนสง 
ธุรกิจการคา พาณิชย 

ตารางท่ี 1 ความตองการกำลังคนจำแนกตามกลุมจังหวัดตั้งแตป พ.ศ. 2560 - 2564 

การพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (ประเทศไทย 4.0) เพื่อสนับสนุนการผลิต

กำลังแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 

Growth) ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาตอยอดดวยการวิจัย (First S-curve) ไดแก 

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive) กำหนดการพัฒนากำลังคนดานยานยนต 

และชิ้นสวน รองรับการขยายตัวดานการพัฒนาระบบยานยนตสมัยใหม จำนวน 160,111 คน ในทองท่ี 17 จังหวัด
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2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) กำหนดการพัฒนากำลังคนดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

รองรับการขยายตัวดานการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส จำนวน 124,167 คน ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 3) อุตสาหกรรม

การทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) การพัฒนาคน

รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยมีการดำเนินการท้ัง 76 จังหวัด มีเปาหมายจำนวนกำลังแรงงาน 

การพัฒนา จำนวน 733,130 คน 4) การเกษตรและเทคโนโลยีช ี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) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ไมมีการพัฒนาบุคลากรในดานดังกลาว 2) อุตสาหกรรม 

การบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) กำหนดเปาหมายรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส  

โดยการผลิตและพัฒนาในสาขาโลจิสติกสและขนสง จำนวน 215,631 คน ใน 22 จังหวัด 3) อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) ไมมีการพัฒนากำลังแรงงาน ระบุในแผนพัฒนา

กำลังคนรายจังหวัด 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) กำหนดใหมีเปาหมายการพัฒนากำลงัแรงงานดานดิจิตอล จำนวน 

8,582 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) ไมมีการพัฒนากำลังแรงงาน

ระบุในแผนพัฒนากำลังคนในระดับพ้ืนท่ี 

3.1๑ ยุทธศาสตรการแกไขและปองกันการขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560-2564 
ภาวะการขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงอุปสงค และในเชิงอุปทาน เกิดจากหลายปจจัย เชน ภาคการศึกษา 

ผลิตกำลังคนไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน การเขาสังคมผูสูงอายุ ทัศนคติในการทำงานของแรงงาน 
รุ นใหม การใชแรงงานอยางเขมขนมากกวาเทคโนโลยี และมีการลงทุนดานเทคโนโลยีนอย การแกไขปญหา 
การขาดแคลนแรงงานจะเห็นผลเปนรูปธรรมไดตองเกิดจากการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน อันจะนำไปสูการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางยั่งยืนสอดคลองและรับรองการพัฒนา
ประเทศสูไทยแลนด 4.0 ไดอยาง  มีประสิทธิภาพ กรมการจัดหางานจึงไดจัดทำยุทธศาสตรการแกไขและปองกัน
การขาดแคลนแรงงาน ป พ.ศ. 2560 – 2564 ข้ึน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 เตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความเขาใจ 
ในการทำงานแกผูเรียน และผูท่ีกำลังเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบดวย 7 กลยุทธ คือ  

1) การเตรียมความพรอมสำหรับผูท่ีกำลังศึกษาและเขาสูตลาดแรงงาน 
2) การสรางสมรรถนะใหกับผูสอนโดยรวมมือกับภาคเอกชน และนำ STEM มาใช 
3) สรางสมดุลใหผูเรียนตาง ๆ 
4) สรางระบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบกิจการกับอาชีวะศึกษา 
5) สรางระบบทวิภาคี ระหวางสถานประกอบกิจการกับอุดมศึกษา 
6) ปรับทัศนคตินักเรียน ผูปกครอง ใหเขาใจโลกอาชีพอยางแทจริง 
7) สรางคานิยม และทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 
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2. ยุทธศาสตรท่ี 2 รักษาอัตราการมีสวนรวมในตลาดแรงงาน (Labour Force Participation 
Rate) ยกระดับกำลังแรงงานใหมีสมรรถนะสูง เพื่อยกระดับทักษะของกำลังแรงงาน และสนับสนุนการคงอยู 
ในตลาดแรงงาน ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ  

1) สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

2) เตรียมความพรอมกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0  

3) อบรมในรปูแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)  

4) มีสวนรวมในตลาดแรงงาน โดยใชมาตรการทางกฎหมายและไมใชกฎหมาย 
5) สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ SMEs  

6) การทบทวนรูปแบบการจางแรงงานตางชาติในทุกระดับทักษะ  

3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงโครงสรางคาจางใหมีความเหมาะสม เพื่อสรางความเหมาะสม      
ในดานรายไดเนื ่องจากคาจางถือเปนปจจัยสำคัญของแรงงานตอการตัดสินใจและออกจากตลาดแรงงาน 
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้  

1) ใชระบบคาจางตามมาตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Pay) อาทิ มาตรฐาน 
ฝมือแรงงานแหงชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ 

2) ปรับคาจางอยางเหมาะสมตามความรู ความสามารถ และระดับฝมือ  

3) ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำ  

4. ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนการจางงานในกลุ มผู สูงอายุ และสรางแรงจูงใจแกผู ที ่อยู 
นอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกกลุมผูอยูนอกกำลังแรงงานใหเขาสูตลาดแรงงาน
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้  

1) อำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุและแรงงานนอกระบบใหเขาสูตลาดแรงงาน  

2) สนับสนุนแนวทางการจางงานอยางเหมาะสม  

3) จัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหแกแรงงาน  

4) เพ่ิมประสิทธิภาพใหแกแรงงาน  

5) ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำ  

5. ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และการมีสวน
รวมในภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานขอมูลและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่เกี ่ยวของ 
ประกอบดวย 4 กลยุทธท่ีเก่ียวของกับผลิตภาพแรงงาน ดังนี้  

1) สรางเครือขายระหวางสถานศึกษาและผูประกอบการ  

2) สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  

3) สนับสนุนใหใชขอมูลจากหนวยงานราชการเปนฐานขอมูล  

4) นำระบบ IT มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลกำลังแรงงาน  

3.1๒ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สงเสริมเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยมุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุนใหภาคเอกชนเกิดความตระหนัก 
ถึงความสำคัญ และความจำเปนที่ตองเรียนรูและปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
อยางมีศักยภาพ ประกอบดวยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 
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(1) เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจเพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจ 
และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทำธุรกิจตลอดหวงโซคุณคา 

(2) เพิ ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการคาขายสินคาของชุมชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยดำเนินการรวมกันระหวางหนวยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

(3) เรงสรางธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อใหเปนฟนเฟอง
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

(4) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มุงสรางประเทศไทย 
ที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูอาศัยอยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ 
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตาง ๆ ของรัฐผานเทคโนโลยี ประกอบดวยแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร 5 ดาน คือ 

(1) สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสำหรับ
ประชาชน 

(2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค  

(3) สรางสื่อคลังสื่อ และแหลงเรียนรูดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ที่ประชาชนเขาถึง 
ไดอยางสะดวกผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

(4) เพิ ่มโอกาสในการเร ียนรู และได ร ับบริการการศึกษาที ่ม ีมาตรฐานของนักเร ียน 
และประชาชนแบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) เพิ่มโอกาสการไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเทาเทียม 
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 ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต  

 (3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร  

3.1๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตรท่ี 1: ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญา  
ยุทธศาสตรนี ้มีเปาหมายในการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ มอุตสาหกรรมเปาหมาย  

เพิ่มการใชงาน ดานดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุม SMEs เพิ่มจำนวนผูประกอบการฐานนวัตกรรม 
(Innovation Driven Enterprise : IDE) ลดปริมาณของเสียและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคอุตสาหกรรม 
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รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมาย ยุทธศาสตรนี ้ประกอบดวย  
3 กลยุทธ คือ  

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม  
1. เพิ ่มผลิตภาพ สงเสริมการนำทักษะองคความรู ด านการบริหารจัดการใหม ๆ มาชวย 

ในกระบวนการผลิตและการประกอบการ เชน การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการดานโลจิสติกส การควบคุม
สินคาคงคลัง การออกแบบเชิงวิศวกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา เปนตน รวมถึงสงเสริม 
ใหผู ประกอบการประยุกตใชระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) การใชหุ นยนตในการผลิต 
(Robotic) การใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟแวรตาง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยใหเขาสู 
Industry 4.0 ซ่ึงจะเขามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของโลกในอนาคตอันใกล  

2. ยกระดับมาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑ มาตรฐานอุตสาหกรรมเปนสวนสำคัญสวนหนึ่ง 
ในการถายทอดแนวทางปฏิบัติท่ีดีของภาคอุตสาหกรรม (Best Practices) และชี้นำแนวทางการจดัการของภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนำผลิตภัณฑใหมและกระบวนการผลิตใหมมาสูภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเปน 
ตองมีการยกระดับมาตรฐานของสินคาและบริการเพื่อยกระดับมูลคาผลิตภัณฑ รวมทั้งมีการจัดทำเกณฑมาตรฐาน
อุตสาหกรรมในดานตาง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอยางเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการวางมาตรฐานในเชิงรุกเปนปจจัย
สำคัญ จึงควรมีการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานในเชิงรุกโดยรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน รวมทั้งสงเสริม
ใหภาคเอกชนสามารถเขาถึงองคความรูและการปรับใชมาตรฐานตาง ๆ ในสถานประกอบการไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือเปนการวางรากฐานการเปนผูชี้นำดานการผลิตใหพรอมรองรับการเขาไปเปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตของโลก 

3. พัฒนานวัตกรรม สงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวมในการวิจัยทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยสรางชองทางและเครือขายเพื่อรวมกันนำเสนอโจทยปญหาการวิจัยสูภาครัฐ สงเสริมการจัดการเครือขายเงินทุน
และสนับสนุนเงินทุน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายในสถานประกอบการ  
ตอยอดงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิต สรางผลิตภัณฑตนแบบ (Pilot) 
และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย ตลอดจนการสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพ่ือยกระดับมูลคา
ผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิต หรือขยับการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมไปสูหวงโซการผลิตของโลก 
ท่ีมีมูลคาสูง 

4. สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) โดยการสงเสริม 
ใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการรีไซเคิล การใชพลังงานทดแทน        
หรอืพลังงานทางเลือกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใหความรูและแนวทางปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
และสนับสนุนธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสรางความยั่งยืนในการประกอบการ
อุตสาหกรรม  

5. การสรางการเติบโตของวิสาหกิจดานความคิดสรางสรรค และดานวัฒธรรม (Cultural & 
Creative) เพ่ือเปนการนำทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางความคิดมาสรางคุณคาในเชิงเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการวิจัย 
และพัฒนาเชิงออกแบบเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูจากวัฒนธรรมและภูมิปญญารวมกับการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสรางสรรคและผูประกอบการในธุรกิจท่ีใชความคิดสรางสรรค เชน อุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบ
เฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมบันเทิง หรือธุรกิจท่ีใชสินทรัพยทางวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อน ไดแก อุตสาหกรรมแฟชั่น 
ที่สะทอนเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ผาทอตาง ๆ เครื่องประดับท่ีคงเอกลักษณการออกแบบของแตละ
ทองถ่ิน เปนตน 

 
 



2 - 28 

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผูประกอบการ  
จากโมเดลประเทศไทย 4.0 เนนการพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น 

จึงตองสงเสริมผู ประกอบการทุกระดับในการใชนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื ่อพัฒนาไปสู ว ิสาหกิจ 
ที่ขับเคลื ่อนดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDE) และมีความเชี ่ยวชาญอยางครบวงจรตั ้งแต
ข้ันตอนการพัฒนาการผลิตและการตลาด นอกเหนือจากการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว ยังมีแนวทาง
ในการสนับสนุนดานอ่ืน ๆ แตกตางกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญา  
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายในการปฏิรูปองคกรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

เพ่ิมมูลคาการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมจำนวน
นักวิจัยในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพิ่มจำนวนสิทธิบัตรจดทะเบียนตอประชากร และเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาทักษะ องคความรูของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
เนื่องจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ผู ประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที ่เกี ่ยวของใหมีความรู ทางดานเทคโนโลยี สามารถกาวทันตอเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งการสรางบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดคน
นวัตกรรมตาง ๆ ที่มีอัตรากำลังเพียงพอตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม เพื่อเปนแรงขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตอไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและ องคความรู 
ของบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ยกระดับทักษะและองคความรู ดานเทคโนโลยี (Re-skill for Labor to Support Industry 4.0) 
- ยกระดับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อพัฒนาใหเปนแรงงานที่มีฝมือ 

มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหมท่ีจะเปลี่ยนไปในอนาคตได  

- เพิ่มจำนวนแรงงานฝมือที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยรวมกับสถานศึกษา เชน 
สถาบันอาชีวะในการอบรมบุคลากรคุณภาพสูตลาดแรงงาน  

- สรางเครือขายระหวางผูประกอบการ สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการกำหนด
หลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร พัฒนาฝมือแรงงาน และการอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหแกแรงงาน  

2. สรางผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี และนวัตกร (Enhance Specific Knowledge to 
Support New Technology)  

- เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและนวัตกรในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะ   
ในสาขาเทคโนโลยีที่เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศ เชน Biotech, Foodtech, Meditech, Healthtech,    
และ Automation & Robotic เปนตน  

- เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับ  
ทำหนาท่ีถายทอดหรือเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรม  

- เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดานดิจิทัล การประยุกตใช
ดิจิทัล และออกแบบดิจิทัลในสาขาตาง ๆ ท่ีมีความขาดแคลน  
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3. พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Enhance IT & Digital Skill)  
- พัฒนาทักษะบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาชวยในการติดตอสื่อสาร    

ในองคกรและสื่อสารกับลูกคา เชน การประสานงานดวยระบบออนไลน การประชุมออนไลน  

- พัฒนาทักษะบุคลากรในองคกรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยอำนวยความสะดวก        
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เชน การใชโปรแกรมซอฟแวรตาง ๆ ทั้งโปรแกรมดานบัญชี การวางแผน 
การผลิต บริหารคลังสินคา การวิเคราะหขอมูลลูกคา  

- วางรากฐานดานการเขียนโปรแกรม และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสูสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเตรียมพรอมกำลังคนสูการปฏิรูปอุตสาหกรรม  

4. เชื ่อมโยงนวัตกรรมและองคความรู ด วยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Connect Innovation  
& Knowledge through Digital Platform)  

- เชื่อมโยงเครือขายกำลังคนนวัตกรรม ริเริ่มชองทางการแลกเปลี่ยนและการรวมกลุมของนักวิจัย 
นวัตกร ผูประกอบการ และนักลงทุน พรอมสรางการเขาถึงองคความรูและสิทธิบัตรสูภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบดิจิทัล 

- พัฒนาแหลงการเรียนรูออนไลนในการสืบคนขอมูลความรูตาง ๆ ผานระบบคอมพิวเตอร 
อัพเดทความรู เทคโนโลย ีและนวัตกรรมผานสื่อออนไลน เชน เว็บไซต, social media, online video, e-book เปนตน 

- การศึกษาทางไกลผานระบบออนไลน เปดโอกาสใหสามารถเรียนและไดรับวุฒิการศึกษา    
จากสถาบันนั้น ๆ ได โดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปศึกษายังสถาบันในประเทศนั้น  

ยุทธศาสตรท่ี 3 เช่ือมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก  
ยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายใหรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองตอความตองการ 

ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสูหวงโซท่ีมีมูลคาสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใชดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด
ระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผูประกอบการไทยไปยังตางประเทศเปาหมายและเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 
ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งเพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายไปยังตลาดตางประเทศ 
ยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงหวงโซการผลิตของโลก  
กลยุทธท่ี 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสูสากลดวยดิจิทัล  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ 

3.1๔ ยุทธศาสตร สสว. ป 2560-2564 
วิสัยทัศน “เปนผูนำในการขับเคลื่อนและเพ่ิมศักยภาพ SME สูความม่ังค่ังอยางยั่งยืน” 
ยุทธศาสตรท่ี 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีสงเสริม SME 

1.1 บูรณาการการจัดทำแผนการสงเสริม SME 
1.2 บูรณาการงบประมาณและการจัดทำตัวชี้วัดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Joint KPI) 
1.3 สรางความรวมมือเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกับนโยบายสงเสริม SME (Promote Policy)  

ท้ังในระดับประเทศ (Local) ภูมิภาค (Regional) และตางประเทศ (Global) 
1.4 พัฒนาฐานขอมูลรวมกับหนวยงานท่ี มีบทบาทเฉพาะดานเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันงานตามแผนการสงเสริม SME 
2.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการสงเสริม SME (Implement โครงการ) 

1) การสงเสริม SME เฉพาะกลุ มตาม Life cycle ไดแก Startup, Regular, Strong, 
Turnaround 
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2) การเตรียมความพรอมในการสรางและยกระดับมาตรฐานใหกับผูประกอบการ SME  
3) เสริมสรางองคความรูในการประกอบธุรกิจ  
4) สงเสริมดานการตลาดท้ังในและตางประเทศ  
5) การสงเสริมให SME เขาถึงแหลงเงินทุนมากข้ึน 

3.1๕ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ  

ในการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เชน  

• มีฐานขอมูลความตองการกำลงัคน (Demand) จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน 
• สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา 
• สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ ้นเมื่อเทียบ 

กับผูเรียนสังคมศาสตร 
• รอยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ     
และเปนเลิศเฉพาะดาน 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ  
• สัดสวนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา  

ในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
• รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร

โรงเรียนในโรงงาน ตามมาตรฐานท่ีกำหนดเพ่ิมข้ึน  
• จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน  
• จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสำหรับผูมีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน 
• รอยละของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม

วิชาชีพและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
เปาหมายที ่ 3 การวิจ ัยและพัฒนาเพื ่อสรางองคความรู  และนวัตกรรมที ่สร างผลผลิต 

และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 

• สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน  
• สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับ GDP ของประเทศเพ่ิมข้ึน 
• จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
• จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คน เพ่ิมข้ึน 
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• จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ ท่ีไดจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน 
• รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาหมายที่ 2 คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เชน 

• ประชากรวยัแรงงาน (15 – 59 ป) มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  
• จำนวนผูสูงวัยท่ีไดรับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายที ่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเร ียนรู 
ตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เชน  
• จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 

ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมี สมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน 
• จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน (+3) เพ่ิมข้ึน 
3.1๖ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวย วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

กลยุทธท่ี ๑.๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการสรางเสริมสังคมฐานความรู 
มาตรการท่ี  ๑.๒.๓ ส งเสร ิมการแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู  ระหว างเกษตรกร อ ุตสาหกรรม และสถาบัน  

การศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน 
มาตรการท่ี ๑.๒.๕ การสนับสนุนสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการตอยอด 

ภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
กลยุทธที ่ ๑.๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสรางเสริมขีดความสามารถ 

ของทองถิ่น และชุมชน 
มาตรการท่ี ๑.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ 

/บริการของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การเพิ ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ น และนวัตกรรมในภาคเกษตร  

ผลิตและบริการดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรนี้ไดจำแนกกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน ๓ กลุมหลัก ไดแก กลุมสาขาเกษตรกรรม 

กลุ มสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ มธุรกิจบริการ (รวมธุรกิจคาปลีกและคาส ง) โดยมีการกำหนด
กล ุ มเป าหมายข างต นเพ ื ่อการดำเน ินงานตามสภาพปญหาในระด ับชาติ ควบคู ก ับความเด ือนร อน 
หรือผลกระทบในวงกวาง โดยใชเกณฑในการพิจารณาจากผลกระทบตอสังคมไดแก จำนวนผูประกอบการ  
และจำนวนการจางงาน ทั ้งนี ้ย ังไดพิจารณาจากผลกระทบตอเศรษฐกิจหรือความสำคัญตอการขยายตัว 
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาสาขาเปาหมายจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การสงออก  
การนำเข า และผลิตภาพ ประกอบกับการมีส วนร วมของว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
ที่มีกวารอยละ ๙๙ ในระบบหวงโซอุปทานและหวงโซมูลคา และศักยภาพและความพรอมทางดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประเทศตามลำดับ เพื่อใหกลุมเปาหมายหลักทั้ง ๓ ขางตนมีความชัดเจนในการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติยิ ่งข้ึน  
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จึงไดกำหนดประเภทของสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของนโยบายและแผนฯ ฉบับที ่ ๑ นี ้ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ 
ความยืดหยุนและนวัตกรรมใหพรอมกับการปรับโครงสรางในการเขาสูยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ดังนี้ 

๑. กล ุ มสาขาอุตสาหกรรมดั ้งเด ิมของประเทศจากกลุ มเป าหมายหลักที ่ประเทศไทย 
ตองพยายามรักษา เพ่ือใหเกิดการจางงานและการลงทุนอยางมีเสถียรภาพ ดังนี้ 

๑.๑ กลุมเกษตรกรรม : ขาว มันสำปะหลัง ออย กุง ไก ปาลมน้ำมัน ยางพารา 
๑.๒ กลุมอุตสาหกรรมวิศวกรรม : เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณ 
๑.๓ กลุ มอุตสาหกรรมเบา : แฟชั ่น (สาขาสิ ่งทอและเครื ่องนุ งห ม ผลิตภัณฑจากหนัง  

แกวและเซรามิก อัญมณี) พลาสติกและปโตรเคมี ผลิตภัณฑยาง 
๑.๔ กลุมอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร 
๑.๕ กลุ มธุรกิจบริการและการคา : บริการทองเที ่ยวและสาขาตอเนื ่อง (บริการสุขภาพ 

และอนามัย บริการดานวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก รานอาหาร บริการเสริมสรางสุขภาพ สปา)  
โลจิสติกสและสาขาตอเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและผลิตภัณฑ ตอเรือซอมเรือ) และบริการ
กอสรางและสาขาตอเนื่อง 

๒. กลุมสาขาอุตสาหกรรมใหมและสาขาที ่มีแนวโนมที ่ดี ไดแก สาขาพลังงานและพลังงาน
ทดแทนระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขาตอเนื่อง (บริการคอมพิวเตอรและซอฟตแวร สิ่งพิมพ
และพิมพสกรีน) และกลุมเทคโนโลยีใหมเชน Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, Bio Packaging 
และ Technical Textile เปนตน 

กลยุทธท่ี ๒.๑ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื ่อการยกระดับความสามารถในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และผลิตภาพรายสาขา 

มาตรการท่ี ๒.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื ่อการสงเสริมการรวมกลุม 
และเครือขาย บริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลติ ตลอดหวงโซอุปทานท้ังเกษตร ผลิต และบริการ 

พัฒนาว ิทยาศาสตร  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมเพ ื ่ อสน ับสน ุนส  ง เสร ิมการรวมกลุ ม 
และเครือขายสรางความเชื ่อมโยงระหวางตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำตลอดหวงโซมูลคา ซึ ่งครอบคลุม 
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลิต
ภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปสูการสรางความเขมแข็งในการพัฒนากลุมและเครือขาย 
แบบครบวงจร (Cluster Management) ที่มีการบริหารจัดการหวงโซอุปทานอยางเปนระบบ (Supply Chain 
Management) เชน การทำ Technology Matching เพื ่อการเพิ ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพตลอดหวงโซ
อุปทานและเครือขาย (Supply Chain and Cluster Management) สรางงานนวัตกรรมรวมระหวางวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผู ประกอบการ  ขนาดใหญ การรวมกลุ มเพื ่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 
และบริการเพื่อการสรางตลาดใหม ใชสิทธิประโยชนทางการคาเสรี ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการทองเที่ยว 
และสาขาตอเนื่อง เชน ผลิตภัณฑสมุนไพร สปา และ OTOP เปนตน 

มาตรการที ่ ๒.๑.๒ การยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพกระบวนการผลิต  
โดยใชประโยชนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

พัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที ่ตอบสนองความตองการของประเทศ 
เพื ่อการยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพทั ้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต  
และธุรกิจบริการ เชน การเสริมสรางความรู วิสาหกิจและการใชเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับระดับและขนาด 
ของวิสาหกิจเพ่ือการลดตนทุน การลดของเสีย การปรับปรุงเทคนิคการผลิต การปรับปรุงระบบการจัดการวัตถุดิบ 
การควบคุมสินคาคงคลัง เทคโนโลยีเครื ่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีการตรวจวัดแมนยำ 
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(Precision Measurement) พัฒนานักปรับปรุงผสมผสานเสนใย พัฒนา Textile Designer (ออกแบบเสนใย) 
การพัฒนาปรับปรุงเครื ่องจักรในการพัฒนาเสนใย เทคโนโลยีการกรีดยางหรือวิธ ีการกรีดยางแบบใหม  
(เปลี่ยนจากการกรีดเปนการเจาะ) เทคโนโลยี การแปรรูปยางขั้นตนโดยการพัฒนาสารเคมีใหมเพื่อใชรักษา 
สภาพน้ำยางแทนแอมโมเนีย การพัฒนา software สำหรับระบบการจัดการโรงแรม (Front and Back Office) 
เพ่ือยกระดับการใหบริการของโรงแรมไทย เปนตน ตลอดจนการนำผลงานไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยี
ท้ังการถายทอดแบบวิสาหกิจขนาดใหญสูวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การรวมกลุมเปนหุนสวนกัน 
(Consortium) ระหวางภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ การจัดทำแผนที ่นำทางการพัฒนา  
การดำเนินงานสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง เปนตน 

กลยุทธท่ี ๒.๒ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื ่อการสรางมูลคาเพิ ่ม สรางคุณคา และนวัตกรรม 
รายสาขา 

มาตรการท่ี ๒.๒.๑ การพัฒนาว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เพ ื ่อการยกระด ับค ุณภาพ มาตรฐาน  
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑและบริการ 

มาตรการท่ี ๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อการปรับตัวรองรับเศรษฐกิจ 
สีเขียวมุงเนนการสรางความแตกตาง นวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดผลิตภัณฑและบริการ 

พัฒนาและนำงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชในการเสริมสรางองคความรู        
และการพัฒนาผล ิตภัณฑ บรรจ ุภ ัณฑ บร ิการ และกระบวนการรองร ับเศรษฐก ิจส ี เข ียวท ี ่ เป นมิตร 
กับสิ่งแวดลอม โดยเนนขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ
บริการในตลาดที่เนนเทคโนโลยีและคุณภาพ และขีดความสามารถในการใชประโยชนจากขอตกลงทางการคา
ระหวางประเทศตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพื ่อสุขภาพ ผลิตภัณฑชีวภาพ (Bio - Products and 
Renewable Packaging) การใชพลังงานทางเลือกจากพืชผลิตภัณฑปโตรเคมีจากวัตถุดิบอ่ืนท่ีไมใชน้ำมันดิบ (Bio-
based Product) เป  นต  น ตลอดจนการพ ัฒนา Business Model ท ี ่ ม ี การนำผลงานว ิ ทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมมาสรางความแตกตางและความโดดเดนที่มีสวนผสมของวัฒนธรรมและเอกลักษณแหงความเปนไทย 
ตอผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนตลาดในรูปแบบ Niche Market 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กลย ุทธ  ท่ี  ๔.๑ การบูรณาการการพัฒนาและผล ิตกำล ังคนด าน ว ิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

ของประเทศ 
มาตรการที่ ๔.๑.๒ การสนับสนุนและสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร       

และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เนนการบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน 
(Work - Integrated Learning) 

การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติจริง 
เพื่อเรียนรูงานอาชีพ โดยขยายการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทำงาน ไดแก การศึกษา
ในระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา การฝกงาน เปนตน รวมทั ้งส งเสร ิมการผลิตและพัฒนาบุคลากรผู สอน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที ่ขาดแคลน และการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ท่ีอยูในตลาดแรงงานอยูแลวใหมีทักษะและความสามารถท่ีสามารถเปลี่ยนมาประกอบอาชีพในสาขาท่ีขาดแคลน 

กลยุทธท่ี ๔.๒ การยกระดับสมรรถภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องคความรู
กำลังคน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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มาตรการท่ี ๔.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและเพิ ่มขีดความสามารถบุคลากรวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี เพื ่อรองรับความตองการใหมและเพิ ่มผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ และรองรับ
สถานการณเรงดวนของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางวิชาชีพใหกับกำลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการเกิดขึ้นใหมของภาคผลิตและบริการ อาทิเชน เทคโนโลยี ระบบราย 
สาขา Creative Industry และเพิ ่มผลิตภาพของภาคผลิตและบริการที ่มีอยู เดิมและเปนสาขายุทธศาสตร 
ของประเทศ อาทิเชน สาขาเกษตร สาขาอาหาร สาขาพลังงาน สาขาแฟชั่น สาขาทองเที่ยว สาขาปโตรเคมี 
รวมทั ้งการเพิ ่มทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะดานภาษาตางประเทศ ตลอดจนเพื ่อรองรับ
สถานการณเรงดวนของประเทศ อาทิเชน สาขาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิศวกรรมทรพัยากร
ธรณี สาขาวิศวกรรมแหลงน้ำ สาขาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใหบุคลากรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มีศักยภาพในการทำงาน มีความสามารถในการเรียนรู ความสามารถในการแกปญหาสถานการณเรงดวน 
ของประเทศและกาวทันความกาวหนาในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก 

มาตรการท่ี ๔.๒.๒ การยกระดับความสามารถ ทักษะและองคความรู ด านวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ีใหแกแรงงานท่ัวไป 

การอบรมและการดำเนินงานการสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการฝกอบรมทักษะดาน ICT ที่มีระบบมาตรฐานการรับรองระดับสากล 
ผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบใหม ๆ เชน โรงเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโรงงาน 
หรือสถานประกอบการ เปนตน 

กลยุทธที ่ ๔.๓ การสรางแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหมีมวลวิกฤต และมีเสนทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรการท่ี ๔.๓.๒ การสรางโอกาสทางธุรกิจแกบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสรางโอกาสทางวิชาชีพโดยระบบบมเพาะผู ประกอบการดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม การพัฒนาระบบการแบงปนผลประโยชนทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ และการสรางกลไก
เชื่อมโยงบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและดานธุรกิจใหมีโอกาสไดทำงานพัฒนาธุรกิจ
รวมกัน เชน การสราง ตลาดงานรองรับอาชีพนักวิจัยโดยการสรางงานวิจัยรวมรัฐ เอกชน วิชาการ 

มาตรการท่ี ๔.๓.๓ การสงเสริมใหมีการเคลื่อนยาย (Mobility) ของบุคลากรวิจัยและพัฒนา 
การส งเสร ิมการเคล ื ่อนย ายและแลกเปลี ่ยนบุคลากรว ิจ ัยและพัฒนาระหว างภาครัฐ 

และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมีการทำงานรับใชสังคม (ภาคเกษตร ภาคการผลิต ภาคบริการ  
ภาคสังคม)  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและปจจัยเอ้ือ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธท่ี ๕.๑ การสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

มาตรการท่ี ๕.๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ กลไกดานการเงินการคลังรูปแบบใหม 
เพ่ือการพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือกลไกดานการเงินการคลังรูปแบบใหม และมาตรการสนับสนุน 
ดานการเงินการคลังสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผูประกอบการใหมในการทำวิจัย 
และพัฒนา และนำผลงานวิจ ัยไปใชในเช ิงพาณิชย  เช น ขยายบทบาทการรวมทุน (Venture Capital)  
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เพื ่อสนับสนุนการพัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุนสินเชื ่อทางการเงินผาน Bank  
และ Non-Bank การจัดตั ้งกองทุนการพัฒนางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐรวมเอกชน 
การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม (IT Bank) การพัฒนาระบบภาษี การสนับสนุนการเขาระดมทุนในตลาดทุน  
การปรับปรุงระบบ และกลไกการค้ำประกันสินเชื่อดวยทรัพยสินทางปญญา การใหบริการเงินกูดอกเบี้ยต่ำ  
การใหเงินทุนสนับสนุน การเริ ่มตนธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเขมขน การใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาเครื่องจักรในประเทศ และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
และท่ีปรึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการนำไปใชในเชิงพาณิชย เปนตน 

มาตรการท ี ่  ๕.๑.๒ การสน ับสน ุนและส งเสร ิมการใช  เคร ื ่องม ือทางการเง ินการคลัง 
ท่ีมีอยูในการเพ่ิมขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปรับปรุงระเบียบและขั ้นตอนในการขอรับการสนับสนุนจากเครื่องมือทางการเงินการคลัง 
ที่มีอยูใหมีความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหทั่วถึงเพื่อขยายฐาน
กลุมเปาหมาย ผูขอรับการสนับสนุน สรางกลไกในการที่จะชวยเหลือผูประกอบการ ประชาชน บุคลากร วิจัย 
และพัฒนาใหสามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ำ เชน การเพิ่มบทบาทโครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำและโครงการ
ดอกเบี้ยร อยละ ๐ เพื ่อการแกไขปญหาเร งดวนหรือการรองรับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และภูมิประเทศ เปนตน 

3.๑๗ แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552  
ในป พ.ศ. 2552 ไดมีการพิจารณาปรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) 

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสถานการณผูสูงอายุท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยฉบับปรับปรุง
นั้น ยังคงรักษาโครงแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับเดิม โดยมียุทธศาสตรที่สงเสริมการทำงานผูสูงอายุและการเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงาน ดังนี้ 

1. ย ุทธศาสตร ด านการเตร ียมความพรอมของประชากรเพื ่อว ัยส ูงอายุท ี ่ม ีค ุณภาพ  
โดยมาตรการท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

1.1 มาตรการหลักประกันดานรายไดเพ่ือวัยสูงอายุ 
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

2.3 มาตรการสงเสริมดานการทางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื ่อการพัฒนางานดานผู สูงอายุอยางบูรณาการ

ระดับชาต ิและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก  
4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ  
4.2 มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 
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บทท่ี 3 
การประเมินปจจัยในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

การจัดทำแผนเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ป และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน        
(พ.ศ.2565 - 2570) นอกจากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวของดานผลิตภาพแรงงาน การศึกษาความเชื่อมโยง 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติ  
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระท่ี 37 ปฏิรูปแรงงาน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร
ตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย ตามที่กลาวมาแลวในบทที่ 2 นอกจากนี้ 
ยังไดทำการวิเคราะหเกี ่ยวกับสถานการณและแนวโนมดานแรงงานในปจจุบัน และปจจัยตาง ๆ ที ่สงผล 
ตอการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของไทย ดังนี้ 

1. สถานการณแรงงานป 25๖2 
1.1 กำลังแรงงาน ขอมูลกำลังแรงงานเปนขอมูลผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 

โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ สำหรับป 2562 พบวา ประเทศไทยมีประชากรที่อยูในวัยทำงานหรืออายุ 15 ป
ขึ้นไปจำนวน 55.38 ลานคน จำแนกเปน ผูอยูในกำลังแรงงาน 38.18 ลานคน คิดเปนอัตราการมีสวนรวม
ในกำลังแรงงาน (KILM 1) รอยละ 67.71 ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมด ไดแก ผูมีงานทำ 37.61 ลานคน 
ผูวางงาน 0.37 ลานคน และผูรอฤดูกาล 0.19 ลานคน ขณะท่ีผูไมอยูในกำลังแรงงาน จำนวน 18.40 ลานคน 
คิดเปนอัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (Inactive Rate) (KILM 13) รอยละ 32.63 จำแนกเปนผูทำงานบาน 
5.38 ลานคน เรียนหนังสือ 4.35 ลานคน เด็ก คนชรา และคนที่ไมสามารถทำงานไดมี 6.80 ลานคน  
และอ่ืน ๆ 1.87 ลานคน ดังปรากฏในแผนภูมิ 1 แผนภูมิ 2 และแผนภูมิ 3 

แผนภูมิ 1  ภาวะการทำงานของประชากร ป 25๖2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน  

 

ผูอยูในวัยทำงาน (อาย ุ15 ปขึ้นไป) 
55.38 ลานคน 

ผูอยูในกำลังแรงงาน 
38..18 ลานคน 

ผูไมอยูในกำลังแรงงาน 
18.40 ลานคน 

ผูมีงานทำ 
37.61  
ลานคน 

ทำงานบาน    
5.38 
ลานคน 

ผูวางงาน  
  0.37 ลานคน 

เรียน
หนังสือ    
4.35  
ลานคน 

ผูรอฤดูกาล 
0.19 
ลานคน 

เด็ก คนชรา 
และคนที่ 
ไมสามารถ
ทำงานได     

6.80 ลานคน 

อื่น ๆ 
1.87 
ลานคน 
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แผนภูมิ 2  ภาวะการทำงานของประชากร ป 25๕๕ – 25๖2 

  

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 
หมายเหตุ: ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

1.2 โอกาสในการทำงาน การมีงานทำ การวางงาน  
  อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน : KILM 1 วัดจากอัตราสวนของประชากรในวัยแรงงาน 

ของประเทศที่มีงานทำหรือกำลังหางานทำซึ่งสะทอนอุปทานแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน 
อยูที่รอยละ 67.71 แสดงวาประชากรในวัยทำงาน 100 คน มีประมาณ 67-68 คน มีงานทำหรือกำลังหางานทำ 
โดยลดลงเล็กนอยจากปที่แลวที่มีอัตรารอยละ 68.29 สำหรับอัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (KILM 13) คิดจาก
จำนวนประชากรวัยทำงานผูไมอยูในกำลังแรงงานอยูที่รอยละ 31.91 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปที่ผานมา 
ท่ีมีอัตรารอยละ 32.63 ซ่ึงดัชนีนี้แปรผกผันกับอัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน KILM 1 (แผนภูมิ 3) 

แผนภูมิ 3  อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงาน (KILM 1) อัตราผูไมอยูในกำลังแรงงาน (KILM 13) 
  ป 25๕๕ – 25๖2 

 

 
 

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 

หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 อัตราการมีงานทำตอประชากร : KILM 2 วัดจากจำนวนประชากรในวัยแรงงานที่มีงานทำ 
ตอประชากรวัยแรงงานทั ้งหมด ซึ ่งสะทอนความสามารถในการสรางงานของเศรษฐกิจ อัตราการจางงาน 
ของประชากรในวัยทำงานอยูที่รอยละ 66.48 ของจำนวนประชากรในวัยทำงาน แสดงวาประชากรวัยทำงาน 
100 คน มีงานทำประมาณ 66 - 67 คน ซึ่งลดลงจากปที่แลวที่อัตรารอยละ 67.11 และหากจำแนกตามระดับ
การศึกษาท่ีมีการจางงานสูงสุด 3 อันดับแรก พบวา ผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษายังคงมีอัตราการจางงาน
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ป

กําลังแรงงาน ผูมีงานทํา ผูวางงาน
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อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน อัตราผูไมอยูในกําลังแรงงาน
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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 
 

 
 

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ  
หมายเหต ุ: ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 

 อัตราสวนของผู มีงานทำตอประชากรจำแนกตามสถานภาพการทำงาน : KILM 3  
พบวา กลุมลูกจางที่ไดรับคาจางและเงินเดือน (wage and salaried workers) อยูที่รอยละ 49.61 เพิ่มข้ึน
เล็กนอยจากปที่ผานมาซึ่งอยูที ่รอยละ 48.42 โดยในกลุมนี้ประกอบดวย 2 กลุมยอย คือ ลูกจางเอกชน  
รอยละ 40.35 และลูกจางรัฐบาล รอยละ 9.26 ในขณะท่ีกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ (the self – employed) 
อยูที ่รอยละ 50.39 ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งอยูที ่รอยละ 51.58 ประกอบดวย 4 กลุมยอย กลุมนายจาง 
และมีการจางลูกจาง รอยละ 2.54 กลุ มผู ประกอบอาชีพอิสระที ่ประกอบธุรกิจตนเอง รอยละ 31.39  
กลุมผูมีสถานภาพเปนสมาชิกของสหกรณหรือองคกรเพื่อรวมกลุมสำหรับการผลิตสินคาและบริการ รอยละ 
0.11 และผูทำงานใหครอบครัวโดยไมไดรับคาจาง รอยละ 16.35 (แผนภูมิ 5 และ 6) 

แผนภูมิ 5 อัตราสวนของผูมีงานทำตอประชากรจำแนกตามสถานภาพการทำงาน ป 2562 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
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อัตราการจางงานของประชากรในวัยทํางาน

1.1 ลูกจางเอกชน
40.35%

1.2 ลูกจางรัฐบาล
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แผนภูมิ 6 อัตราสวนของผูมีงานทำ จำแนกตามกลุมลูกจางท่ีไดรับคาจางและเงินเดือน (Wage And Salaried Workers)  

และกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ (The Self – Employed)  ป 2555 – ป 2562 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 

 อัตราสวนของผู มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม : KILM 4 ซึ ่งจำแนกตาม 3 อุตสาหกรรมหลัก  
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 เพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เม่ือเทียบกับปท่ีแลวท่ีรอยละ 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 

 

 
 

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 เมื่อพิจารณาจำแนกรายอาชีพเพื่อศึกษาสภาพความตองการของตลาดแรงงาน พบวา  
อัตราการจางงานจำแนกตามอาชีพ 5 อันดับแรก คือ ผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง รอยละ 
28.92 พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด รอยละ 20.22 อาชีพขั ้นพื ้นฐานตาง ๆ ในดานการขาย 
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 

 

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 

 

 ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ         
 หมายเหตุ: ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 อัตราการจางงานแบบไมเต็มเวลา (Part-time Worker Rate) : KILM 6 ซึ ่งเปนผล
สืบเนื ่องจากนโยบายเอื ้อใหม ีการเคลื ่อนยายแรงงานจากที ่หนึ ่งส ู อ ีกที ่หนึ ่งไดสะดวก เพื ่อตอบสนอง 
ตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของการทำงาน และการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาคบริการ อัตราดังกลาว  
คิดจากจำนวนผูมีชั ่วโมงทำงานนอยกวา 35 ชั่วโมง ซึ่งสวนใหญเปนงานภาคบริการ อยูที ่รอยละ 16.72  
คือผูมีงานทำทุก 100 คน เปนผูทำงานไมเต็มเวลา 16 – 17 คน อัตราการทำงานต่ำกวาระดับ (Time-
related underemployment) : KILM 12 คิดจากจำนวนผูมีชั่วโมงทำงานนอยกวา 35 ชั่วโมงที่ตองการ
ทำงานเพิ่มขึ้น ใชวัดประสิทธิภาพการผลิตของกำลังแรงงานซึ่งอยูที่รอยละ 0.62 ลดลงจากปที่แลวเล็กนอย 
(แผนภูมิ 10) 
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แผนภูมิ 10 อัตราการจางงานแบบไมเต็มเวลา (Part-time Worker Rate : KILM 6 อัตราการทำงานต่ำกวา
ระดับ (Time-related underemployment) : KILM 12  

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ  
หมายเหตุ : . ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 
 
 

อัตราการวางงาน : KILM 9 คิดจากจำนวนผูวางงานตอกำลังแรงงานอยูที ่รอยละ 0.98 ลดลง
เล็กนอยจากปที่แลวที่มีอัตราการวางงานรอยละ 1.05 สำหรับอัตราการวางงานจำแนกตามเพศ พบวา เพศ
ชายมีอัตราการวางงานใกลเคียงกับเพศหญิง กลาวคือ อัตราการวางงานเพศชายอยูที่รอยละ 1.03 อัตราการ
วางงานเพศหญิงอยูท่ีรอยละ 0.93 (แผนภูมิ 11) 
แผนภูมิ 11 อัตราการวางงาน : KILM 9  ป 2555 - 2562 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ  

 หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

เมื่อพิจารณาการวางงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาที่มีการวางงานสูงสุด  
3 อันดับแรก คือ ระดับอุดมศึกษา คิดเปนรอยละ 38.99 ของผูวางงานท้ังหมด รองลงมา ไดแก มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 21.41 และมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20.33 (แผนภูมิ 12) 
  

16.57 16.65 17.53
16.01 15.98

17.98 17.19 16.83 16.88 16.72

1.13 0.76 0.74 0.58 0.58 0.57 0.73 0.68 0.77 0.62
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15.00

20.00
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รอยละ

ป

อัตราการจางงานแบบไมเต็มเวลา อัตราการทํางานตํ่ากวาระดับ

0.70 0.76 0.88 0.91 1.00
1.24

1.09 1.03

0.61 0.67 0.79 0.86 0.97 1.13 1.02 0.93

0.66 0.73
0.84 0.88

0.99

1.18
1.05 0.98

0.00

0.50

1.00

1.50

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

รอยละ

ป

อัตราการวางงานเพศชาย อัตราการวางงานเพศหญิง อัตราการวางงาน
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แผนภูมิ 12  การวางงานจำแนกตามระดับการศึกษา  ป 2562 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ   

 หมายเหตุ :  ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

 ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอชั ่วโมงทำงาน เปนขอมูลที ่ใชวัดปริมาณผลผลิตตอชั ่วโมง 
การทำงานโดยธนาคารแหงประเทศไทยดำเนินการคำนวณจากสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ตอชั่วโมงทำงาน ซึ่งมาจากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และจำนวนชั่วโมงทำงาน จากขอมูลภาวะการทำงานของประชากรที่ไดจัดทำโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ 
จากนั ้นนำมาคำนวณหาคาโดยเปนดัชนีรายไตรมาสใชป 2556 เปนปฐาน (2556 = 100) ซึ ่งขอมูล 
จะมีความลาชา 1 ไตรมาส ท้ังนี้ มีดัชนีผลิตภาพแรงงานตอชั่วโมงทำงาน ป 2562 อยูท่ี 129.37 ชะลอการ
ขยายตัวจากป 2561 รอยละ 3.89 โดยอุตสาหกรรมที ่มีการขยายตัวจากปที ่แลวสูงสุด ไดแก เหมืองแร เหมืองหิน  
และอ่ืน 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 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย    
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน 

อุดมศึกษา
38.99%

มัธยมศึกษาตอนตน
20.33%

มัธยมศึกษาตอนปลาย
21.41%
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13.76%
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ไมทราบและอื่นๆ 
0.26%

ไมมีการศึกษา
1.56% อุดมศึกษา
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มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา
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ไมทราบและอื่นๆ 

ไมมีการศึกษา
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2. โครงสรางประชากร 
โครงสรางประชากรและตลาดแรงงานของไทย สงผลถึงความตึงตัวของตลาดแรงงานซึ่งเปนอุปสรรค

สำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โครงสรางประชากรของไทยกำลังจะเขาสูสังคมสูงอายุ  
ทำใหประเทศไทยมีกำลังแรงงานตอจำนวนผูสูงวัยอยูในระดับต่ำ อัตราการวางงานของประเทศไทยอยูที่ระดับ
รอยละ 0 - 2 มาตั้งแตป พ.ศ. 2554 - 2562  

 

แผนภูมิ 14  อัตราเพ่ิมและจำนวนประชากร พ.ศ. 2548 – 2578  

 
 

สำหรับปญหาการขาดแคลนแรงงานในมิติโครงสราง พบวาเปนไปไดยากที่จะขยายกำลังแรงงาน  
จากขอมูลสถิติขององคการการคาโลก อัตราการเจริญพันธของประชากรหญิงของประเทศไทยลดลง 
อยางตอเนื่อง โดยปจจุบันจำนวนบุตรเฉลี่ยตอหญิงในวัยเจริญพันธอยูท่ี 1.5 คนตอประชากรหญิง 1 คน และ
คงที่ตอเนื่องมาเปนเวลามากกวาสิบป สงผลใหมีประชากรวัยแรงงานนอยลง ซึ่งไทยยังอยูในสถานะของ
ประเทศท่ีกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประเทศแรกๆ เม่ือเทียบกับกลุมประเทศแรกๆ   

นอกจากอัตราการวางงานอยูในระดับต่ำและโครงสรางของประชากรในวัยแรงงานที ่กำลังถดถอย  
อัตราการมีสวนรวมในกำลังแรงงานของไทย (Labor Participation Rate) ยังถือวาอยูในระดับที่สูง และยังคงสูงกวา 
รอยละ 60 จากขอจำกัดดังกลาวทำใหประเทศไทยไมสามารถเพิ ่มผลผลิตโดยการเพิ ่มกำลังแรงงาน 
เพื่อการแขงขันของประเทศ ประกอบกับการจางแรงงานตางดาวไมสามารถตอบโจทยเนื่องจากมีตนทุนแฝง 
ในระยะยาว การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเปนคำตอบท่ีจะสามารถตอบโจทยดังกลาว 

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 ท่ีอันดับ 30 (ดีขึ้น 5 อันดับ) โดยที่ระดับผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยอยูใน
ลำดับท่ี ๕4 

๓.๑ ปจจุบันประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถในการแขงขันโดย ๓ สถาบันหลัก ไดแก 
สถาบันการจดัการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) สภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum : WEF) และธนาคารโลก (World Bank) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูร ับผิดชอบในการพัฒนาอันดับขีดความสามารถในสวนของ IMD  
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และ WEF และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนผู ร ับผิดชอบในสวนของการจัดอันดับ 
ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก  

๓.๒ ในป 2562 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ ้น โดยอันดับ 
Doing Business (DB) ของไทยปรับตัวดีขึ ้นจากอันดับที่ 27 เปน 21 (ดีขึ ้น 6 อันดับ) ซึ่งการจัดอันดับของ 
Doing Business เปนการวัดและมีกระบวนการปรับปรุงที่เปนรูปธรรม ในขณะที่เกณฑการใหคะแนนของ 
IMD และ WEF มีรูปแบบท่ีคอนขางเปนนามธรรม  

๓.๓ สศช. ไดมีการดำเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการศึกษาตัวชี้วัดของ WEF และ IMD 
และไดสรุปตัวชี ้ว ัดที ่เปนจุดออนและควรเรงดำเนินการกอนทั ้งหมด 6 ดาน ไดแก (1) ดานโครงสรางพื ้นฐาน 
(Infrastructure) (2) ดานทรัพยากรมนุษย (Human Capital) (3) ดานสุขภาพ และคุณภาพชีวิต (Health 
and Quality of Life) (4) ดานสถาบัน (Institution) (5) ดานนวัตกรรม (Innovation) และ (6) ดาน
ความสามารถทางธุรกิจ (Business Competency) โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงานอยูในตัวชี้วัดดาน
ทรัพยากรมนุษย ไดแก (1) Labor Productivity เปนการคำนวณจากขอมูลสถิติ (Hard Data) ซ่ึงประเทศไทยได
อ ันด ับที ่  54 และ (2) Workforce Productivity มีเกณฑการให คะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูประกอบการ (Survey) ซึ่งประเทศไทยไดอันดับที่ 25 ทั้งนี้แมวาการจัดอันดับตัวชี้วัด Workforce Productivity  
จะมีลำดับท่ีไมต่ำมากนัก อยางไรก็ตาม IMD ไดเสนอแนะวาประเทศไทยควรพัฒนาตัวชี้วัดนี้เพ่ือเพ่ิมอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 

๓.๔ ผลการจัดอันดับการเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานผลิตภาพแรงงาน โดย IMD  
ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ  ในการวัดผลิตภาพแรงงานในอาเซียน ๕ ประเทศ ไดแก 
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ดังนี้ 
ปท่ีจัดอันดับ  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 

ด ัชน ีผล ิตภาพแรงงานตอคน ป 2562 เทาก ับ 123.22 เพิ ่มข ึ ้นจากป ท่ี แลวซึ ่งอย ู  ท่ี   
119.32 เพ่ิมข้ึนที่รอยละ 3.27 (YoY%) โดยดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน จำแนกตามประเภทธุรกิจ กลุมที่มี
การขยายตัวสูงสุด ไดแก 1) การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 2) ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 3) กิจกรรมดาน
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สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ตามลำดับ ในขณะที่กลุ มที ่มีการหดตัวสูงสุด ไดแก 1) การจัดหาน้ำ  
การจ ัดการและการบำบ ัดน ้ำเส ีย ของเส ีย และส ิ ่ งปฏ ิก ูล 2) ก ิจกรรมเก ี ่ยวก ับอส ังหาร ิมทร ัพย   
3) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ตามลำดับ (แผนภูมิ 15) 

แผนภูมิ 15 ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน (Labour Productivity per Persons Engaged) 

 
แหลงขอมูล: ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand) 

หมายเหตุ:  คาดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน ใชปฐาน 2556 
 

4. ระบบคาจาง 
การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับท่ี 

10) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖2 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 
คาจางขั ้นต่ำทั ่วประเทศอยู ระหวาง 313 – 336 บาท เฉลี ่ย ๓21 บาท และการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน 
ฝมือใชตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื ่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที ่ 9) จำนวน ๘๓ สาขาอาชีพ 
มีอัตราคาจางระหวาง ๓45 – ๘55 บาท  

ตารางท่ี 1  อัตราคาจางข้ันต่ำใหม ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ำ (ฉบับท่ี 10) 

ลำดับ
ท่ี 

จำนวน 
(จังหวัด) 

อัตราคาจาง
ขั้นต่ำ 

(บาท/วัน) 

เขตทองท่ีบังคับใช 

1 3 313 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 
จังหวัดกระบ่ี ขอนแกน เชียงใหม ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา 
สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี หนองคาย และอุบลราชธานี 

100.00 101.51 105.40 110.27 115.65 119.32 123.22

0.00

50.00

100.00

150.00

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ชั่วโมง

ป

ดัชนีผลิตภาพแรงงานตอคน
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ลำดับ
ท่ี 

จำนวน 
(จังหวัด) 

อัตราคาจาง
ขั้นต่ำ 

(บาท/วัน) 

เขตทองท่ีบังคับใช 

7 1 330 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 6 331 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

9 1 335 จังหวัดระยอง 

10 2  336 จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต 

หมายเหตุ : ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ำ ซ่ึงบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 
5 การเพ่ิมผลผลิตดวยนวัตกรรมของไทย 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอยางมากในชีวิตประจำวันของคนเรา ไมวาจะเปนเทคโนโลยี
สำหรับการติดตอสื่อสารระหวางกันในรูปแบบการใช โทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต ผานโปรแกรมสำเร็จรูป 
หรือ application เพื ่อทำธุรกรรมดานการเงิน หรือการซื ้อขายสินคาออนไลน การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมตาง ๆ เครื ่องมือ เครื ่องจักร เพื ่อชวยในการทำงานใหมีความสะดวกสบายมากขึ ้น การใช 
application เพื่อการสงอาหารถึงที่ทำงานหรือที่พัก หรือการใชเทคโนโลยีสำหรับระบบการคมนาคมขนสง
หรือการใชยานพาหนะโดยใชระบบแผนท่ีนำทาง (Global Positioning System: GPS) เปนตน 

ประเทศไทยยังมีกฎระเบียบท่ีสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมและการลงทุนดานการวิจัย    
และพัฒนาที่ต่ำโดยสงผลตอความสามารถในการแขงขันดานนวัตกรรมของประเทศ และสงผลตอการรักษา
ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน ทำใหประเทศไทยถือวามีการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ดวยนวัตกรรมนอยมาก และการลงทุนดวยการวจิัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ของ
ไทยอยูในระดับต่ำ1 โดยจะเห็นไดวาสัดสวนการใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP อยูในลำดับท่ี ๕๑ 

ตารางท่ี 2 อันดับความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย 
                     เปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1 แผนแมบทและแผนปฏบิัติการการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 

ที่มา : International Institute for Management Development : IMD ใน “แผนแมบทและแผนปฏบิัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 
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6. คุณภาพการศึกษาและคณุภาพของแรงงานไทยกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำ แมวาปจจุบันคนไทยไดรับ

โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องจาก ๘.๘ ปในป ๒๕๕๑ เปน 9.4 ป ในป ๒๕๕9 แตเมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕60 พบวา มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ท่ีอยูในระดับ
ต่ำกวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื ่องจากขอจำกัดที่สำคัญของการศึกษาไทย 
ทั้งปญหาเรื ่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนนการทองจำทำใหขาดความคิดสรางสรรค ปจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไมทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล ขณะท่ี 
ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนตอสายอาชีพในสัดสวนที่นอย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัดสวน
นักเรียนสายอาชีพตอสายสามัญเทากับ ๓๖ : ๖๔ สวนระดับอุดมศึกษาพบวามีการเปดหลักสูตรโดยไมคำนึงถึง
ความตองการของตลาดแรงงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางสวนยังมีปญหาคุณภาพ ทั้งนี้ จากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของ IMD ป ๒๕62 ดานการศึกษาอยูในลำดับที่ 56 จาก ๖3 ประเทศ ปจจัยตาง 
ๆ เหลานี้สงผลใหการศึกษาไทยทุกระดับยังมีปญหาเชิงคุณภาพที่ตองเรงแกไข ขณะเดียวกันคนไทยสวนใหญ
ยังไมใหความสำคัญกับการเรียนรู โดยการใชอินเตอรเน็ตของคนไทยในป 2562 เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 22 
นาที เพ่ิมข้ึน 17 นาทีจากป 2561 ซ่ึงสวนใหญเปนการใช อินเทอรเน็ตกับ Social Media (Facebook, Line, 
Instagram) ส วนอ ัตราการอ านหน ังส ือของคนไทยในป   2561 พบว าคนไทยอาย ุ  6 ขวบข ึ ้นไป อ านร อยละ  
78.8 หรือคิดเปนจำนวนประชากร 49.7 ลานคนขณะที ่เวลาในการอานสูงขึ ้น พบวาคนไทยอานหนังส ือนานสุด 
80 นาที/วัน เทียบจากป 2558 อาน 66 นาที และ 2556 อาน 37 นาที อยางไรก็ตาม ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานการสื่อสารอยางรวดเร็วท่ีจะนำสังคมไทยไปสูสังคมดิจิทัลมากข้ึน เปนความทาทายตอการจัดการเรียน
การสอนและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตที่ตองปรับใหอยูบนฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเอ้ือ 
ตอคนทุกกลุมท่ีใหสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายไมจำกัดเวลา และสถานท่ี 
7. ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ผลกระทบตอตลาดแรงงาน 

ปจจุบันความทาทายที ่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู  ไดแก การเขาสู สังคมสูงอายุ และปญหา 
การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยอยูในระดับต่ำ ประกอบ 
กับการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางดาว ทำใหประเทศไทยมีตนทุนสูงในการรองรับแรงงานเหลานี้ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลมีเปาหมายจะนำพาประเทศไปสู ความมั ่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน และมุง
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพน จากกับดักรายไดปานกลาง เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ปรับโครงสรางจากการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการใหมากขึ้นดวยการผลักดันใหเกิด 
การปฏิรูปโครงสรางในทุกมิติ การเขาสูยุค 4.0 อาจมีผลกระทบตอแรงงานบางสวน แตอยางไรก็ตามเทคโนโลยี
ใหม ๆ ยังต องใช คน แตต องเป นคนที ่ม ีท ักษะที ่สอดคลองกับเทคโนโลยี เราจ ึงต องทำความเข าใจ 
กับปญญาประดิษฐ หรือ AI วาสามารถทำอะไรไดบางและจะทดแทนแรงงานคนไดอยางไร หรือสงผลกระทบ 
ตอตลาดแรงงานและผลติภาพอยางไร 
 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เปนศาสตรแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
ที ่เกี ่ยวของกับวิธีการทำใหคอมพิวเตอรมีความสามารถคลายมนุษยหรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย คือ 
ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอรที่เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอรจาก
นักเขียนโปรแกรม ความสามารถในการคิดเองไดหรือมีปญญานี้มนุษยเปนผูสรางใหคอมพิวเตอรจึงเรียกวา
ปญญาประดิษฐ 41คำนิยาม AI ตามความสามารถท่ีมนุษยตองการ แบงได 4 กลุม41 ดังนี้  

7.1 การกระทำคลายมนุษย Acting Humanly ไดแก การสรางเครื่องจักรที่ทำงานในสิ่งซึ่งอาศัย
ปญญา เม่ือกระทำโดยมนุษย สื่อสารไดดวยภาษาท่ีมนุษยใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวอยางคือ การแปลง
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ขอความ เปนคำพูด และการแปลงคำพูดเปนขอความ มีประสาทรับสัมผัสคลายมนุษย เชน คอมพิวเตอรรับ
ภาพได โดยอุปกรณรับสัมผัสแลวนำภาพไปประมวลผล เคลื่อนไหวไดคลายมนุษย เชน หุนยนตชวยงานตาง ๆ 
อยางการดูดฝุน เคลื่อนยายสิ่งของ และเรียนรูไดโดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณใด ๆ  
แลวปรับตัวสูสิ่งแวดลอม ท่ีเปลี่ยนไปได AI กลุมนี้ทดแทนแรงงานกลุมไรทักษะได ไดแก เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ  เปนตน 

7.2 การคิดคลายมนุษย Thinking Humanly กอนที่จะทำใหเครื่องคิดอยางมนุษยได ตองรูกอน 
วามนุษยมีกระบวนการคิดอยางไร ซึ่งการวิเคราะหลักษณะการคิดของมนุษยเปนศาสตรดาน cognitive 
science เชน ศึกษาโครงสรางสามมิติของเซลลสมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาระหวางเซลลสมอง วิเคราะห 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟาในรางกายระหวางการคิด การศึกษาวิจัยภาวะของจิต และกระบวนการท่ีมนุษย
แปลขอมูลขาวสาร การทำงานเชื่อมโยงระหวางสมองและจิตใจ ศึกษาวิจัยดานความสัมพันธระหวางการคิด 
อารมณ และการกระทำ การเรียนรู โดยใชสมองเปนฐาน พฤติกรรม ความผิดปกติทางการเรียน การรับรู  
ความสนใจ การจำ การแกปญหา การคำนวณ การใหเหตุผล และการตัดสินใจ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เชน 
การแปลผลจากการบันทึกคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) การวิเคราะหจากถายภาพสมอง (brain imaging) เปนตน 
ต ัวอย างโปรแกรมท ี ่ เข ียนข ึ ้นมาเพ ื ่ อให ค ิดคล  ายมน ุษย  ได แก   การทำงานศ ิลปะของเว ็บไซต  
deepdreamgenerator.com ของ Google เปนการพยายามเลียนแบบโครงขายประสาทของสมองเพื่อให
ประมวลผลออกมาใหมีอารมณเชนเดียวกับมนุษย เปนตน 

7.3 คิดอยางมีเหตุผล Thinking rationally 41การศึกษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใช
โมเดล การคำนวณ การศึกษาวิธีการคำนวณที่สามารถรับรู  ใชเหตุผล และกระทำ ใชหลักตรรกศาสตร 
ในการคิดหาคำตอบอยางมีเหตุผล เชน ระบบผูเชี่ยวชาญ AI กลุมนี้อาจเขามาทดแทนแรงงานท่ีทำงานเก่ียวกับ
การวิเคราะห เชน การวิเคราะหราคาหุนในตลาดหลักทรัพย วินิจฉัยโรค เปนตน ปจจุบัน AI สามารถวิเคราะห
ธุรกิจดวย Big Data และสรุปรายงานออกมาเปนภาษามนุษย  

7.4 กระทำอยางมีเหตุผล Acting rationally 41เปนการศึกษาเพื ่อออกแบบโปรแกรมที ่ มี
ความสามารถ ในการกระทำ หรือเปนตัวแทนในระบบอัตโนมัติตาง ๆ ท่ีมีปญญา พฤติกรรมท่ีแสดงปญญาในสิ่งท่ี
มนุษยสรางข้ึน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว เชน โปรแกรมเลนเกมหมากรุกท่ีจะทำใหคูตอสูแพใหได การควบคุม
อัตโนมัติตาง ๆ (ขับรถ Auto pilot) หุนยนตจิ๋วชวยในการผาตัด เปนตน 

จาก 41ความสามารถที่มนุษยตองการ 41ทั้ง 4 กลุมที่กลาวมาขางตนถึงแมวา AI จะมีความสามารถ
คลายมนุษยทำงานแทนทั้งแรงงานไรทักษะ กึ่งทักษะ และกลุมแรงงานที่ใชทักษะ แตยังไมสามารถทดแทน
แรงงานมนุษยไดทั ้งหมด เปนการสรางรูปแบบการทำงานใหม ๆ ที่มนุษยตองปรับตัวใหทำงานรวมกับ AI  
ซึ ่งร ูปแบบการทำงานก็ม ีต ั ้งแตออกแบบเว ็บไซต ไปจนถึงด านกฎหมาย การที ่  AI มีความสามารถ 
ในการประมวลผลไดรวดเร็วกวามนุษย ทำใหเราตองปรับทักษะที่จำเปนเพื่อใชเทคโนโลยีรวมกับความรู  
ความเชี ่ยวชาญในสาขาอาชีพตาง ๆ ของมนุษยซึ ่งการทำงานรวมกันระหวางมนุษยกับ AI จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลิตภาพเพิ่มขึ้นได ทั้งนี้ 44บุคลากรที่ตลาดแรงงานตองการ ไดแก Data Scientist ซึ่งเขียนชดุคำสั่ง
กระบวนการแกไขปญหาอยางเปนข้ันตอน (algorithm) แตปจจุบันคนกลุมนี้มีจำนวนนอย รัฐโดยสถาบันการศึกษา
ตองผลิตคนกลุมนี้ใหมีคุณภาพ 

44ในแงของภาคธุรกิจ แบงเปน 3 กลุม กลุมทุนใหญสามารถซื้อ AI มาใชทดแทนแรงงานคนได 
จะมีศักยภาพในการลงทุน แตกลุมนี้จะเปนกลุมที่ปลดพนักงานออก กลุมผูประกอบการรายยอยที่ไมมีศักยภาพ
ในการนำ AI มาใชไมมีความสามารถในการลงทุนซื้อ กลุมนี้ศักยภาพในการแขงขันจะลดลงลง และอาจปดตัว
ในที่สุด กลุมที่สามคือกลุมผูสราง AI กลุมนี้เปนคนมีทักษะสูงจะอยูรอดไดถามีการปรับตัว44 ปญหาความเหลื่อมล้ำ 
ทางรายไดจะเพิ่มขึ้นสูง กลุมแรงงานที่ไมสามารถปรับตัวใหทำงานรวมกับหุนยนตไดจะตกงาน ในขณะที่นายทุน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
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สามารถนำเทคโนโลยีและหุนยนตเขามาทำงานแทนแรงงาน และแรงงานในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับหุนยนตและสมองกล
โดยตรงซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานที่มีการศึกษา กลุมนี้จะมีสวนแบงทางเศรษฐกิจสูงสุด ดังนั้น เพื่อไมใหเกิด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงเกินไป รัฐบาลจำเปนตองจัดเตรียมนโยบายสำหรับผูวางงาน 

คนท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) เรียนรูใหมไดตลอดชีวิตเนื่องจากวิชาชีพจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลา คนรุนใหมตองปรับตัวใหได  

มีความสามารถเรียนรูเพิ ่มเติม มีหัวใจนักสู และตองมีความรูพื ้นฐานที่เขมแข็ง โดยเฉพาะวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM) ท่ีสามารถเชื่อมโยงและนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

(2) สรางนวัตกรรมได ตองเปนคนชางคิดวิเคราะห ตั้งคำถาม และชอบแสดงความคิดเห็น 
(3) รู ภาษาคอมพิวเตอร (Code) เพื่อใหสามารถทำงานและมีชีวิตในยุค 4.0 ที่ทุกสิ่งรอบตัว

ทำงานดวยระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรจะกลายเปนภาษาสากล โลกจึงตองการโปรแกรมเมอร
จำนวนมากเด็กรุนใหมจึงตองเขียนโปรแกรมได ทุกโรงเรียนจึงตองสอนการเขียนโปรแกรม 

(4) มีทักษะ Soft skills หรือความฉลาดทางอารมณ เชน ความสามารถเขาสังคม การจัดการพัฒนา
ตนเอง การทำงานรวมกับผูอ่ืน การมองโลกในแงบวก ความวิริยะอุตสาหะ เปนตน 

แนวทางรับมือกับผลกระทบ เพื่อใหประเทศไทยไดรับประโยชนทางบวกอยางเต็มที่ และลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(1) ภาครัฐจะตองศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 โดยเนนในชวงที่ 1 Productive 
Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหประสบความสำเร็จ ไมวาจะเปนกฎระเบียบ ระบบนิเวศนวัตกรรม รวมถึง
ระบุทักษะท่ีจำเปนในแตละอุตสาหกรรม และแนวทางการสรางทักษะแรงงานใหมีจำนวนและคุณภาพตรงตาม
ความตองการ รัฐบาลตองเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

(2) ภาครัฐตองหาแนวทางสงเสริมธุรกิจรูปแบบใหมในอนาคต เพื ่อเปนชองทางรองรับแรงงาน 
ที่จะออกจากระบบ รวมถึง 44รัฐตองวางแผนจัดสวัสดิการใหกับคนที่ไมมีงานทำ ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที ่จะตอง
ทำการศึกษาในรายละเอียดของนโยบายเชิงสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใหเหมาะสม 
กับประเทศไทย เชน ศึกษาแนวคิดรายไดพ้ืนฐานถวนหนา (Universal Basic Income) โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

(3) ภาคการศึกษา สถานศึกษาตองปร ับหลักสูตรและพัฒนาร ูปแบบการเร ียนการสอน 
และฝกอบรมทักษะใหทันโลกยุค 4.0 การเรียนรู มีแนวโนมจะเกิดขึ ้นนอกสถาบันการศึกษามากข้ึน 
สถานศึกษาจะตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูใหการศึกษามาเปนผูประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา 
โดยการศึกษาตองไดรับการปฏิรูปใหสามารถผลิตคนท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

(4) การสรางคน/พัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับงานใน 3 ประเภทซึ่งไมไดรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไดแก 411) กลุมที่ใชประสาทสัมผัสทางมือแบบประณีต เชน งานประกอบท่ี
หุนยนตยังทำแทนไมได หรือ Hand 2) กลุมที่ใชความคิดสรางสรรคใหม ๆ หรือ Head และ 3) กลุมที่ใช
ความฉลาดทางสังคม เชน การดูแลผูสูงอายุ หรือ Heart 41รวมทั้งยกระดับคนกลุมดังกลาวใหเปน 3C คือ  
1) Craft คือการผลิตสินคาประณีต เชน สินคาเกษตรแบบญี่ปุ น เฟอรนิเจอรสั ่งทำ คราฟตเบียร เปนตน  
2) Creative เชน การผลิตเกม งานบันเทิง ศิลปะ และ 3) Care ในงานบริการตาง ๆ เชน ดูแลผูสูงอายุ ผูปวย 
มัคคุเทศก ดูแลสัตวเลี้ยง เปนตน 

(5) ภาคเอกชนตองเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขันเม่ือเขาสู
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(6) แรงงานตอง44เพ่ิมทักษะในการทำงานเพ่ือใหสามารถทำงานรวมกับ AI 
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แมวา AI จะเขามามีสวนในการทำงานของหลากหลายอาชีพในอนาคตแตก็ไมใชเรื ่องแปลกเพราะที่ผานมา 
ก็มีการเปลี่ยนผานเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรม 1.0 เปนระบบอุตสาหกรรมหนักใชพลังงานไอน้ำ หรือพลังงานน้ำ  
อุตสาหกรรม 2.0 เปนระบบอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินคาเปนจำนวนมากตามโรงงาน อุตสาหกรรม 3.0  
เปนระบบที่มีการนำระบบอัตโนมัติ ทั ้งหุ นยนตและแขนกลเขามาใชตามโรงงานแทนที่แรงงานมนุษย 
และอุตสาหกรรม 4.0 เปนระบบที่มีการนำการติดตอสื่อสารของขอมูลมาประยุกตใช สิ่งสำคัญสำหรับผูอยูในกำลัง
แรงงานตองตระหนัก คือ เทคโนโลยีและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เราไมสามารถหยุดยั้งได สิ่งที่ทำได 
คือการเขาใจ ความเปลี่ยนแปลงและเตรียมพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงใหได ทางออกสำหรับแรงงานคือ 
ตองพัฒนาทักษะใหม หรือ Reinvent ตลอดเวลา และเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 

๘. เศรษฐกิจสีเขียวกับผลกระทบตอตลาดแรงงาน 

ปจจุบันผลกระทบจากการวิกฤติดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั่วโลก สงผลใหนานาประเทศตระหนัก

ถึงความสำคัญในการรวมมือในการแกไขวิกฤตโลกรอน โดยท่ัวโลกไดมีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs) ขององคกรสหประชาชาติในป 2015 และขอตกลงปารีสวาดวยสภาพภูมิอากาศ ป 2015  

ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ำกวา 2 องศาเซลเซียส ซึ่งประเทศไทยไดลงนาม

รับรองความตกลงดังกลาวเม่ือเดือนเมษายน 2016 สงผลใหไทยตองเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพมากข้ึน  

ประเทศไทยไดใหการสนับสนุนขอตกลงทั้งสอง โดยมีการบรรจุประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนแมบทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2558-2593) ลาสุดจากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม2 (Environment Performance Index: EPI) ผลการจัดอันดับของไทยอยูท่ีลำดับ 91 จาก 180 

ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัดที่ควรมีการปรับปรุง ไดแก ตัวชี้วัดดานสุขภาพ (มลภาวะทางอากาศ) ดานการอยู

รอดของระบบนิเวศ (ปาไม ประมง สภาพอากาศ และพลังงาน)  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งจำเปน

อยางหลีกเลี่ยงไมได เนื ่องจากผลกระทบของปญหาดานสิ่งแวดลอมสงผลถึงทั้งปญหาดานสุขภาพของ

ประชาชนและระบบเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนดังกลาวสามารถอยูในรูปแบบของการผลิตสินคาท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เชน พลังงานแสงอาทิตย รถยนตไฟฟา และในรูปแบบกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน เชน การลด

ความเขมขนของการใชวัตถุดิบในระบบอุตสาหกรรม (Dematerialization) การนำสินคามาปรับปรุงหรือใชซ้ำ 

(Remanufacturing) แนวคิดขยะเหลือศูนย (Zero wasted management) เปนตน 

นโยบายสีเขียวกับผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจสีเขียว3 หรือระบบเศรษฐกิจท่ีเนน

การลดการทำลายสิ่งแวดลอมและเนนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน

โครงสรางระบบเศรษฐกิจ ทั้งในแงของอุปสงคและอุปทาน เชน การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงานจาก

 
2 (ILO, 2018) 
3 (สิมะโชคดี, 2554) 
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การปรับเปลี่ยนสูการใชพลังงานทางเลือก การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุงเนนการลดการใช

ทรัพยากรในกระบวนการผลิตซึ ่งจะสงผลใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมรีไซเคิลหรือการกำจัด 

ของเสีย หรือการเติบโตของความนิยมในผลิตภัณฑที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมและมีกระบวนการผลิต 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงสงผลตอตลาดแรงงานทั้งดานการสรางโอกาส  

สรางรายได จากการจางงานที่เพิ ่มขึ้น การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบดาน 

ความเสี่ยงจากการเลิกจางในกลุมอุตสาหกรรมที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการเปลี่ยนแปลงอาจมาจาก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต สงผลใหความตองการ

ทักษะแรงงานที ่เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการเปลี ่ยนแปลงดานความตองการในการบริโภคสินคา 

จากความนิยมในสินคาที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม สงผลใหเกิดโอกาสในการเคลื่อนยายตลาดแรงงาน 

จากอุตสาหกรรมท่ีทำลายสิ่งแวดลอมสูอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กลาวโดยสรุป การกาวสูเศรษฐกิจสีเขียวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการจางงาน 4 รูปแบบ4 

ไดแก 1) การจางงานในอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม ไดแก การจางงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือในการควบคุม

มลพิษ 2) การจางงานบางกรณีจะถูกแทนที่ เชน การแทนที่จางงานในกลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล 

ดวยกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตรถยนตสันดาปเปนรถยนตพลังงาน

ไฟฟา 3) การจางงานบางประเภทจะหมดสิ้นไป เชน การยกเลิกการใชผลิตภัณฑบรรจุภัณฑบางประเภท 

ที่ทำใหธุรกิจปดกิจการ และ 4) งานจำนวนมากจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน กระบวนการทำให 

ใหรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

 ตัวอยางของเครื่องมือภาครัฐในการจูงใจภาคเอกชนและภาคครัวเรือน ใหลดการปลอย

มลพิษในรูปแบบการเก็บภาษีจากการขายใบอนุญาตในการปลอยมลพิษ สามารถจูงใจใหผูประกอบการลด 

การปลอยมลพิษ เชน รัฐบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดา มีนโยบายเก็บภาษีในทุกอุตสาหกรรมและที่อยู

อาศัยที่มีการปลอยกาซคารบอน โดยระหวางป 2008 – 2011 สงผลใหรัฐสามารถลดการปลอยกาซ

คารบอนในรัฐบริติชโคลัมเบียถึงรอยละ 10 อีกทั้งยังสามารถสรางอาชีพใหมถึงปละ 10,000 ตำแหนง

ระหวางป 2007 – 2013 อยางไรก็ตามพบวามีการเลิกจางสูงในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการปลอยมลพิษสูง

เชนกัน5 

Green Jobs (งานสีเขียว) 

โครงสรางของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดความตองการทักษะแรงงานที่ตางไป

จากเดิม และมีการสรางตำแหนงงานใหม ที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจสีเขียว หรือที่เรียกวา “Green 

Jobs6” (งานสีเขียว) ซึ่งหมายถึง งานที่ผลิตสินคาหรือใหบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือเปนงาน 

ท่ีมีกระบวนการในการผลิตท่ีใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดการปลอยมลพิษ เปนงานท่ี

 
4 (UNEP, 2008) 
5 (OECD, 2017) 
6 (ILO, 2016) 



3 - 17 
 

มีคุณคา (Decent Jobs) โดย Green Jobs สามารถเปนไดท้ังงานในอุตสาหกรรมเดิม หรืองานในอุตสาหกรรม

เกิดใหม เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือธุรกิจท่ีเนนเรื่องประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ปจจุบันไดมีการประมาณการวามีตำแหนงงานที่เปน Green Jobs อยูทั้งหมด 9.8 ลานตำแหนง

ทั่วโลก และคาดการณวาเศรษฐกิจสีเขียวจะสามารถสรางงานใหมถึง 24 ลานอาชีพในป 2030 โดยรอยละ 

85 ของตำแหนงงานจะเปนอาชีพที่เกิดขึ้นใหม7 ในกลุมเศรษฐกิจยูโรมีตำแหนงงานที่เกี ่ยวของโดยตรง 

และโดยออมจากกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 

จำนวน 14.6 ลานตำแหนง8 และในปจจุบันมีการจางงานกลุมพลังงานทดแทนทั่วโลกสูงถึง 8.1 ลานคน9  

ในขณะเดียวกันคาดวาจะมีการเลิกจางจากผลกระทบของการเปลี่ยนผานสูงถึง 6 ลานตำแหนง ดังนั้นประเภท

งานท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอาชีพและทักษะแรงงานในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ตารางท่ี 1 

แสดงอุตสาหกรรม อาชีพ และทักษะแรงงานในยุคเศรษฐกิจสีเขียว  

ตารางท่ี 3 อาชีพและทักษะแรงงานท่ีไดรับผลกระทบจากการมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว 

อุตสาหกรรม รูปแบบการผลิตใหม อาชีพ/ทักษะแรงงาน 

พลังงาน อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเชน พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานไฟฟา พลังงานลมที่เพิ่มขึ้น 

วิศวกร นกัวิทยาศาสตร และผูผลิตสวนประกอบในโรงงานอุตสาหกรรม

การผลิตพลังงานทางเลือก 

กอสราง การกอสรางอาคารที่เนนประสิทธิภาพการใชงาน 

เชน ระบบการทำความรอน อุปกรณการ

ทำอาหารที่ประหยัดพลังงาน 

ดีไซเนอร สถาปนิก ผูตรวจสอบอาคาร วิศวกร ที่มีทกัษะในการออกแบบ

หรือกอสรางที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงผูติดต้ังพลังงานทางเลือก

ภายในที่อยูอาศัย ผูผลิตทอ แผนทำความรอน และชิ้นสวนอาคารตาง ๆ 

การคมนาคม รถยนตไฟฟา รถไฟฟาความเร็วสูง  วิศวกร ชางเทคนิค และผูผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ  

เหล ็ก เคม ี  ซ ี เมนต 

และ เยื่อกระดาษ 

รูปแบบการผลิตท่ีลดการใชพลังงานและลดการ

ปลอยมลพิษ 

นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 

ร ี ไ ซ เ ค ิ ล แ ล ะ ก า ร

จัดการมลภาวะ 

กระบวนการในการจัดการขยะและการรีไซเคิล

วัตถุดิบในการผลิต 

ธุรกิจจัดการและคัดแยกขยะ ผูเชีย่วชาญดานการแปลรูปวัตถุดิบใชแลว 

นวัตกรรมในการบำบัดของเสียกอนปลอยสูธรรมชาติ ผูตรวจสอบและ

ควบคุมมลพิษ 

อื่น ๆ กระบวนการทำงานที่ลดการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติ และลดการสรางขยะหรือของเสีย 

ทักษะในการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

การเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวอยางเปนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในการกาวสูเศรษฐกิจสีเขียวสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดี สรางนวัตกรรมและการจางงานจำนวนมาก อยางไรก็ตามชวงเปลี่ยนผานของการเปลี่ยนแปลงนั้น

สงผลตอภาคการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมเดิมหรืออุตสาหกรรมที่ตองปรับตัวเพื่อลดใชทรัพยากรและลด

การปลอยมลพิษ โดยILO ไดใหความสำคัญถึงการเปลี่ยนผานอยางเปนธรรม โดยกลาวถึงกรอบการเปลี่ยน

ผานอยางเปนธรรมในวาระงานท่ีมีคุณคา (Decent work agenda) ท่ีครอบคลุมถึงนโยบายดานตลาดแรงงาน 

 
7 (IRENA, 2017) 
8 (ILO, 2012) 
9 (IRENA, 2017) 
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การคุมครองรายได การฝกอบรม มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ การพัฒนาผูประกอบการ และการสราง

โอกาสดานรายได เปนตน  

โครงสรางตลาดแรงงานที่ดีจะเปนการสรางโอกาสใหกับแรงงานในชวงเปลี่ยนผานใหดำเนิน 

ไปอยางเปนธรรม สามารถลดความเสี่ยงจากปญหาการเลิกจางในอุตสาหกรรมที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ดังนั ้นความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ นในการปรับตัวของแรงงานจึงเปนความทาทาย 

ของตลาดแรงงาน รวมถึงการดูแลสวัสดิการของพนักงานและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน 

และนโยบายสิ่งแวดลอมท่ีสามารถชวยลดปญหาดานแรงงานท่ีเกิดจากวิกฤติดานสิ่งแวดลอม เชน ความเครียด

ที่เกิดจากความรอน สภาพอากาศแปรปรวน และมลพิษทางอากาศ ที่สามารถลดประสิทธิภาพในการทำงาน 

และเพ่ิมโอกาสการเจ็บปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควร  

แนวทางการรับมือในการเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจสีเขียว 

การรับมือดานแรงงานในการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวจะตองทำควบคูกันไปทั้ง 1) การดูแล 

ใหเกิดการเปลี่ยนผานที่เปนธรรม และ 2) การพัฒนาทักษะแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

มีทักษะใหมสำหรับงานท่ีจะเกิดข้ึนใหมในอนาคต โดยเฉพาะการแกไขปญหาชองวางระหวางทักษะและปญหา

การขาดแคลนแรงงานฝม ือ และควรมีการบูรณาการร วมกันระหวางทุกภาคสวนในการร ับมือกับ 

การเปลี่ยนผาน 

- ทิศทางนโยบายภาครัฐ : ภาครัฐควรมีนโยบายที่บูรณาการกันระหวาง แผนดานพลังงาน 

สิ่งแวดลอม การศึกษา และการพัฒนาทักษะแรงงาน สามารถกำหนดทิศทางและเปาหมาย ใหคำแนะนำ 

และสรางแรงจูงใจ สามารถกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบและกำกับสิ่งแวดลอม  

- การฝกอบรม/การศึกษา : การพัฒนาทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการแรงงานในอนาคต 

ผานการฝกอบรมที่เหมาะสม ชวยใหชวงเปลี่ยนผานดำเนินไปอยางราบรื่น เปนการปดชองวางระหวางทักษะ

แรงงานที ่มีอยู ก ับทักษะที ่จำเปน ซึ ่งสามารถลดการสูญเสียจากการเปลี ่ยนผานได โดยในระยะยาว 

ภาคการศึกษาและการฝกอบรมตองดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั ้นควรมีการปรับหลักสูตร 

และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและฝกอบรมทักษะใหทันกับยุคเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการกำหนด 

ใหทักษะและการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมใหรวมอยูในหลักสูตรการเรียนการสอน 

- การสงเสริมใหเกิดการลงทุนและสรางนวัตกรรม : สงเสริมใหเกิดการลงทุนในการวิจัย 

และพัฒนาในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนใหภาคเอกชนเปนแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผาน 

สูเศรษฐกิจสีเขียว ผลักดันใหภาคเอกชนเปนกลุมที่เปนแหลงการสรางนวัตกรรม เปนแหลงริเริ่มของการนำ

เทคโนโลยีใหมมาใช และเปนแหลงความรู  (Know-how) เพื ่อเปนการสงเสริมการสรางงานที ่ช วยลด 

การปลอยมลพิษและนำทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

- นโยบายดานส่ิงแวดลอม : เครื่องมือในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม เชน นโยบายการเก็บภาษี

การปลอยกาซคารบอน (Carbon Credit) การเก็บภาษีในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีทำลายสิ่งแวดลอม  
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- ตลาดแรงงาน : การสรางตลาดแรงงานที่สามารถใหความชวยเหลือในการหางาน การฝกอบรม  

การสรางงาน ใหกับแรงงานที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผาน รวมถึงการประกันการวางงาน และสวัสดิการ

ตาง ๆ  

- ทัศนคติและการพัฒนาตนเอง : แรงงานควรมีการเพิ่มทักษะใหม หรือ Reinvent อยูเสมอ  

มีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีความเขาใจและมีทัศนคติที ่ดีตอสิ ่งแวดลอม เชน การใชวัตถุดิบ 

อยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดการปลอยมลพิษโดยใชวิธีการทำงานท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้น

แรงงานควรรับรูถึงสิทธิดานสิทธิทางสิ่งแวดลอม เชน สิทธิที ่จะปฏิเสธงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และความปลอดภัย 
 

๙. ผลการตดิตามประเมินผลแผนแมบทการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกลุมงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

๙.๑ เปนการประเมินผลการดำเน ินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๑ แผนงาน/โครงการ 
โดยใชการประเมินแบบ CIPP Model ผลจากการประเมิน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ทางตรง ไดแก ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทน/อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ทักษะการทำงานที่จำเปน 
ในอนาคต โดยเชื่อมโยงกับการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงาน ปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานทางออม 
ไดแก การจัดสภาพแวดลอมในการทำงานและแรงงานสัมพันธใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน มาตรการ
จูงใจ/สงเสริมนายจางใหเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เชน สิทธิประโยชนในการฝกอบรม เปนตน การสงเสริม 
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือลดตนทุน 
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Context Evaluation Input Evaluation 
ระดับมาก 

• จัดทำขอมูลตามความจำเปน/สภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

• สงเสริมทักษะแรงงาน/หางาน/เปลี่ยนงานใหตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ 

• หลักสตูรเพ่ิมทักษะใหตรงตามความตองการ
ตลาดแรงงาน 

• กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

• จัดประเภทมาตรฐานอาชีพ/อุตสาหกรรมสอดคลองปจจุบัน 

ระดับมาก 

• การกำหนดวัตถุประสงคสงเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะ
ฝมือชัดเจน 

• หลักสตูรกิจกรรมเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของแรงงานในพ้ืนท่ี 

ระดับปานกลาง 

• การใหความสำคัญของผูเก่ียวของกับขอมูลดานแรงงาน 

• การรับบริการดานประกันสังคม 

• ความเขาใจกฎหมายแรงงานและขอมูลขาวสาร 

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ระดับปานกลาง 

• การจางท่ีปรึกษาฯ จดัทำขอมูลมีความถูกตอง เหมาะสม 

• ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีสงเสริม เชน ทดสอบ
ความพรอมดานอาชีพ นัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพ 

• การกำหนดแผนงาน ข้ันตอน (ตรวจแรงงาน สุขภาพ 
ใหบริการดานประกันสังคม) 

Process Evaluation Product Evaluation 
ระดับนอย 

• สงเสริมอาชีพกลุมแรงงานพิเศษ 

• การประสบอันตรายจากการทำงาน 

• ปฏิรูปบำนาญ/พรบ.สงเสรมิการมงีานทำฯ 

• เตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

ระดับนอย 

• ความเหมาะสมของแผนงานจัดทำขอมูล 

• การกำหนดกลุมเปาหมายตรวจสถานประกอบการ 

• กำหนดกิจกรรม งบประมาณ กลุมเปาหมาย (ฝกอบรม) 

• แผนงานพัฒนากฎหมาย/ปฏิรูปมาตรการ 
ระดับมาก 

• กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความตองการ เชน การจาง
งาน สงเสริมทักษะฝมือ นัดพบตลาดแรงงาน 

• กิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

ระดับมาก 

• ผูเขารวมกิจกรรมฝกอาชีพ จางงานเรงดวนมีรายไดเพ่ิม  

• แรงงานมีทักษะในการทำงานเพ่ิมข้ึน 

• ผูประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 
แรงงานประสบอันตรายจากการทำงานลดลง 

• ระบบฐานขอมลูดานแรงงานถูกตอง ครบถวน ใชงานได
สะดวกรวดเร็ว 

• ความเปนธรรมเรื่องคาตอบแทนตามมาตรฐานฝมือ 
ระดับปานกลาง 

• แรงงาน สถานประกอบการเขาใจและมสีวนรวมใน
กิจกรรม 

• การกำหนดงานบริการ (Application) 

• กระบวนการ ข้ันตอนการแนะแนว ฝกอบรมใหนักศึกษา 

• เรื่องท่ีทำการพัฒนา/ปฏริูปมาตรการ เหมาะสมตาม
ความตองการของแรงงาน 

ระดับปานกลาง 

• การนำขอมูลดานแรงงานไปใชประโยชน 

• ผูประกอบการเขาใจ/ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

• มีระบบ Mobile Application ใหบริการประชาชน 

• แรงงานรับรูและเขาใจสิทธิประโยชนดานประกันสังคม 

ระดับนอย 

• ตรวจ/กำกับการเก็บขอมลูดานแรงงาน 

• การรับฟงความคดิเห็นจากผูเก่ียวของเพ่ือจัดทำขอมูล 

• ความเพียงพอของเจาหนาท่ีใหบรกิาร 

ระดับนอย 

• การตรวจสอบ/กำกับการจดัทำขอมูลดานแรงงาน 
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๙.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(๑) ควรเพิ่มมิติความเชื่อมโยงและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

แรงงานอยางยั่งยืน 
(๒) ควรกำหนดภารกิจในการเตรียมความพรอมใหกับแรงงานยุค ๔.๐ ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Robot, Automation, AI) 
(๓) ควรศึกษาแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหกับกลุมแรงงานนอกระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนแมบทการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓0 น. 
ณ หองประชุมปกรณ อังศุสิงห ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 

๑๐.๑ การบรรยาย เร ื ่อง สถานการณและแนวทางการเพิ ่มผลิตภาพแรงงาน โดยผู ช วย
ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรุปไดดังนี้ 

๑) ปจจัยที่เกี ่ยวของกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ประกอบไปดวยหลายปจจัย 
ได แก  กระบวนการผลิตที ่ม ีค ุณภาพ ต นทุนการผล ิต เทคโนโลย ี ราคา ผล ิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)  
ความแตกตางของประเภทอุตสาหกรรมมีปจจัยท่ีสงผลตอผลิตภาพท่ีแตกตางกัน 

๒) ผลิตภาพแรงงานกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum : WEF) ในป 2017 ประเทศไทยอยูท่ีลำดับท่ี 32 (ดีข้ึน 2 อันดับจากป 2016)  
จากผลรวมของตัวชี้วัดทั้ง 12 ดาน โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับผลิตภาพ ไดแก ตัวชี้วัดที่ 5 ดานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการฝกอบรม และตัวชี้วัดท่ี 7 ดานประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน อยูอันดับท่ี 57 และ 65 
ตามลำดับ สำหรับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International 
Institute for Management Development : IMD) ประเทศไทยอยู ในอันดับที ่ 27 (ดีขึ ้น ๑ อันดับจากป 
2016) ตัวแปรที่สงผลใหอันดับของไทยดีขึ้นคือตัวแปรดานทุน ในขณะที่ตัวแปรดานการจางงานในระยะยาว 
และอัตราการวางงานสงผลลบตอการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

เม ื ่อพ ิจารณาข อม ูลผล ิตภาพแรงงานในแต ละประเภท ได แก   ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ พบวาภาคอุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีผลิตภาพแรงงานสูงที่สุด และภาคการเกษตร
เปนกลุมที่มีผลิตภาพแรงงานต่ำสุด โดยภาคการเกษตรจัดเปนกลุมที่มีจำนวนแรงงานเปนสัดสวนที่สูงที่สุด 
สงผลใหผลิตภาพรวมของไทยอยูในระดับต่ำ 

๓) แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพของประเทศท่ีมีแนวการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practise) เชน 
สหราชอาณาจักรกำหนดแนวนโยบายเพื่อเพิ ่มผลิตภาพโดยการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ใน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การผลักดันใหเกิดการลงทุน การใชกลไกทางภาษีและสวัสดิการในการจูงใจในการ
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ทำงาน และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรม การจางแรงงานตางดาวที่มีทักษะสูง 
สนับสนุนการทำวิจัยและสงเสริมนวัตกรรม 

๑๐.๒ การทบทวนแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีประชุม
ไดรวมกันทบทวนแผนแมบทการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแผนปฏิบัติการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญและขอเสนอแนะไดดังนี้ 

๑) การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสูการปฏิบัติเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการทำให
นโยบายสัมฤทธิ ์ผล ดังนั ้นการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานจำเปนตองบูรณาการการทำงานรวมกันตั ้งแตการ
วางรากฐานการศึกษาที่ดี (ศธ.) และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวัยแรงงาน (รง.) โดยเฉพาะการ
ฝกอบรมนั้นจะตองมีความยืดหยุน มีการวางแผนหลักสูตรใหทันตอยุคสมัยท่ีมี disruption ในหลายกลุมอาชีพ 
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล โดยในปจจุบันการ disruption ไมไดเกิดข้ึนและกระทบตอแรงงานในระดับ
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
สอดคลองและสามารถตอบโจทยเปาหมายของการเพ่ิมผลิตภาพท่ีมาจากการพัฒนาคุณภาพแรงงานได ดังนั้นการ
ใชตัวชี้วัดที่เปนเชิงมหภาค แตวางแผนปฏิบัติการเปนเชิงจุลภาค ทำใหเปาหมายในการเพิ่มผลติภาพไมชัดเจน
และยากตอการสัมฤทธิ์ผล 

๔) แรงงานภาคการเกษตรเปนกลุมมีสัดสวนมากที่สุด การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาค
เกษตรควรมีการบูรณาการทำแผนพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคการเกษตรใหสอดคลองกับบริบทในยุค
ปจจุบัน เชน การนำเทคโนโลยีมาใชในการทำการเกษตร การสงเสริมกลไกใหเอื้อตอเกษตรกรในยุคดิจิตอล 
(Smart Farmer) นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องความตองการแรงงานในภาคการเกษตร เนื่องจากเปนการทำงาน
ตามฤดูกาล เชน ชวงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก็มักจะขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณควรมี
การบูรณาการรวมกับกระทรวงแรงงานในการจัดหาแรงงานมาเก็บเก่ียวผลผลิตใหเพียงพอ เปนตน 

๕) แนวทางการเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 3 แนวทาง ไดแก 1) การ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2) การนำเทคโนโลยีเขามาใชในกระบวนการผลิต และ 3) ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคธุรกิจ ในการผลิตคนที่มีคุณภาพต้ังแตกอนวัยทำจนถึงวัยเกษียณ โดยแนวทางการพัฒนา
จะตองขับเคลื่อนโดยทุกภาคสวนอยางบูรณาการ 

๖) ควรปรับระยะเวลาของแผนจาก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพื ่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ท่ีจะเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 
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๑๑. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานกับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ เมื ่อวันศุกรที ่ 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 อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงในทุก
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 และชวยสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยใหทัดเทียมกับประเทศตาง ๆ ตั ้งแต
กระบวนการศึกษา การสรางคานิยมใหกับผูปกครอง การสรางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดานนวัตกรรม 
ป  ญญา  เ ทค โ น โ ล ย ี  และความค ิ ดส ร  า งส รรค   การพ ัฒนาท ั กษะและงานใหม  เ พ ื ่ อ ร อ ง รั บ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการมีระบบฐานขอมูลที่ดี เพื่อการนำไปใชในการบริหารจัดการและวางแผน
พัฒนากำลังแรงงานในอนาคต อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ยั่งยืนไมใชการมุงเพิ่มผลิตภาพเพียงอยางเดียว แต
ตองมีความเปนสากลโดยคำนึงถึง ความปลอดภัย ชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน และคำนึงถึงความเปน
ธรรมดวย 

๑๑.๒ การบรรยาย เรื ่อง ผลิตภาพแรงงาน : การพัฒนาศักยภาพการแขงขันที ่ยั ่งยืน 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) ลวนแลวแตเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอผลิตภาพ
แรงงาน 

๑๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาทักษะเพื่อมุงสูการจางงานและผลิตภาพของธนาคารโลก หรือ 
STEP (Skill Toward Employment and Productivity) ประกอบไปดวยบันไดสูความสำเร็จ 5 ข้ัน ดังนี้ 

1) Getting children to the right start : การวางแผนพัฒนากำลังคนตั้งแตเกิด
จนถึงกอนเขาโรงเรียนอยางถูกตอง เริ่มจากการไดรับโภชนาการซึ่งมีผลตอการสรางเซลลสมองที่ครบถวน ไป
จนถึงการไดรับการศึกษาที่พัฒนาทักษะและจิตใจของเด็ก งานวิจัยของ เจมส เฮ็คแมน นักเศรษฐศาสตรชาว
สหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลงทุนในการศึกษาของเด็กท่ีคุมคาท่ีสุดคือการจายเงินเขาโรงเรียนอนุบาล โดย
มีงานวิจัยที่แสดงผลการวิจัยวาเด็กที่เขาเรียนอนุบาลจะทำคะแนน PISA ไดดีกวาเด็กที่ไมไดเขาเรียนอนุบาล 
และเด็กที่ไมไดเขาเรียนอนุบาลมีโอกาสเปนเด็กสมาธิสั้นมากกวา นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีปญหาความ
เหลื่อมล้ำดานการศึกษาอยูมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยพบความเหลื่อมล้ำของ
คะแนน IQ ท่ีแตกตางกันมาก 
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ในปจจุบันยังพบวามีความทาทายใหม ๆ สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในชวงกอนเขาโรงเรียนในยุคประเทศไทย 4.0 ไดแก โรคสมาธิสั้น โรคอวน โรคแนนิ่ง โรคออทิสติกเทียม 
สายตามีปญหา ความไมม่ันใจในตัวเอง ความข้ีอิจฉา ซ่ึงเปนโรคท่ีพบไดมากในเด็กในยุคปจจุบัน 

2) Ensuring that al children learn : ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ระบบการศึกษาตองพัฒนาใหทันกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีทักษะใหมท่ีตรงกับทักษะท่ีโลกตองการ 
หลักสำคัญในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนคือการสงเสริมใหเด็กมีทัศนคติที่ดี เชน การใชการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Project based learning แทนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเกาหรือ Doing Project พรอมท้ัง
ยกระดับสูการเรียนแบบ Problem based และ Community based learning ที่เนนใหรูจักแกไขปญหา มี
ความรักชุมชนและสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม 

3) Building job relevant skill : การสร  างท ักษะในการประกอบอาช ีพใน
ระดับอุดมศึกษาที่เนนการสรางความสามารถที่หลากหลายเพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด งานวิจัย
เก่ียวกับตลาดแรงงานในปจจุบัน พบวาแรงงานท่ีทำงานไมตรงกับวุฒิการศึกษา จะไดรับรายไดและมีผลิตภาพ
ในการทำงานที่ต่ำกวาแรงงานที่ทำงานตรงกับสาขาที่จบการศึกษา และในอนาคตประเภทงานที่ตองมีการ
ทำซ้ำหรือการใชแรงงานคนจะหายไป ดังนั้นการสรางทักษะเพื่อใหพรอมตอความตองการในอนาคตดวยการ
อบรมท่ีตรงกับความตองการ 

4) Encouraging entrepreneurship : การสรางความเปนผู ประกอบการ มี
นวัตกรรม เปนหนึ่งในทักษะสำคัญแหงศตวรรษท่ี 21 สามารถใชทักษะการเปนผูประกอบการในการยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิผลดานอาชีพ 

5) Facilitate labour mobility and job matching : การสงเสริมการทำงานที่ตรง
กับทักษะและความชอบ รวมถึงการสงเสริมการจางงานที่เหมาะสมในกลุมผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก 
ท่ีเคยออกจากระบบการศึกษา 

๑๑.๓ การบรรยาย เรื่อง ผลิตภาพแรงงานกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดย นายสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ ผู อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปดังนี้ 

๑๑.๓.๑ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในปจจุบัน มีอยู 3 หนวยงานหลักท่ีจัดทำ 
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
มนุษยเพ่ือเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต 

๑๑.๓.๒ ปจจัยสำคัญในการเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คือ 
ทิศทางนโยบาย และแผนงานนโยบายของภาครัฐ ซึ่งควรมีการกำหนดทิศทางไปในทางเดียวกัน โดยการ
กำหนดนโยบายเพื่อมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพอยางแทจริง ควรใหความสำคัญที่ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากยิ่งข้ึน
เนื่องจากเปนการมุงเนนการพัฒนาผลิตภาพแรงงานอยางตรงจุด อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพยังมีความยากในการวัดและประเมินผลมากกวาตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จึงเปนสวนที่ทุกฝายตองรวมมือ
กันหาแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ปญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งในการกำหนดแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ 
คือ ปญหาดานฐานขอมูล ทำใหประเทศไทยยังไมสามารถนำขอมูลมาใชประโยชนในการวางแผนไดดีนัก 

๑๑.๔ การอภิปรายเปนคณะในหัวขอ แนวโนมและทิศทางการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดำเนินรายการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย 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
จัดการท่ีดีถือเปนปจจัยสำคัญในการแกไขปญหาและเพ่ิมผลิตภาพได 

๑๑.๔.๒ นายสงคราม หาญตะ รองเลขาธิการสภาองคการลูกจางแรงงานแหงประเทศไทย 
กลาววา ความตองการพ้ืนฐานของแรงงานสวนใหญ คือ การไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไดรับคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ไดรับสวัสดิการที่ดี มีสภาพความเปนอยูและสุขภาพที่ดี นอกจากความตองการพื้นฐานในการ
ทำงานแลว ปจจัยอ่ืน ๆ ยอมสงผลตอผลิตภาพแรงงาน อาทิ การมีกระบวนการทำงานท่ีดี การสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทักษะของแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบัน สามารถ
ปรับตัวใหทันตอรูปแบบการจางงานในอนาคต ปจจุบันลูกจางจำนวนมากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการนำ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเขามาแทนท่ีแรงงานคน แตมีการเตรียมการในการปรับตัวมากยิ่งขึ้น วิธีที่จะเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานโดยการนำเอาเทคโนโลยีเขามาใชโดยไมทำใหเกิดผลกระทบตอการจางงาน คือ การรวมมือกัน
ระหวางนายจางและลูกจาง มีการสื่อสารที่ดี สามารถบอกไดวาจุดไหนจะหายไปและแรงงานแตละคนจะมี
ชองทางอยางไรในอนาคต  

นอกจากนั้น การพัฒนาทักษะฝมือและการเรียนรูเพิ่มเติมภายหลังจบการศึกษาเปนสิ่งสำคัญใน
การพัฒนาแรงงานในอนาคต แรงงานจำนวนมากมีความประสงคที่จะศึกษาเพิ่มเติมระหวางการทำงานแตมี
ขอจำกัดดานเวลา ดังนั้น โจทยสำคัญ คือ ทำอยางไรจึงจะสามารถสงเสริมใหเกิดการศึกษาเพ่ิมเติมระหวางการ
ทำงาน 

๑๑.๔.๓ นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) มีความเห็นวา การเพิ ่มผลิตภาพหมายถึงการเริ ่มตนของการเปลี ่ยนแปลง ดังนั ้นการ
เปลี่ยนแปลงในระยะแรกมักจะสรางความไมพอใจใหกับคนบางกลุม การแบงเวลาในการทำงานมาพัฒนาตนเอง 
หรือปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอาจถูกมองวาเปนการเบียดเบียนเวลา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ตองอาศัยกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่เอื ้อตอการพัฒนา ประกอบกับการมีสวนรวมของทุกฝาย 
เครื่องมือท่ีจะสามารถทำใหเกิดจุดสมดุลในการเปลี่ยนแปลงคือ สหภาพแรงงาน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีสามารถทำ
ใหแตละฝายสามารถตอบไดวาตองพัฒนาอยางไร 

ปญหาของแรงงานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะคือการทำงานที่ไมตรงตามความถนัด
ของตนเอง หรือการสงเสริมการฝกอบรม (Training) ที่ไมตรงกับความตองการของแรงงานที่แทจริง เชน แรงงาน
ใกลเกษียณไมจำเปนตองเขารับการฝกอบรมทักษะท่ีจะมีประโยชนตอการทำงานในอีก 5 - 10 ปขางหนา แต
ตองการฝกอบรมสำหรับวัยเกษียณตอไป นอกจากนั้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตองควบคูไปกับการดูแล
พนักงาน เชน การลดตำแหนงตองมีแผนรองรับใหพนักงานท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน 

๑๑.๔.๔ รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเพชรรัตน สินอวย) นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ กระทรวงแรงงานไดมีการวางกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ 20 ป เพื่อรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยแบงการดำเนินการออกเปน 4 ชวง ไดแก 1) 
Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานท่ีเปนมาตรฐานสากล 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  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอการจางงานในปจจุบันและมีแนวโนมท่ี
จะมีการลดลงของตำแหนงงานบางประเภทในอนาคต ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหสามารถใชความรู ความสามารถ และใช สติปญญาในการทํางานที ่มูลคาสูง (High Value) โดย
กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การสงเสริมใหแรงงานมีทักษะที่หลากหลาย 
(Multi skill) มีกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือ การปรับหลักสูตรบุคลากรในการฝกสอน (ครูฝก) การรวมมือกัน
ในรูปแบบประชารัฐ โดยการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางภาครัฐ โดยสถาบันการศึกษา และสถาน
ประกอบการ เปนตน 

๑๑.๕ ขอเสนอแนะจากผู เขารวมสัมมนา เห็นวาภาครัฐควรบังคับใชกฎหมายคุ มครองแรงงาน  
และกฎหมายสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูแลวอยางมีประสิทธิภาพ และเทาเทียมกัน เพื่อสงเสริมให
ผูใชแรงงานและสถานประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภาพ และพัฒนาทักษะท่ีจำเปนในการทำงาน 
 

๑๒. การประเมินปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการดำเนินงาน 
การวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของกับผลิตภาพแรงงาน โดยใช SWOT analysis เปนกลยุทธในการ

วิเคราะหองคกร เพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการกำหนดมาตรการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยใหสูงขึ้น โดยการนำจุดแข็ง (Strength)  
ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน และหาวิธีในการลดจุดออน (Weakness) ใหนอยลง ทั้งนี ้การประเมินอยาง 
รอบดานทำใหไดทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) ที่องคกรเผชิญอยู อันจะนำไปสู 
การบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีกำหนดไวตอไป 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factor) ใชการวิเคราะหตามหลัก PESTEL ไดแก  
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 
จากขอมูลด ังกล าวข างต น สามารสร ุปจ ุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threats) ไดดังตอไปนี้ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (PRIMO-F analysis) 
 

ปจจัยสภาพแวดลอม ลักษณะ จุดแข็ง (S) / จุดออน (W) 
1.บุคลากร (People) 
1.1 ขาดแคลนวัยแรงงาน 
 
 
 
1.2 ตลาดแรงงานในอนาคตมีแนวโนม

เปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
1.3 แรงงานไทยยังมีทักษะไมตรงตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน ซึง่มี
การเปลีย่นผานทางดานอุตสาหกรรม
โลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
1.4 การยายถ่ินของประชากรวัยแรงงาน

สงผลตอโครงสรางและการกระจายตัว
ในแตละภมูิภาค 

1.5 แรงงานขาดจำสำนึกความปลอดภัยใน
การทำงาน 

 
๑.๖ คะแนนสอบ Pisa ของไทยตำ่กวา
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมผีลติภาพแรงงานสูง 
 

 
- การลดลงของอัตราการเจริญพันธ (TFR) สงผลให
สัดสวนผูสูงอายเุพ่ิมข้ึนตอเน่ือง วัยเด็กและวัยแรงงาน
จะลดลง (ขอมูล โครงสรางประชากรในชวงแผน 12 
NESDB) แรงงานลดลงจากรอยละ 65.3 เหลือ 64.1) 
- ป 60-64 คนรุน Gen Y มสีัดสวนมากท่ีสุด มลีักษณะ
เปนตัวของตัวเองสูง แตงงานชา ชอบประกอบอาชีพ
อิสระ และคนรุน Gen Z ก็เพ่ิมสูงข้ึนซึ่งสงผลตอ
ตลาดแรงงานในอนาคต ซึ่ง Gen Z โตมากับ
เทคโนโลยี/social network รักอิสระ เรียนรูเร็ว สนใจ
สังคม สิ่งแวดลอม ชอบชีวิตมีทางเลือก 
- ทักษะแรงงานอยูในระดับท่ีต่ำกวาความตองการของ
ผูประกอบการ โดยแรงงานฝมือ/ก่ึงฝมือยังมีทักษะ    
ต่ำกวา ความคาดหวังของผูประกอบการ ท้ังทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอร  คณิตศาสตร/
การคำนวณ ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ 
ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ขณะท่ีการเปลีย่นผาน
ทางดานอุตสาหกรรมโลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ทำให
ตองการทักษะแรงงานท่ีจำเปน ไดแก  ความสามารถ
ดาน IT ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำ/
วิเคราะหขอมูล สถิติท่ีเก่ียวของกับสายการผลิต คิดคน
นวัตกรรมในกระบวนการผลิต/ผลติภัณฑใหม (NESDB) 
- ตั้งแตป 2513-2553 สัดสวนประชากรในภาคกลาง
และกรุงเทพฯ เพ่ิมข้ึน (NESDB) ทำใหประชากรแตละ
ภูมิภาคไดรับการพัฒนาดานอาชีพและทักษะไมเทากัน 
- แรงงานยังขาดจิตสำนึกในการทำงาน ดังจะเห็นไดจาก
ยังคงเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองจากการทำงาน (ดัชนีช้ีวัด
ภาวะแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา 134) 
- ประเทศไทยมีระดับคะแนน pisa ต่ำกวาประเทศ
มาเลเซีย เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา นอรเวย เปนตน ซึ่ง
เปนประเทศท่ีมีผลิตภาพแรงงานสงู (สำนักงานสงเสรมิ
สังคมแหงการเรียนรู, 2551) 

 
- จุดออน 
 
 
 
- จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
- จุดออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จุดออน 
 
 
 
- จุดออน 
 
- จุดออน 

2.ทรัพยากร (Resources) 
2.1 แหลงขอมูลในการจัดทำคาผลิตภาพ
แรงงาน 
 
 
 
 
 

 
- แหลงขอมูลท่ีใชในการคำนวณคาผลติภาพแรงงานใช
ผลการสำรวจจาก Labour Force Survey ของสนง.
สถิติแหงชาติซึ่งจัดเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ 
เปนไปตามมาตรฐานท่ี ILO กำหนด 
- ขาดมาตรฐานกลางในการเช่ือมตอขอมูลเพ่ือใชในการ
วิเคราะห วางแผนดานแรงงานอยางเปนระบบ ตั้งแต
กอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 
-จุดแข็ง 
 
 
 
-จุดออน 
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ปจจัยสภาพแวดลอม ลักษณะ จุดแข็ง (S) / จุดออน (W) 
2.2 ป 2562 อันดบัความสามารถในการ
แขงขัน ดานผลิตภาพแรงงานไทย โดย 
IMD ลดลง 
2.3 ความหลากหลายของฐานการผลิต 
สงผลดีตอผลิตภาพแรงงาน  

- ผลิตภาพแรงงานไทย มีอันดับดข้ึีนจากป 2561 จาก
อันดับท่ี 58 มาเปนอันดับท่ี 54 ในป 2562 (ขอมูล
การจัดอันดับ IMD) 
- โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน แรงงานมีการ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง (ขอมูล NESDB 
เปรียบเทียบป 2553-58 สดัสวนภาคเกษตรลดลงจาก
รอยละ 9.9 เปนรอยละ 9.1 ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 25.4 เปนรอยละ 30.0 และภาคบริการ
ลดลงจากรอยละ 64.7 เปนรอยละ 60.9) 

- จุดออน 
 
 
- จุดแข็ง 

3.นวัตกรรมและความคิด (Innovations 
and Ideas) 
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับคูแขง 
 
 
 

 
- company spending on R&D และ University 
Collaboration in R&D อยูอันดบัท่ี 35 ซึ่งมีผล
คะแนน 3.5 และ 4 ตามลำดบั สวนอันดับท่ีเฝาระวัง
คือ Government procurement of advanced tech 
product อยูอันดับ 90 ผลคะแนน 3.1 

 
- จุดออน 
 
 
 
 

4.การตลาด (Marketing) 
4.1 ขอมลูตลาดแรงงานท่ีจำเปนตอการ
วางแผน 
 
4.2 ลักษณะเดนของแรงงานไทยท่ีแขงขัน
กับตางชาติ 
 

 
- ตลาดแรงงานมีความผันผวนเน่ืองจากเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ประชากร จำเปนตอง        
มีงานวิจัยดานตลาดแรงงานท่ีทันสมัย 
- คนไทยมี service mind ซึ่งเปนจุดแข็งในภาคบริการ
เมื่อเทียบกับประเทศใกลเคียง 

 
- จุดออน 
 
 
- จุดแข็ง 
 

6.การปฏิบัติการ (Operations) 
6.๑ หนวยงานภาครัฐดำเนินงานเชิงรุก    
ในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง และบูรณาการ     
การทำงานรวมกันเพ่ืออำนวยความสะดวก
ประชาชน 
6.๒ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ีเฉพาะ และพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพ 
 
 

 
-  หนวยงานภาครัฐออกใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี 
อาทิ ศูนย one stop service ศูนยดำรงธรรม เปนตน 
ทำใหประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึน 
- รัฐบาลสงเสรมิอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปน
แหลงดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ อาทิ 
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีการจางงานท่ีสำคัญ และไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีสำหรับการเพ่ิมผลติภาพการผลติได 
 

 
- จุดแข็ง 
 
 
 
- จุดแข็ง 

7. การเงิน (Finance) 
7.1 แรงงานบางสวนยังขาดแหลงเงินทุน

สงเสริมการประกอบอาชีพ 

 
- แรงงานนอกระบบยังขาดการเขาถึงแหลงเงินทุน     

ทำใหไมสามารถเพ่ิมมลูคาผลผลิต/ผลิตภณัฑได 
 

 
-จุดออน 
 

 
 
 
 



3 - 29 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PESTEL) 
 

ปจจัยสภาพแวดลอม ลักษณะ โอกาส (O) / ภัยคุกคาม (T) 
1. ปจจัยทางการเมือง/นโยบาย 
1.๑ การมีหลายข้ัวอำนาจ Bipolar  
 
 
 
 
1.๒ ปญหาการกอการรายในประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก 
 
 

 
- ปจจุบันมีหลายข้ัวอำนาจ ไดแก สหรัฐอเมริกา รสัเซยี 
กลุม Bric กลุมประเทศตะวันออกกลาง เปนตน สงผลตอ
การคาระหวางประเทศ ซึ่งไทยมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนในการ
สรางคูคาในการสงออก  
 
- ปญหาความไมสงบในหลายประเทศ และภมูิภาค อาทิ 
ความไมสงบในลิเบีย ฟลิปปนส รวมท้ังการกอตัวของกลุม
กอการรายท่ีมเีครือขายกระจายตามภูมภิาคตางๆ อาทิ 
กลุม ISIS ซึ่งสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของนักลงทุน 
 
 

 
- โอกาส 
 
 
 
 
- ภัยคุกคาม 
 
 
 
 

2. ปจจัยทางเศรษฐกจิ 
2.1 การรวมตัวกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) สงเสรมิแนวโนม
การเจรญิเตบิโตในภูมิภาคเอเซยี
ตะวันออกเฉียงใต  
 
2.๒ นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อทรัมป
เปนประธานาธิบด ี

 
- ความเปนตลาดเดียวในภูมภิาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
น้ี ทำใหเปนภูมิภาคท่ีมีพลวัตสูงท่ีสุดในโลก ทำใหแรงงาน
มีทางเลือกเพ่ิมข้ึน และมีโอกาสในการทำงานสูงข้ึน  
 
 
- ความไมแนนอนในดานการคา การเงินและการเมืองของ
โลก และนโยบายระหวางการหาเสียง ไดแก นโยบายลด
ภาษี การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานซึ่งเปนนโยบายเนนการ
เติบโตภายในประเทศ ซึ่งไทยตองเตรียมปรับตัวรับ
นโยบาย มผีลโดยตรงตอการจางงาน  
 

 
- โอกาส 

 
 
 
 
- ภัยคุกคาม 
 
 
 
 

3. ปจจัยทางสงัคม 
๓.๑ การเปลี่ยนสังคมเปนสังคมผูสูงอายุ
ในประเทศท่ีพัฒนาแลว อาทิ ยุโรป 
อเมริกา 

 
 

๓.๒ การรวมตัวกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  

 
๓.๓ กระแสการบรหิารจดัการแนวใหม
สงผลตอการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
- ประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความเปนสังคมสูงอายมุากข้ึน     
มีความตองการใชสินคา/บริการท่ีสอดรับกับความตองการ
ของผูสูงอายุ สงผลตอภาคแรงงานท่ีมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูบรโิภคกลุมดังกลาว 
 
- เกิดโอกาสการแลกเปลี่ยนการพัฒนาทักษะ ความรู   
และฝมือแรงงานกับ 10 ประเทศสมาชิก ASEAN 
 
- การนำแนวคิดการบริหารทรัพยากรเพ่ือลดตนทุน อาทิ 
Lean Kaizen ISO เปนตน สงผลใหแรงงานมีการปรับตัว
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานมากข้ึน  
 

 
- โอกาส 
 
 
 
 
- โอกาส 
 
 
- โอกาส 
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ปจจัยสภาพแวดลอม ลักษณะ โอกาส (O) / ภัยคุกคาม (T) 
4. ปจจัยทางเทคโนโลยี 
4.1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีTechnology Trends ของโลก 
 
 
 
4.2 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 
technologies ) 

 
- การเขาถึง Big Data ทำใหการวิเคราะหความตองการ
ของผูบริโภคแมนยำข้ึน สะทอนถึงศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึน  
ของผูประกอบการ และความสามารถในการจางแรงงาน      
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 
 
- เปนเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนา และสามารถเขามา
เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และ
เศรษฐกิจโลก โดยในรายงานของ McKinsey Global 
Institute ไดระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท ท่ีจะเขามามี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโลก ไดแก อินเทอรเน็ตไรสาย  
เทคโนโลยีอัตโนมัติ Internet of Things Cloud 
Computing เทคโนโลยีหุนยนต ยานพาหนะไรคนขับหรือ
ก่ึงไรคนขับ เปนตนสงผลกระทบตอการจางงานในภาค
บริการของไทย ซึ่งแรงงานไทยมีสดัสวนอยูในอุตสาหกรรม
ภาคบริการสูงท่ีสดุ  

 
-โอกาส 
 
 
 
 
-ภัยคุกคาม 

๕. ปจจัยทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย
5.1 สหรัฐยกเลิกขอตกลงการคาเสรี
ระหวางประเทศ (TPP) และการดำเนิน
นโยบายการคาเสรี RCEP ท่ีมีจีนเปนผูนำ 
 
 
 
5.2 มาตรการทางการคาท่ีไมใชมาตรการ
ภาษี (non-tariff barrier)  

 
- บริษัทธุรกิจจีนท่ีถอนตัวออกจากสหรัฐฯ อาจยายมา
ลงทุนในไทยและอาเซียนแทน ซึ่งเปนไปไดวาจะเขามา
แขงขันกับภาคธุรกิจของไทยมากข้ึน และอาจทำใหธุรกิจ
รายยอยท่ีผลิตสินคาสงออกใหจีนตองเสียเปรียบ 
โดยเฉพาะตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
 
- ประเทศไทยอยูระหวางการปรับปรุงมาตรฐาน/กฎหมาย
ใหเปนไปตามขอกำหนดมาตรฐานสินคาเชน IUU ICAO 
Tier ไซเตส เปนตน ซึ่งทำใหสงผลตอตนทุนการผลิต      
ท่ีเพ่ิมข้ึน แตหากทำไดมาตรฐานตามหลักสากลก็สามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได ทำให
ประเทศตางๆ ตองพัฒนากระบวนการผลิตของตนเอง 

 
-ภัยคุกคาม 
 
 
 
 
 
-โอกาส 

6. ปจจัยสภาพแวดลอม 
6.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
(Climate Change)  
 
 
 6.2 ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ
ทำใหตองหาสิ่งอ่ืนทดแทน อาทิ 
ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรปาไม 
 

 
- ผลกระทบ climate change กระทบ GDP ภาคเกษตร 
และสงผลตอการจางงานในภาคเกษตร ซึ่งไทยมสีัดสวน
แรงงานในภาคเกษตรสูงเปนอันดบั 2 รองจากภาคบริการ 
 
- ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติทำใหตอง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต หรอืมีการคิดคนนวัตกรรม
ในการผลติสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของมนุษย อาทิ การสรางรถยนตพลังงานทางเลือกแทน
การใชน้ำมัน การสรางท่ีอยูอาศัยดวยวัสดสุังเคราะห  
แทนการใชไม เปนตน 

 
- ภัยคุกคาม 
 
 
 
- 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 ทำใหเกิดความ

หลากหลายของฐานการผลิต แรงงานมีแนวโนมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงานของตนเอง ซ่ึงสงผลดีตอผลิตภาพแรงงาน 

2 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเปนแหลงดึงดูดการลงทุนท้ังในและตางประเทศ 
อาทิ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเปนแหลงการจางงานสำคัญในประเทศ และมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีสำหรับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตแรงงานได 

3 คนไทยมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind)  ซ่ึงเปนหัวใจหลักของธุรกิจภาคบริการ เปนลักษณะเดน
ของแรงงานไทยท่ีสามารถแขงขันกับตางชาติได 

4 ตลาดแรงงานในอนาคตป 2560-2564 มีแนวโนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสัดสวนคนรุน Gen Z ซึ่งมี
สัดสวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนรุน Gen Z โตมากับเทคโนโลยี/social network รักอิสระ เรียนรูเร็ว สนใจสังคม 
สิ่งแวดลอม ชอบชีวิตมีทางเลือก ซ่ึงบงชี้ถึงศักยภาพท่ีหลากหลายของแรงงานไทยในอนาคต 

5 หนวยงานภาครัฐดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่อยางตอเนื่อง และบูรณาการการทำงานรวมกันเพื่อใหบริการ
ประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็วในทุกพ้ืนท่ี อาทิ ศูนย one stop service ศูนยดำรงธรรม เปนตน  

๖ แหลงขอมูลที ่ใช ในการคำนวณคาผลิตภาพแรงงานใชผลการสำรวจจาก Labour Force Survey ของ
สำนักงานสถิติแหงชาติซ่ึงจัดเก็บขอมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ เปนไปตามมาตรฐานท่ี ILO กำหนด 

๗ หนวยงานของกระทรวงแรงงานมีอยูในท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดานท่ี
สามารถดำเนินงานตามนโยบายไดอยางท่ัวถึง 

 
จุดออน (Weakness) 
ลำดับ จุดออน 

1  การลดลงของอัตราการเจริญพันธ (TFR) สงผลใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง วัยเด็กและวัยแรงงาน 
จะลดลงสงผลใหเกิดการขาดแคลนวัยแรงงาน 

2 การยายถิ่นของวัยแรงงานเขาสูเมืองใหญและพื้นที่อุตสาหกรรม สงผลตอโครงสรางและการกระจายตัวในแต
ละภาค สงผลตอการพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานท่ีไมเทาเทียมกัน 

3 แรงงานยังขาดจิตสำนึกในการทำงาน ดังจะเห็นไดจากยังคงเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน (ดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หนา 134)   

4 การเปลี่ยนผานทางดานอุตสาหกรรมโลก ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ทำใหตลาดแรงงานตองการทักษะแรงงานท่ี
จำเปน ไดแก  ความสามารถดาน IT ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดทำ/วิเคราะหขอมูล สถิติท่ี
เก่ียวของกับสายการผลิตคิดคนนวัตกรรมในกระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑใหม แตแรงงานไทยยังมีทักษะไมตรง
ตามความตองการดังกลาว 

5 ตลาดแรงงานมีความผันผวนเนื่องจากเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ประชากร จำเปนตองมีขอมูล
จากงานวิจัยดานตลาดแรงงานท่ีทันสมัย 
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ลำดับ จุดออน 

6 ป 2560 ผลิตภาพแรงงานไทย มีอันดับลดลงจากป 2559 จากอันดับที่ 55 มาเปนอันดับที่ 57 ในป 
2560 (ขอมูลการจัดอันดับ IMD) 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศเทียบกับคูแขงยังอยูในอันดับต่ำ (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)  

8 หนวยงานภาครัฐขาดการบูรณาการการจัดทำขอมูลสถิติรวมกัน จึงไมมีมาตรฐานกลางในการเชื่อมตอขอมูล
สำหรับการวิเคราะห วางแผนดานแรงงานอยางเปนระบบ ตั้งแตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

9 ประเทศไทยมีระดับคะแนน PISA ต่ำกวาประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา นอรเวย เปนตน ซึ่งเปน
ประเทศที่มีผลิตภาพแรงงานสูง โดยเปนหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะทอนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่ยังคงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 

๑๐ แรงงานนอกระบบยังขาดการเขาถึงแหลงเงินทุนทำใหไมสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิต/ผลิตภัณฑได รวมถึงมี
ความคุมครองท่ีนอยกวากลุมแรงงานในระบบ และมีขอจำกัดดานเงินทุนเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โอกาส (Opportunity) 
ลำดับ โอกาส 

1 การเปลี่ยนสังคมเปนสังคมผูสูงอายุในประเทศที่พัฒนาแลว (อาทิ ยุโรป อเมริกา) จะมี Demand ในการใช
สินคา/บริการสำหรับผูสูงอายุ สงผลตอแรงงานตองพัฒนาทักษะในการผลิตสินคาดังกลาว 

2 กระแสการบริหารจัดการแนวใหม (อาทิ Lean Kaizen ISO เปนตน) สงผลใหแรงงานมีการปรับตัวในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานมากข้ึน 

3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Technology Trends ของโลก เชน การเขาถึง Big Data ทำใหการ
วิเคราะหความตองการของผู บริโภคแมนยำขึ ้น สะทอนถึงศักยภาพที่เพิ ่มขึ ้นของผู ประกอบการ และ
ความสามารถในการจางแรงงาน ท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

4 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำใหตลาดแรงงานใหญขึ้น สงผลทางบวกตอแรงงาน
ไทยคือทำใหแรงงานมีโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น (บทความ ประชาคมอาเซียนความพรอมของแรงงาน
ไทย) 

5 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงผลใหเกิดการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิก  

6 การมีหลายขั้วอำนาจ Bipolar (ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย กลุม BRIC กลุมประเทศตะวันออกกลาง) สงผล
ตอการคาระหวางประเทศ ไทยมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนในการสรางคูคาในการสงออก  

7 มาตรการทางการคาที่ไมใชมาตรการภาษี (non-tariff barrier) สงผลตอตนทุนการผลิตที่เพิ ่มขึ้น แตได
มาตรฐานตามหลักสากล ทำใหประเทศไทยตองพัฒนากระบวนการผลิต และภาคแรงงานเรงพัฒนาทักษะใน
การทำงานเพ่ิมข้ึน 

8 ความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติทำใหตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต หรือมีการคิดคนนวัตกรรมในการ
ผลิตสินคา/บริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย สงผลใหผูประกอบการและแรงงานตองพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

๙ ความกาวหนาดานเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร ทำใหตนทุนของการใชถูกลง สามารถนำมาใชเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาระบบการผลิตของสถานประกอบการไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ภัยคุกคาม (Threat) 

ลำดับ ภัยคุกคาม 
1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบ GDP ภาคเกษตร และการจางงานใน

ภาคเกษตร ซ่ึงไทยมีสัดสวนแรงงานในภาคเกษตรสูงเปนอันดับ 2 รองจากภาคบริการ 

2 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies ) เขามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ
และเศรษฐกิจโลก สงผลกระทบตอการจางงานในภาคบริการของไทยซ่ึงมีสัดสวนแรงงานสูงท่ีสุด  

3 ปญหาการกอการรายในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังการกอตัวของกลุมกอการรายท่ีมีเครือขายกระจายตาม
ภูมิภาคตาง ๆ สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน  

4 การท่ีสหรัฐยกเลิกขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ (TPP) และการดำเนินนโยบายการคาเสรี RCEP ท่ีมีจีน
เปนผูนำ มีการคาดการณวาบริษัทธุรกิจจีนที่ถอนตัวออกจากสหรัฐฯ อาจยายมาลงทุนในไทยและอาเซียน
แทน ซึ่งเปนไปไดวาจะเขามาแขงขันกับภาคธุรกิจของไทยมากขึ้น และอาจทำใหธุรกิจรายยอยที่ผลิตสินคา
สงออกใหจีนตองเสียเปรียบ โดยเฉพาะตลาดสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  

5 ภูมิร ัฐศาสตร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศคู คาและประเทศที ่เกี ่ยวของมีการ
เปลี่ยนแปลง สงผลตอนโยบายการคา การลงทุน การผลิต  

๖ ความไมแนนอนในดานการคา การเงิน การเมืองของโลก และนโยบายดานตางประเทศ การคาการลงทุนของ
ประเทศใหญที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของโลก ทำใหไทยตองเตรียมปรับตัวรับนโยบายซึ่งจะสงผลตอ 
การจางงาน 

๗ สถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 สงผลตอเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ทำใหเกิด
ภาวะการเลิกจางงาน การชะลดตัวของการบรรจุงาน รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงาน  

 เมื ่อไดทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัดหรืออุปสรรค จึงไดนำขอมูลดังกลาวมาทำการ
วิเคราะหดวยTOWS Matrix เพ่ือนำไปสูการกำหนดกลยุทธหรือมาตรการเชิงรุกและเชิงรับใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (Strengths - Opportunities) เปนการกำหนดมาตรการเช ิงร ุกหรือนำศักยภาพ 
ซึ่งเปนจุดแข็งที่มีอยู ไปใชประโยชนหรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่จะชวยสนับสนุนการเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงานของไทย 

2. กลยุทธจุดออน-โอกาส (Weaknesses - Opportunities) เปนการกำหนดมาตรการในการลดจุดออน   
โดยใชประโยชนจากโอกาสซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน หรือสนับสนุนตอการดำเนินงานขององคกร 
เพื่อในระยะสั้นอาจเปลี่ยนตำแหนงสูกลยุทธ S – O และใหบรรลุเปาหมายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของไทย 
ในระยะยาวได 

3. กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค (Strengths - Threats) เปนการกำหนดกลยุทธคงตัวหรือตั้งรับ โดยใชจุดแข็ง  
คือ ศักยภาพและความพรอมท่ีมีอยูจัดการกับอุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีตองเผชิญ 

4. กลยุทธจุดออน-อุปสรรค (Weaknesses – Threats) เปนการกำหนดกลยุทธตั้งรับที่ตองการลดจุดออน 
และอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยใหบรรลุเปาหมาย 

ท้ังนี้สรุปผลการวิเคราะหเปนมาตรการเชิงรุก (จุดแข็ง – โอกาส SO) และมาตรการเชิงรับ (จุดออน – อุปสรรค WT) 
ดังนี้ 
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มาตรการเชิงรุก (SO) 
ลำดับ มาตรการเชิงรุก (SO) 
S1S2O1 สนับสนุน/ส งเสร ิมแรงงานใหม ีศ ักยภาพและประสิทธ ิภาพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการท้ังในและตางประเทศ 
S4O3 เพ่ิมทักษะดานภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับประชากรวัย Gen Z ซึ่งกำลังกาวเขาสูตลาดแรงงาน ใหกาวทัน

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลก (Technology Trend) 
S1O4O5 ยกระดับแรงงานไทยในเขตเศรษฐกจิพิเศษใหมีทักษะ/มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ในระดับอาเซียน และระดับโลก 
S5O2 หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและระดับพื้นที่ นำการบริหารจัดการแนวใหมมาปรับใช และบูรณาการการทำงาน

รวมกันเพ่ือใหบริการดานแรงงานไดสะดวก รวดเร็วข้ึน 
S4O2 มุงสรางวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ีเนนใหมีผลิตภาพสูงตลอดชวงวัย  

 
มาตรการเชิงรับ (WT) 
ลำดับ มาตรการเชิงรับ (WT) 
W10W11T8 หนวยงานภาครัฐบูรณาการรวมกันในการจัดทำฐานขอมูลดานแรงงาน เพื ่อวิเคราะหความตองการของ

ตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอยางตอเน่ือง   
W4W5T1T2  การพัฒนาคนเพ่ือรับรองกับเทคโนโลยีเปลีย่นโลก disruptive Technology และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
W3W11T4 สรางความเชื ่อมั ่นใหกับนักลงทุน โดยการสงเสริมการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน และ 

การบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน 
W5W8T6T7 การสร างความเขมแข็งให ก ับผ ู ประกอบรายยอยและเกษตรกรใหสามารถพึ ่งพาตนเอง และรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงคูคาในตลาดโลก 
W5 T1 พัฒนาทักษะแรงงานภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา  
W1 T1 ภาครัฐทบทวนมาตรการการการเกษียณอายุของผูประกันตน เพ่ือรักษากำลังแรงงาน 
W2W3 T5 กระจายความเจริญสูภูมิภาคลดการยายถ่ินของวัยแรงงานเขาสูเมือง 

 
มาตรการเชิงปองกัน (ST) 
ลำดับ มาตรการเชิงปองกัน (ST) 
S1T1 แรงงานเกษตรพัฒนาทักษะ เรียนรู  เพื ่อปรับตัวรับกับโครงสรางเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนผานจากภาคเกษตร 

ไปสูอุตสาหกรรม 
S3T2 แรงงานภาคบริการของไทยมี service mind ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจภาคบริการ นำไปใชใหสอดรับกับ

รูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของโลก 
S6T5 ภาครัฐมีขอมูลดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพในการนำมาวิเคราะหสถานการณดานแรงงาน และการจางงาน 

ในทุกระยะเพ่ือรองรับนโยบายดานการคาท่ีเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก  
S4T2 ตลาดแรงงานในอนาคตป 2560-2564 มีแนวโนมมีสัดสวนแรงงาน Gen Z เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนกลุมที่โตมากับ

เทคโนโลยี/Social Network ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ ้นเพื ่อรองรับกับเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 
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มาตรการเชิงแกไข (WO) 
ลำดับ มาตรการเชิงแกไข (WO) 
W2O1O3 สนับสนุนใหแรงงานลดการยายถิ่นโดยการฝกอาชีพ พัฒนาทักษะในการผลิตสินคา/บริการสำหรับเจาะตลาด

ผูสูงอายุท้ังในและตางประเทศ 
W5W8O5 ตลาดแรงงานมีความผันผวนจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี นวัตกรรม จึงควรเนนการศึกษาวิจัยและจัดทำขอมลู

สถิติรวมกันในทุกภาคสวน เพื่อนำขอมูลมาเปนฐานในการวิเคราะห หรือพยากรณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ดานแรงงานของไทย และเตรียมความพรอมใหกับแรงงานในการเขาสู AEC 

W9O4 ประเทศไทยควรเนนปรับปรุงภาคการศึกษาใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในทุกชวยวัยตั้งแตกอนเขาสูวัยแรงงาน และวัยแรงงาน 
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บทที่ ๔ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) 

 
1. วิสัยทัศน์ 

“แรงงานมีศักยภาพสูง” 
๒. ตัวช้ีวัด 

ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
๓. พันธกิจ 
 1) เพ่ิมศักยภาพแรงงาน และประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพ่ือสร้างสมดุล ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 2) พัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 3) ส่งเสริมระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
 4) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

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 ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อเพิ ่มผลิตภาพอย่างยั ่งยืน คือ   

การพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
๑. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ 

ของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที ่เก ี ่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมจากผล  
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร
และกรอบเวลา โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

๒. ดำเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ ่มอ ุตสาหกรรม  
ซึ ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที ่จำเป็นพื ้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษา  
และคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม 
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๓. พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ 

๔. การ Reskilling และ Retraining แรงงานให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะงานในรูปแบบต่าง ๆ และทักษะที่จำเป็นและสำคัญซึ่งต้องใช้ในการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
การ “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ำและค่อนข้างต่ำ (Unskilled & Semi Skill) เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่
เพียงพอในส่วนที่ขาด และให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ 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
เทคโนโลยีหุ ่นยนต์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) โดยเริ ่มตั ้งแต่การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา ทั้งระดับอาชีวะและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพ  ทั้งทางด้านการ
บริหารและวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลาย
ด้านในการผลิต เพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ และสามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 

• เป้าประสงค์  
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

• ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
ผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรเพ่ิมขึ้นไมน่้อยกว่า
ร้อยละ/ปี  

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ร้อยละ 
๑.๖๙ 

ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นไมน่้อยกว่าร้อย
ละ/ปี  

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ร้อยละ 
๔.๐๘ 

ผลิตภาพภาคบริการ
เพ่ิมขึ้นไมน่้อยกว่าร้อย
ละ/ปี  

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ร้อยละ 
๓.๔๖ 

ตัวชี้วัด IMD : 
Workforce 
Productivity (ผลิตภาพ
แรงงาน) 

ดีขึ้นจาก
ปีก่อน

อย่างน้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 
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• กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมผลิต พัฒนา และรับรองความรู ้ความสามารถของผู ้ประกอบอาชีพ 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
โดยการเตรียมคนเข้าสู่ยุค ๔.๐ ตั้งแต่ก่อนวัยแรงงานไปจนถึงเข้าสู่วัยทำงาน ให้พร้อมรองรับ 

การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั ้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ การรับรองความรู้
ความสามารถให้แรงงาน ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล เน้นพัฒนา
ฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถ 
ที ่จำเป็นพื ้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิม 
ขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะการทำงานที่จำเป็น
ในอนาคต และทักษะการเรียนรู้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการสร้างความสามารถในการปรับตัว  
ให้กับแรงงาน และแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

แผนบูรณาการ : การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
กิจกรรมที่ 1 โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กพร. กองพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
และผู้ประกอบ

กิจการ 

แผนการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาเสี่ยงอันตราย กพร.  

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการแข่งขัน 

กพร.  

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

กทท.  

โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลังด้าน
การศึกษาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
(*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 - ๔ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการ
ของตลาดงาน 

สช.  

โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส สศด.  

โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated 
Education: CWIE) 

สป.อว.  

โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพ่ืออนาคตของ
ประเทศ (Reskill/Upskill/ Newskill)   

สป.อว. สถาบันอุดมศึกษา 
และสถาน

ประกอบการ 
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือสร้างกำลังคนที่มีสมรถนะสูง 
สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย   

สป.อว. สถาบันอุดมศึกษา 
และสถาน

ประกอบการ 
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

สศอ.  

โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เพ่ือรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

สคช.  

โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบ
อาชีพ 

สคช.  

โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

สคช.  

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สปอ.  

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กสอ.  



๔ - ๕ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กสอ.  

โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี 
ศักยภาพในการแข่งขัน 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กรอ.  

 
กลยุทธ์ที ่2 ยกระดับศักยภาพแรงงาน 
เน้นการยกระดับศักยภาพแรงงานทุกภาคการผลิตทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ 

ภาคบริการ เช่น ภาคเกษตรเน้นการพัฒนาเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร การแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ภาคอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการของบบูรณาการในการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมร่วมกับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคบริการเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภัตตาคาร โรงแรม เป็นต้น 

 
แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 
ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพ่ือ
สร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 

กพร.  

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(แผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 

กพร.  

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

กพร.  

โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 
(เฉพาะการฝึกยกระดับฝีมือ) 

กพร.  

โครงการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานใน
ศตวรรษท่ี 21 

กพร.  

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานอาเซียน 

กทท. 
กองพัฒนามาตรฐาน

บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 



๔ - ๖ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กพล. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรการ

พลศึกษาและการกีฬา 

 

โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะ 
สำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย 

สอศ. สถานศึกษาใน
สังกัด/มจธ./
สจล./มจพ. 

โครงการ Digital University เพ่ือยกระดับทักษะแรงงาน 
พันธุ์ใหม่ 

สศด. สถาบันการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญาประดิษฐ์ 

กสอ.  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ 

สคช.  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง 

สคช.  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม 

สคช.  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมชีวภาพ 

สคช.  

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร 

สคช.  

 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการดำเนนิชีวิตและการทำงานที่เนน้ใหมี้ผลิตภาพสูงในแต่ละช่วงวัย  
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานและการมีหลักประกันที่เหมาะสม มีความมั่นคง มีรายได้ 

และมีสวัสดิการเหมาะสมเพียงพอในการดำรงชีวิตตลอดทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการ  
เพื่อคุ้มครองให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยทำงานที่มีผลิตภาพสูง
ตามความสามารถของแต่ละช่วงวัย 

 
 
 



๔ - ๗ 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กิจกรรม ตรวจแรงงานในระบบ  

กสร. (กคร.)  

กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีใน          การทำงาน 

กสร. (กภ.)  

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม          กสร.  (กคน.)  
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี
คุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 – 59 ปี 

กสร. (กสว.)  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
๑. กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก 
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
2. กิจกรรมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพ้ืนที่ 
๒๒ จังหวัดติดชายทะเล 

กสร. (กคร.)  

โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม 

สปส. (สสร.)  

โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม 

สปส. (สสท.)  

โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

สอศ. สพฐ. 
สถานศึกษา

ในสังกัด 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
กลยุทธ์นี้มีแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ำและค่อนข้างต่ำ 

(Unskilled & Semi Skill) เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาดเพื่อให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้  
และทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้  รวมถึงทำให้แรงงานมีภูมิคุ ้มกันจากปัญหาหรือ
สถานการณ์ผลกระทบด้านแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to 
Employment) 

สอศ.  

โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

สคช.  



๔ - ๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
• แนวทางการดำเนินงาน 

ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน ในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ       
เป็นปัญหาสะสมมานาน ทั ้งปัญหาเชิงโครงสร้างประชากรเริ ่มเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ ภาวะอัตราการเกิดต่ำ  
ปัญหากำลังแรงงานขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้แรงงานที่ขยายตัว ยุทธศาสตร์นี้จึงกำหนด  
การดำเนินงานเพื่อขจัดหรือบรรเทาปัญหาความไม่สมดุลดังนี้ 

๑. บรรเทาความไม่สอดคล้องของการจ้างงานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยการกำหนด
แนวทาง มาตรการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับผู ้ประกอบการ และมีการพยากรณ์ภาวะ
ตลาดแรงงานพร้อมสื ่อสารให้แรงงานหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อเท็จจริงในช่วงวัยก่อนที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

๒. สร้างสมดุลตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาคแรงงาน โดยการวางแผนกำลังแรงงานของประเทศ
เชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจัดทำแผนกำลังคนกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ  

• เป้าประสงค์ 
1) ตลาดแรงงานมีกำลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
2) ตลาดแรงงานมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
ร้อยละของการบรรจุงาน
ต่อผู้สมัครงาน 

ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ ร้อยละ ๗๓ 

ตัวชี้วัด WEF : Ease of 
finding skilled 
employees (ความง่าย
ในการหาแรงงานมี
ทักษะ) 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจากปี
ก่อนอย่าง

น้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจาก 
ปีก่อน

อย่างน้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจาก 
ปีก่อน 

อย่างน้อย  
๑ อันดับ 

ดีขึ้นจาก 
ปีก่อน 

อย่างน้อย  
๑ อันดับ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ที่เพ่ิมขึ้น  

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี 

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี 

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี 

เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนหน้า
ร้อยละ/ปี 

 

• กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 สนับสนุน/ส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
แนวทางการดำเนินงานโดยการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การฝึกอบรมก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน (แรงงานใหม่) ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาด การแนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน ลักษณะของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้ องการ 
การบริการจัดหางาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพ  



๔ - ๙ 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทำ แนะ
แนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน) 

กกจ.  

กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ กกจ.  

กิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ กกจ.  

กิจกรรมการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน กกจ.  

โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 
(เฉพาะการฝึกเตรียมเข้าทำงาน) 

กพร.  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ 

กพร.  

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ 10อุตสาหกรรม 

สกพอ. สพฐ. 

โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการ
จัดการอาชีวศึกษา 

สพฐ. สำนักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการมี
งานทำ 

สพฐ. สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้า
สู่ตลาดแรงงาน 

สอศ. สถานศึกษาในสังกัด 

โครงการสร้างทักษะใหม่บุคลากรและกำลังคนดิจิทัล สศด. สถาบันการศึกษา 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเป้าหมาย ม.ธรรมศาสตร์  

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามเป้าหมาย  ม.ธรรมศาสตร์  

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามเป้าหมาย ม.ธรรมศาสตร์  

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเป้าหมาย  ม.ธรรมศาสตร์  



๔ - ๑๐ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงกิจกรรม เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่มีศักยภาพ 

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สปอ.  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กสอ.  

กลยุทธ์ที ่๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ 
การส่งเสริมให้แรงงาน/ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ผ่านแผนงาน/โครงการเพ่ิม

ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ทั้งข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้
ในการบริหารจัดการ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน  

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้าน กกจ.  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
1) กิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
2) กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กพร.  

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล 

สศด.  

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ตลาดสากล สศด. อก. 

โครงการประเทศไทยก้าวไกล สร้างอาชีพ เชื่อมตลาดเพิ่มรายได้
เพ่ือชุมชนมืออาชีพยั่งยืน 

สคช.  

โครงการยกระดับผู้ประกอบการของจังหวัดปัตตานีสู่ Smart 
SMEs 4.0 
 
 
 
 

สปอ.   



๔ - ๑๑ 

แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สปอ.  

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวง
อุตสาหกรรม 

สปอ.  

 
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อรักษาสมดุลและสร้างประสิทธิภาพ

ตลาดแรงงาน 
การทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ เพื ่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ  

เพื ่อรักษากำลังแรงงานให้อยู ่ในกำลังแรงงานได้ต่อเนื ่อง มีกำลังแรงงานเพียงพอต่อความต้องการ  เช่น  
การขยายอายุเกษียณ การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในการให้สิทธิประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ การกำหนด
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเพิ่มกำลังแรงงาน เป็นต้น 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer 

สอศ. กษ.  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

และสถานศึกษาในสังกัด 
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) 

กรมปศุสัตว์  

โครงการหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน  

โครงการแผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก/โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

กรมส่งเสริมการเกษตร  

โครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อน
ไหม สู่ความเป็น มืออาชีพ  

กรมหม่อนไหม  



๔ - ๑๒ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)  

สำนักงาน การปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

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  

โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ  

สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

 

โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพ่ือ
ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การ

มหาชน) 

 

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 
 

  



๔ - ๑๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

• แนวทางการดำเนินงาน 
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต 

แนวทางในการพัฒนาจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรการวิจัย และโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การสร้างระบบนิเวศ หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย มีการ 
บูรณาการระหว่างภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง ส่งเสริมระบบการเพิ ่มผลิตภาพแรงงานผ่านระบบแรงงานสัมพันธ์  
มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อร่วมกันเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงการสร้าง 
ความปลอดภัยในการทำงาน คำนึงถึงอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ รวมถึงการสร้าง
กลไกขับเคลื่อนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้แผนฯ บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมี
การถ่ายทอดแผนแม่บทไปสู่แผนปฏิบัติ  โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน และมี  
การติดตามประเมินผลแผนฯ โดยผู้ประเมินจากภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

การมีระบบนิเวศที่ เอ ื ้อต่อการเพิ ่มผลิตภาพแรงงาน จะเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุน 
และการจ้างงานจากผู้ประกอบการทั้งจากในและต่างประเทศ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพื่อการย้ายฐานการผลิต  
จากการมีแรงงานที่มีผลิตภาพสูง 

• เป้าประสงค์ 
 มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
ระดับความสำเร็จการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับท่ี ๕ ระดับท่ี ๕ 

การลดลงของอัตรา
การประสบอันตราย
จากการทำงาน 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 
ร้อยละ/ปี 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า  
ร้อยละ/ปี 

ลดลงจากปี
ก่อนหน้า  
ร้อยละ/ปี 

 
 
 



๔ - ๑๔ 

• กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 นำการบริหารจัดการแนวใหม่มาปรับใช้ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
มีแนวทางการดำเนินงานโดยส่งเสริมให้มีการนำการบริหารจัดการแนวใหม่ เช่น Lean Kaizen 

ISO เป็นต้น ส่งผลให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กกจ.  

โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

สคช.  

 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
 การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแบบการเป็นหุ้นส่วนกัน ผ่านระบบ

แรงงานสัมพันธ์ จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางของการมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน เกิดผลิตภาพ
ที่สูงขึน้ และเป็นกระบวนการลดข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทในสถานประกอบกิจการ และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงาน 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความ
สมานฉันท์ในวงการแรงงาน 
๑) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมี
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี 
2) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามเฝ้าระวังปัญหา
ความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ 

กสร. (กคร.) 

 

 

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวงอุตสาหกรรม 

สปอ.  

 
 
 
 
 



๔ - ๑๕ 

 กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดใีนการทำงาน 
การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เป็นแนวทาง

ที ่ทำให้ผลิตภาพของแรงงานสูงขึ ้นทั ้งในระยะสั ้นและระยะยาว เนื ่องจากเป็นการทำให้แรงงานได้รับ  
ความปลอดภัย ไม่เกิดความทุพลภาพ และสามารถทำงานที่ต้องสั่งสมประสบการณ์ได้ในระยะยาว รวมถึง 
การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังช่วยทำให้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ค้า และแสดงถึงมาตรฐานในการดูแลบุคลากรของสถานประกอบกิจการ  

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) กิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ 

กสร. (กภ.)  

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน 
มีแนวทางการดำเนินงานโดยการสร้างแรงจูงในรูปแบบต่าง ๆ ทั ้งด้านภาษี รางวัล ให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่นักลงทุนเพื่อส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่าง ๆ  
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพ  

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

N/A N/A N/A 
   

 
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
มีแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ปรับปรุง/ทบทวนเพื่อให้การกำหนดแผนงาน/โครงการ สามารถตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้อย่างแท้จริง 
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

N/A N/A N/A 

   

 
  



๔ - ๑๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
• แนวทางการดำเนินงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสำคัญในด้านของการบริหารจัดการและการเป็นเครื่องมือ 
เพื ่อบริการตลาดแรงงาน รวมถึงการเพิ ่มผลิตภาพของแรงงาน ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต้นทุนที่ลดงลง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึน และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน เช่น 
การมีหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ การใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ  และระบบ Big Data   
เพ่ือการกำหนดมาตรการพัฒนาผลิตภาพแรงงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

ข้อมูลด้านแรงงานทั้งระบบ หมายถึง การบูรณาการตั ้งแต่ช่วงวัยเรียน คือระยะก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน วัยแรงงาน (เข้าสู่ตลาดแรงงาน) และช่วงสูงอายุคือออกจากตลาดแรงงาน ประเทศไทยยังไม่มี
การบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นยุทธศาสตร์นี้จึงกำหนดขึ้นเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานทั้งระบบ
เพื่อให้มีข้อมูลในระดับต่าง ๆ (Data & Information) และประกอบกับการมีข้อมูลความต้องการแรงงานฝีมือ
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) มีนวัดกรรมเพื่อการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

• ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ ๒๕๖6 ๒๕๖7 2568 2569 2570 
ระดับความสำเร็จการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับที่ ๕ ระดับท่ี ๕ ระดับท่ี ๕ 

ระบบ Big Data เพ่ือการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 

จำนวนนวัตกรรม 
(สิทธิบัตร) ที่เก่ียวข้องกับ
การเพ่ิมผลิตภาพที่
เพ่ิมข้ึน 

จำนวน 
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 

จำนวน
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 

จำนวน 
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 

จำนวน 
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 

จำนวน 
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 

จำนวน 
สิทธิบัติที่
เพ่ิมขึ้น 



๔ - ๑๗ 

กลยุทธ์ที ่1 จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน การผลิตกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง   

มีแนวทางการดำเนินงานโดยการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ความต้องการแรงงาน และสถานการณ์
การผลิตกำลังแรงงาน เพ่ือพัฒนาคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

สนับสนุนข้อมูลจากการสำรวจ 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
2) โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร 

สสช.  

โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกำลัง
ด้านการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
(*โครงการปีงบประมาณ 2564) 

สกศ. สป. (สช./กศน.) 
สพฐ./สอศ./อว./

สคช./กพร./อปท./
พม./สธ. 

โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

สอศ. EEC 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาจังหวัด 

ศทก.สป. 
ศธ. 

 

โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมือ
อาชีพ” 

สคช.  

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics) ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ และการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

สคช.  

โครงการการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศฯ (E-Workforce Ecosystem) 

สคช.  

 
 
 



๔ - ๑๘ 

กลยุทธ์ที ่๒ สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้มีประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันของ

ผู้เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยนวัตกรรมที่
สร้างข้ึนอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบการบริหารจัดการแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน หรือนวัตกรรมที่เก่ียวข้องในแต่ละอุตสาหกรรมเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

N/A N/A N/A 
   

 

กลยุทธ์ที ่๓ สร้างแรงจูงในการสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ 
การสร้างนวัตกรรมจำเป็นต้องมีการใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงจากการที่นวัตกรรมจะไม่

สามารถพัฒนาได้ตามเป้าประสงค์ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู ้ประกอบการสร้างนวัตกรรมจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่ภาครัฐต้องมีการจัดการ เช่น การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการสร้างนวัตกรรม การให้คำปรึกษา  
การสร้างระบบการให้รางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เมื่อ ได้นวัตกรรมแล้วต้องมี
กระบวนการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีระบบการประเมินการใช้นวัตกรรม 
และใช้นวัตกรรมเพ่ือการต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

แผนงาน/โครงการ  

แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

โครงการส่งเสริมการให้เงินทุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

สคช.  

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
* ข้อมูลจากโครงการของแผนปฏบิัติการระยะ 3 ปี (63 – 65) กระทรวงอุตสาหกรรม 

กสอ.  

 
 

 
 
 
 
 
 



5-1 
 

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 เพื ่อเป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบไว้ 
   
   



๕ - 2 

แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ ๑. พัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์      ๑. ผลิตภาพการผลติภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒) 
   ๒. ผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒) 
   ๓. ผลิตภาพการผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ปี (แผนฯ ๑๒) 
กลยุทธ์ที่ ๑ เตรียมผลติ พัฒนา และรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

แผนบูรณาการ : การ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูส่ากล
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลติภาพ 
กิจกรรมที่ 1 
โครงการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน  
สู่ SME 4.0 
1.จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่.ให้คำปรึกษา
(แห่ง) 
2..พัฒนาศักยภาพ
แรงงาน (คน) 

 
 
 
 
 
 
1. เพิม่ผลติภาพแรงงานใน
วงจรการผลิตสินคา้หรือ
บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2. ลดการสญูเสยี ในวงจรการ
ผลติสินคา้หรือบริการ ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
605 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 
300 แห่ง 
 
18,000 คน 
 
ร้อยละ 10 
งบประมาณ
77.5 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
300 แห่ง 
 
18,000 คน 
 
ร้อยละ10 
งบประมาณ
77.5 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
400 แห่ง 
 
24,000 คน 
 
ร้อยละ10 
งบประมาณ
100 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
400 แห่ง 
 
24,000 คน 
 
ร้อยละ10 
งบประมาณ
100 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
500 แห่ง 
 
30,000 คน 
 
ร้อยละ10 
งบประมาณ
125 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
500 แห่ง 
 
30,000 คน 
 
ร้อยละ10 
งบประมาณ
125 
ล้านบาท 

กพร. กองพัฒนา
ศักยภาพ
แรงงานและผู้
ประกอบ
กิจการ 

แผนบูรณาการ : การ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสูส่ากล 

1.ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจใน
การประกอบอาช ีพ หรือ

350 ล้าน
บาท 

  5,000 คน 
งบประมาณ35 
ล้านบาท 

  5,000 คน 
งบประมาณ
35 ล้านบาท 

  10,000
คน 
งบประมาณ 
70 ล้านบาท 

10,000คน 
งบประมาณ
70 ล้านบาท 

10,000คน 
งบประมาณ
70 ล้านบาท 

10,000คน 
งบประมาณ
70 ล้านบาท 

กพร. กองพัฒนา
ศักยภาพ
แรงงานและผู้



๕ - 3 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลติภาพ 
กิจกรรมที่ 2 
โครงการพัฒนาวสิาหกิจ
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

สามารถสร้างรายได้มากขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
2.สร้างรายได้ใหผู้้สำเร็จการ
ฝึก สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ  

ประกอบ
กิจการ 

แผนการประเมินความรู้
ความสามารถในสาขา
เสี่ยงอันตราย 
 

จำนวนแรงงานได ้ ร ับการ
รับรองได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย
(ประเมินความรู้ความสามารถ
ในสาขาที่ประกาศให้เป็นสาขา
เสี ่ยงอันตราย เช่น ปี2564 
ในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขาช่าง
เครื ่องปรับอากาศ สาขาช่าง
เชื ่อมอาร์ก สาขาช่างเชื ่อม
แม็ก และสาขาช่างเช่ือมทิก) 

32.8020 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 

14,300 
(5.4670 ล้าน
บาท) 
 
 
 

 

14,300 
(5.4670 
ล้านบาท) 
 
 
 

14,300 
(5.4670 
ล้านบาท) 
 
 
 
 

14,300 
(5.4670 
ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 

14,300 
(5.4670 
ล้านบาท) 
 
 
 
 

14,300 
(5.4670 
ล้านบาท) 
 
 
 
 

กพร.  

โครงการยกระดับ
แรงงานไทย 
ให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อรองรับการ
แข่งขัน 
 
 

- จำนวนแรงงานได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการผลิตของ
ปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 35 

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) 
 

37,750 
(45.7220 
ล้านบาท) 
 

กพร.  

ศึกษาวิเคราะห ์
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและจัดทำ
แผนการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว. 

จำนวนตำแหน่งงานท่ีศึกษา
วิเคราะหค์วามต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
จำนวน ๓๒ ตำแหน่งงาน  
 

๑๐,๐๐๐,๐
๐๐ 

๓๒  
ตำแหน่งงาน 

(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

     กทท  
กองพัฒนา
มาตรฐาน
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

 



๕ - 4 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการการพัฒนาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
กำลังด้านการศึกษาเพื่อ
ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ 
(*โครงการปีงบประมาณ 
2564) 

- ระดับความสำเร็จของ
ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนกรอบคณุวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัต ิ
- ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาและนำร่องเครือข่าย
ความร่วมมือการผลิตและ
พัฒนากำลังคน 

5,368,60
0 
(งบประมาณ
ปี 2564) 
 

- 
 
 
 
 

 
 

 

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

โครงการขับเคลื่อนการ
ผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ี
ศักยภาพ 
รองรับการพัฒนา
ประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ
 

- ระดับความสำเร็จของการ
นำร่องต้นแบบการผลติและ
พัฒนากำลังคนตามกรอบ
คุณวุฒิในสาขาอาชีพท่ี
สำคัญของประเทศ 
ระดับความสำเร็จของการนำ
ร่องรูปแบบการพัฒนาทักษะ
กำลังคน 

5,800,00
0 

ระดับท่ี 5 
5,800,000 

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

โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 

จำนวนโรงเรยีนเอกชนท่ี
ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาคอมพิวเตอร์  

27,081,8
00 
บาท 

3,800 โรง
27,081,800 

บาท 

- - - - - สช. - 

โครงการพัฒนาหลักสตูร
ที่มีทักษะอาชีพสูงตาม
ความต้องการของตลาด
งาน 

จำนวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา 

12,000,0
00 
บาท 

20 หลักสตูร 
2,000,000 

บาท 

20 หลักสตูร
2,000,000 
บาท 

20 หลักสตูร
2,000,000 
บาท 

20 หลักสตูร
2,000,000 
บาท 

20 หลักสตูร
2,000,000 
บาท 

20 หลักสตูร
2,000,000 
บาท 

สช. - 

โครงการยกระดับทักษะ
ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย
และผูด้้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ และผูด้้อยโอกาส 
ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทลั
ขั้นพื้นฐาน ทักษะดิจิทัลเพื่อ

๕๕๒ ลบ. ๖,๐๐๐ คน  
๔๐ ลบ. 

๘,๐๐๐ คน  
๕๖ ลบ. 

๑๐,๐๐๐ คน  
๘๐ ลบ. 

๑๒,๐๐๐ คน  
๙๖ ลบ. 

๑๕,๐๐๐ คน  
๑๒๐ ลบ. 

๒๐,๐๐๐ คน  
๑๖๐ ลบ. 

สศด.  



๕ - 5 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 
 
 
 
 

การประกอบอาชีพอิสระ
และทักษะดจิิทัลที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

โครงการส่งเสริมการ
จัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน 
(Cooperative and 
Work Integrated 
Education: CWIE) 

จำนวนนักศึกษา CWIE  
ที่เพ่ิมขึ้น  

  

60 ล้าน
บาท 

ร้อยละ 15/ 
10 ล้าน 

ร้อยละ 15/ 
10 ล้าน 

ร้อยละ  15/ 
10 ล้าน 

ร้อยละ 
15/ 

10 ล้าน 

ร้อยละ 
15/ 

10 ล้าน 

ร้อยละ 
15/ 

10 ล้าน 

สป.อว. - 

โครงการยกระดับ
สมรรถนะกำลังคนวัย
แรงงานเพื่ออนาคตของ
ประเทศ 
(Reskill/Upskill/ 
Newskill)   

จำนวนกำลังแรงงาน/บณัฑิต
ที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพ
ด้วยหลักสูตร Reskill/ 
Upskill/Newskill   

2,130 
ล้านบาท 

15,500 คน 
930 ลบ. 

10,000 คน 
600 ลบ. 

10,000 คน 
600 ลบ. 

- - - สป.อว. สถาบันอุดม 
ศึกษาและ 

สถาน
ประกอบการ 

โครงการผลติบัณฑิต
พันธุ์ใหม่เพื่อสร้าง
กำลังคนท่ีมีสมรถนะสูง 
สำหรับอุตสาหกรรม 
New Growth Engine 
ตามนโยบาย Thailand 
4.0 และการปฏิรปูการ
อุดมศึกษาไทย   

จำนวนนิสิตนักศึกษาท่ีศึกษา
ในหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ  

1,612.41 
ล้านบาท 

4,877 คน - - - - - สป.อว. สถาบันอุดม 
ศึกษาและ 

สถาน
ประกอบการ 



๕ - 6 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการเพิม่ผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
 

 3.8755  
ล้านบาท 

(หมายเหตุ : 
แผนงานปี 
2564) 

        

โครงการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนเพื่อรองรบั
การผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า 
ผลผลติ 
1) จัดทำหลักสูตรที่
เกี่ยวกับ 
ยานยนตไ์ฟฟ้า จำนวน 
2 หลักสูตร 
2) จัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับ 
ยานยนตไ์ฟฟ้า จำนวน 
340 คน 

ผลลัพธ์ 
1) จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การฝึกอบรม อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีทักษะเพิ่มขึ้น 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มตี่อกิจกรรม
โครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
3) บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ มผีลติภาพแรงงาน
เพิม่ขึ้นอย่างน้อย  
ร้อยละ 5 

53,381,7
00 
บาท 

(หมายเหตุ 
แผนงานปี 
2564) 

      สศอ.  

โครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบอาชีพ 

คน 180 ลบ. 15,000 คน 
30 ลบ. 

15,000 คน 
30 ลบ. 

15,000 คน 
30 ลบ. 

15,000 คน 
30 ลบ. 

15,000 คน 
30 ลบ. 

15,000 คน 
30 ลบ. 

สคช.  

โครงการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถดา้นการ
ใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

คน 60 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. 

10,000 
คน 

10 ลบ. 

สคช.  



๕ - 7 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
กิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกจิวิสาหกจิ
ขนาดกลาง 
และขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี
ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 
65) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 5.9500 ลบ.      สปอ.  

โครงการพัฒนาวสิาหกิจ
สู่ความเป็นมืออาชีพ 

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 
65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 187.5500 
ลบ.  

     กรอ.  

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ/ผลติภาพ 

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 
65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 427.0695 
ลบ. 

     กรอ.  

โครงการยกระดับสถาน
ประกอบการธรุกิจ
อุตสาหกรรมใหม้ี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 
65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 258.4261 
ลบ. 

     กรอ.  

 
 
 
 
 



๕ - 8 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับศักยภาพแรงงาน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กิจกรรมศูนย์
ฝึกอบรมความเป็น
เลิศด้านเทคโนโลยี
ชั้นสูง 
ภายใต้โครงการ
ยกระดับผลิตภาพและ
พัฒนากำลังคนเพ่ือ
สร้างความสามารใน
การแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต) 

ฝึกอบรมในสาขา
เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับ 
6 กลุ่มอุตสาหกรรม 
ได้แก่ ดิจิทลั ระบบ
อัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ชีวภาพ และ
ปัญญาประดิษฐ์และ
หุ่นยนต์) 
- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการผลติ 
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35 

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) 
 
 
 
 
 
 

กพร.  

โครงการพัฒนาทักษะ
แรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก) 
 
 
 

ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง
และในสาขาทีร่องรับ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และรองรับการมาลงทุน
ในพื้นที่ EEC  
- จำนวนแรงงานได้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่
ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการผลิต 
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35 

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) 
 

กพร.  



๕ - 9 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการเพ่ิมทักษะ
กำลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
(แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ) 
 
 

 

ฝึกอบรมในสาขาตาม 
ที่สำนักงาน BOI ให้การ
ส่งเสริมในพ้ืนท่ี SEZ 
และระเบียงเศรษฐกิจ 
10 จังหวัด (สระแก้ว 
ตราด ตาก กาญจนบรุี 
เชียงราย หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร 
สงขลา และนราธิวาส) 
- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการผลติ 
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่า 35 

211.8000 
ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 

        

โครงการยกระดับเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะ
แรงงาน 

(เฉพาะการฝึก
ยกระดับฝีมือ) 

เพื่อฝึกยกระดับทักษะ
ฝีมือ โดย Reskilling & 
Retraining 
และพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ให้แก่
แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ และ 
ผู้ถูกเลิกจา้ง ว่างงาน 
นักศึกษาปีสุดท้ายก่อน
จบการศึกษา และ
แรงงานท่ัวไป 

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 - 10 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการผลติ 
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 35 

 

โครงการเสริม
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีรองรับการ
ทำงานในศตวรรษที่ 
21  
ยกระดับแรงงานใน
สถานประกอบกิจการ 
นักศึกษาปีสุดท้าย
ก่อนจบการศึกษา 
และผู้วา่งงาน ใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี  
เพื่อเพ่ิมสัดส่วนกำลัง
แรงงานด้านทคโนโลยี
ของประเทศ นำไปสู่
การสร้างสรรค์งาน 
ใหม่ ๆ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน และการ
แข่งขันของสถาน
ประกอบกิจการ 

- จำนวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- สัดส่วนกำลังแรงงาน 
ด้านเทคโนโลยไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 1  
 

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 - 11 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน
อาเซียน 
 

จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนารวมจำนวน 
๙๐๐ คน 

- ๑๘,๐๐๐,๐๐
๐ บาท 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

๑๕๐ คน 
(๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 

- กกท. 
- กองพัฒนา
มาตรฐาน
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

 

โครงการพัฒนาการ
กีฬาแลนนัทนาการ
มวลชน 
 
 
 

ผลิตภาพภาคบริการ
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ/ป ี

- 177,720,0
00 บาท / ป ี

ข้อมูล ณ วันที่ 
20 ตลุาคม 
2563 

 

954 คน 
 

** ค่า
เป้าหมาย = 
จำนวน
เจ้าหน้าท่ี 

954 คน 
 

 

954 คน 
 

 

954 คน 
 

 

954 คน 
 

 

954 คน 
 

 

กพล. 
 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรการ
พลศึกษาและ

การกีฬา 

 

โครงการผลติอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ เพื่อสร้าง
กำลังคนท่ีมีสมรรถนะ 
สำหรับอุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และ
การปฏิรปูการ
อุดมศึกษาไทย 

 
 

1. จำนวนนักศึกษา
ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูงท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบัการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะที่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
ประกอบการเพิ่มขึ้น 
2. ผูส้ำเรจ็การศึกษา
หลักสตูรระกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่
เป็นอาชีวะพรีเมี่ยม 
(Premium Program)มี
ความรู้และสมรรถนะ
ตามหลักสูตรที่เป็นสากล 

211.5103 
- ล้านบาท 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 สอศ. 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด/
มจธ./สจล./
มจพ. 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

และจากการเรยีนการ
สอนโดยใช้ระบบ Work 
Integrated Learning 
(WIL)  
3.ครูอาชีวะในวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะให้มีความ
เชี่ยวชาญสำหรับสอน
หลักสตูรอาชีวะพันธุ์ใหม่
เพิ่มขึ้นในหลักสตูร
เฉพาะทางวิชาชีพ 

โครงการ Digital 
University เพื่อ
ยกระดับทักษะ
แรงงานพันธุ์ใหม่ 
 
 
 

นิสิต นักศึกษา บุคลากร 
และแรงงานใน
อุตสาหกรรมไดร้ับการ
พัฒนาและยกระดับ
ทักษะด้านดิจิทัลใหเ้ป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
ขาดแคลน 

๓๗๔.๔๐ ลบ. 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. 

สศด. สถาบันการศึ
กษา 

โครงการส่งเสริม 
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ ์

ผลิตภาพการผลติ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ/ป ี
(แผนฯ ๑๒) (หมายเหตุ 
โครงการปี 2564) 

53,381,700 
บาท 735 คน 
2 กลุ่ม 
88 ผลิตภณัฑ์  
 

      กสอ.  

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม

คน 162.3 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. 

3,000 คน 
27.05 ลบ. 

สคช.  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัต ิ
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
ระบบราง 

คน 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.  

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม 

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.  

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

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.  

โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
แพทย์ครบวงจร 

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.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ีเน้นให้มผีลติภาพสูงในแต่ละช่วงวัย 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
รอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กำกับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความรู้ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน 
กิจกรรม ตรวจ
แรงงานในระบบ  
 

เชิงปริมาณ :  
1. จำนวนสถาน
ประกอบกิจการทีไ่ดร้ับ
การกำกับ ดูแลให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน 
2. จำนวนแรงงานท่ี
ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน 
 

53.6128 
ลบ. 

 

๒๕,๐๐๐ แห่ง 
๘๐๓,๐๐๐ คน 

 
7.1600 ลบ. 

 

๒5,5๐๐ แห่ง 
๘๐5,๐๐๐ คน 

 
7.8759 ลบ. 

 

๒6,๐๐๐ แหง่ 
๘๐7,๐๐๐ คน 

 
8.5975 ลบ. 

 

๒6,5๐๐ แห่ง 
๘10,๐๐๐ คน 

 
9.1237 ลบ. 

 

๒7,๐๐๐ แห่ง 
๘13,๐๐๐ คน 

 
9.9812 ลบ. 

 

27,5๐๐ 
แห่ง 

๘15,๐๐๐ 
คน 
 

10.8745 
ลบ. 

 

กสร.(กคร.) 
 

 

กำกับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยทีด่ีใน
การทำงาน 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ1. 
จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่ไดร้ับการกำกับ 
ดูแลให้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายความปลอดภัย
ในการทำงาน 
2. จำนวนแรงงานท่ี
ได้รับการกำกับ ดูแล
และสนบัสนุนให้มีความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยที่ดีในการทำงาน 

 
49.4253 

ลบ. 
 

๑๕,๗๐๐ แห่ง 
๗๔๔,๐๐๐ คน 

 
6.2314 ลบ. 

 

๑5,750 แห่ง 
๗๔๕,๐๐๐ คน 

 
7.1245 ลบ. 

 

๑5,8๐๐ แห่ง 
๗๔๖,๐๐๐ คน 

 
7.9878 ลบ. 

 

๑5,850 แห่ง 
๗๔๗,๐๐๐ คน 

 
8.5573 ลบ. 

 

๑5,900 แห่ง 
๗๔๘,๐๐๐ คน 

 
9.3784 ลบ. 

 

16,0๐๐ 
แห่ง 

๗๔๙,๐๐๐ 
คน 
 

10.1459 
ลบ. 

 

กสร.(กภ.)  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
รอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองทางสังคม          
 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จำนวนแรงงานสูงอายุ             
(๖๐ ปีข้ึนไป) ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ         
สิทธิหน้าท่ีตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานนอก
ระบบ 

8.0440 
ลบ. 

 

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.) 
 

  
 

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การ
เกษียณอย่างมี
คุณภาพของประชากร
วัยแรงงานอายุ 25 – 
59 ปี  

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จำนวนแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
ส่งเสริมสวสัดิการ
แรงงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การ
เกษียณอย่างมีคณุภาพ 

 
18.5781 

ลบ. 
 

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.) 
 

 

 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวรา้ย 
๑. กิจกรรมตรวจ
สถานประกอบกิจการ
ที่เสี่ยงต่อการใช้
แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ แรงงาน        
ขัดหนี้และการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จำนวนแรงงานท่ีเป็น
กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาและ
กำกับดูแลใหไ้ด้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการกลุ่ม
เสี่ยงท่ีปฏิบตัิไม่ถูกต้อง
และดำเนินการให้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

93.9963 
ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

167.
7159 ลบ. 

๑,๔๐๐ แห่ง 
๔๑,๘๐๐ คน 

 
13.8491 ลบ. 

 
 
 
 
 

๓๐๐ ครั้ง 
๕,๐๐๐ คน 

 

๑,๔๕๐ แห่ง 
๔๒,๘๐๐ คน 

 
14.5123 ลบ. 

 
 
 
 
 

๓2๐ ครั้ง 
๕,๕๐๐ คน 

 

๑,๕๐๐ แห่ง
๔๓,๘๐๐ คน 

 
15.3449 ลบ. 

 
 
 
 
 

340 ครั้ง 
๖,๐๐๐ คน 

 

๑,๕๕๐ แห่ง 
๔๔,๘๐๐ คน 

 
16.0145 ลบ. 

 
 
 
 
 

360 ครั้ง 
๖,๕๐๐ คน 

 

๑,๖๐๐ แห่ง
๔๕,๘๐๐ คน 

 
16.8427 ลบ. 

 
 
 
 
 

380 ครั้ง 
๗,๐๐๐ คน 

 

๑,๖๕๐ แห่ง 
๔๖,๘๐๐ 

คน 
 

17.4328 
ลบ. 

 
 
 
 
 

400 ครั้ง 

กสร.(กคร.) 
 
 
 
 
 
 

กสร.(กคร.) 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
รอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

๒. กิจกรรมบูรณาการ
ตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรือประมงทะเล ใน
พื้นที่ ๒๒ จังหวัดตดิ
ชายทะเล 

 
 
1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จำนวนแรงงานใน
เรือประมงทะเลที่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย 
2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของเรือประมง
ทะเล ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
และดำเนินการให้
เรือประมงทะเลปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 

27.3116 ลบ. 
 
 
 
 

27.5231 ลบ. 27.8546 ลบ. 28.1324 ลบ. 
 
 
 

 

28.3445 ลบ. ๗,๕๐๐ คน 
 

28.5497 
ลบ. 

โครงการแรงงานนอก
ระบบผูม้ีสิทธิไดส้มัคร
เข้าสู่ความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม 

1. จำนวนแรงงานนอก
ระบบท่ีเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมมาตรา 40 
มีสิทธิได้รับประโยชน์กับ
สำนักงานประกันสังคม 

9,194.00
00 

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 

สปส. (สสร.)  

 2. ร้อยละของ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 
ต่อกำลังแรงงานรวม
เพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ประกันตนมาตรา 
40  

 ร้อยละ 
0.47 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,070.00 

ลบ. 

ร้อยละ 
0.48 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,140.00 

ลบ. 

ร้อยละ  
0.61 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,746.00 

ลบ. 

ร้อยละ 
0.61 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,746.00 

ลบ. 

ร้อยละ 
0.61 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,746.00 

ลบ. 

ร้อยละ  
0.61 

 
 

ร้อยละ  
80 

 
1,746.00 

ลบ. 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
รอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการลูกจ้าง
ผู้ประกันตนมสีิทธิ
ได้รับสิทธิประโยชน์
ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคม 
 

1. จำนวนลูกจา้ง
ผู้ประกันตนมสีิทธิไดร้ับ
สิทธิประโยชน์กับ
สำนักงานประกันสังคม 
2. ร้อยละของผู้ประกัน
มาตรา 33 และมาตรา 
39 ต่อกำลังแรงงาน
รวมเพิ่มขึ้น 
3. ระดับความสำเร็จ
การให้บริการขอรับ
ประโยชน์ทดแทนได้ตาม
เวลาที่กำหนด 
 
 
 
 

381,208.
000 
ลบ. 

13,603,800 
คน 
 
 
 

ร้อยละ  
0.34 

 
 
 
 

ร้อยละ  
95 

 
 
 
56,440.0000 

ลบ. 
 

13,788,800 
คน 
 
 
 

ร้อยละ  
0.37 

 
 
 
 

ร้อยละ  
95 

 
 
 
57,920.0000 

ลบ 

13,974,900 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 
0.40 

 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

 
 

 
66,712.0000 

ลบ 

13,974,900 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 
0.40 

 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

 
 

 
66,712.0000 

ลบ 

13,974,900 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 
0.40 

 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

 
 

 
66,712.0000 

ลบ 

13,974,9
00 คน 

 
 
 

ร้อยละ 
0.40 

 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

 
 

 
66,712.0

000 
ลบ 

สปส. (สสท.)  

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้เรยีนตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้
 
 

เชิงปริมาณ 
จำนวนโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำนวน 500 แห่ง เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 

15.0000 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 

สอศ. 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
รอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างโอกาส สรา้ง
งาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ประชาชน 
 

นักเรียน นักศึกษามี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์
ของผู้เรียนก่อนเข้าเรียนใน
สถานศึกษาสอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบันและสร้าง
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และเป็นนักเรียนสาย
วิชาชีพ มีพฤติกรรมตรง
ตามความต้องการ 
จำนวนประชาชนท่ีเข้า
รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพแบบครบวงจร 
จำนวน 12,750 คน 
(ประชาชนท่ัวไป/กำลัง
แรงงาน/ผูสู้งอายุ/ผู้ด้วย
โอกาสทางการศึกษา/
เยาวชน/นักเรยีน/
นักศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.492
5 

ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 

สอศ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแรงงานท่ีไดร้ับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
(Education to 
Employment) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร การจัดการ
เรียนการสอน การวดั
และประเมินผลการ
เรียนรูผู้้เรียนอาชีวศึกษา 
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 
และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
อาชีวศึกษาให้มีความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน  

10.6410
ล้านบาท 

ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 ร้อยละ100 สอศ. 
 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

โครงการพัฒนาระบบการ
เทียบโอนประสบการณ์
การทำงานเพื่อการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ 38.1 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. 

5 อาชีพ 
6.35 ลบ. 

สคช.  
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรา้งสมดลุ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์  1. ตลาดแรงงานมีกำลังแรงงานท่ีเพียงพอท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

2. ตลาดแรงงานมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. ร้อยละของการขาดแคลนแรงงาน 
    ๒. ตัวช้ีวัด WEF : Ease of finding skilled employees (ความง่ายในการหาแรงงานมีทักษะ) 
    ๓. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน/ส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการเตรยีม
ความพร้อมแก่
กำลังแรงงาน 
  - แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
  - แนะแนวอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ 
  - แนะแนวอาชีพ
ผู้ทีไ่ม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน 
 

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

2,640,000 คน 
 

424.2 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

55 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

60.5 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

66.5 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

73.2 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

80.5 
ล้านบาท 

440,000 คน 
 

88.5 
ล้านบาท 

กกจ.  
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2) ผู้รับบริการ
สามารถนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการ
เลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

กิจกรรมการ
ให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ :  
ประชาชนไดร้ับ
บริการส่งเสริมการมี
งานทำ 481,118 
คน 
เชิงคุณภาพ :  
แรงงานที่ได้รับบริการ
มีงานทำ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 67 

2,886,708 คน 
 

730.5648 
ล้านบาท 

481,118 คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

481,118คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

481,118 คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

481,118 คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

481,118 คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

481,118 คน 
 

121.7608 
ล้านบาท 

กกจ.  

กิจกรรมการ
ให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ :  
ผู้ประสงค์ไปทำงาน
ต่างประเทศไดร้ับ 
การส่งเสริมการมี
งานทำ 100,000 
คน 
เชิงคุณภาพ : 
แรงงานท่ีได้รับ
บริการมีงานทำไม่
น้อยกว่าร้อยละ 62 
 

600,000 คน 
 

192.6097 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

24.9636 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

27.4600 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

30.2060 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

33.2266 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

36.5493 
ล้านบาท 

100,000 คน 
 

40.2042 
ล้านบาท 

กกจ.  
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กิจกรรมการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

เชิงปริมาณ :  
ประชาชนไดร้ับ
บริการข้อมลูขา่วสาร
ตลาดแรงงาน 
7,000,000 คน 
เชิงคุณภาพ :  
ผู้ไดร้ับบริการนำ
ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อย
กว่าร้อยละ 74 
 

47,400,000 คน 
 

142.0428 
ล้านบาท 

7,400,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

7,600,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

7,800,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

8,000,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

8,200,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

8,400,000 
คน 
 

23.6738 
ล้านบาท 

กกจ.  

โครงการยกระดับ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน 
(เฉพาะการฝึก
เตรียม 
เข้าทำงาน) 

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

117.0000 
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) 

3,000 
(19.5000 
ล้านบาท) 

กพร.  
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

- 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 
ภาคปฏิบตัิ 2 เดือน) 
- จำนวนแรงงาน
ได้รับการพัฒนาฝมีือ
แรงงานได้ไม่ต่ำกว่า
เป้าหมาย 
- ประสิทธิภาพการ
ผลิตของปัจจยัด้าน
แรงงานเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 35 
 

37.5360 
ล้านบาท 

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) 

กพร.  

โครงการพฒันา
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อรองรบั 
เขตพัฒนาพเิศษ 

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. 

- - - สกพอ. สพฐ. 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

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)   
 

- ครู 1,000 
คน 
- นักเรียน 
104,000 คน 
 
2. งบประมาณ 
22,316,640 
 
  

- ครู 1,200 
คน 
- นักเรียน 
114,400 คน 
 
- งบประมาณ 
26,779,968 
 
 
 

- ครู 1,440 
คน 
- นักเรียน 
125,840 คน 
 
- งบประมาณ 
32,135,962  
 
 

โครงการสะพาน
เชื่อมโยงการจดั
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับการ
จัดการอาชีวศึกษา 

จำนวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมโครงการฯ
เพิ่มขึ้น 

- 165,537,000 673 รร. 
21,454,000 

741 รร. 
23,600,000 

815 รร. 
25,960,000 

896 รร. 
28,556,000 

986 รร. 
31,412,000 

1,084 รร. 
34,553,000 

สพฐ. สำนัก 
บริหารงาน 
การมัธยม 

ศึกษา 
ตอนปลาย 

โครงการสร้างเสริม
ใ ห ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น มี
ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ศักยภาพเพื่อการมี
งานทำ 
 
 
 
 
 
 

1. ศูนย์แนะแนวมี
ความเข้มแข็งและ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม เ ป็ น
เ ค ร ื อ ข ่ า ย แ ล ะ
ยกระดับเป็นศูนย์
แ น ะ แ น วแ ก น นำ
ทางการแนะแนว
ต่อไป 
 
2. นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนอาชีพ ทั้ง 

- 30,681,700 ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียน
สังกัด
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานท้ัง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียน
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานทั้ง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
- โรงเรียน
สังกัด
สำนกังาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานท้ัง
ระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 

   สพฐ. สำนัก
วิชาการและ
มาตรฐาน
การศึกษา 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 
 
 
 

6 โรงเรียน มีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่ตนเองเลือก
ตามสนใจและความ
ถนัด 
 
3. ศูนย์แนะแนวท่ีมี
รูปแบบและแนว
ทางการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้าง
ทักษะอาชีพให้กับ
นักเรียนท่ีมีความ
โดดเด่น ชัดเจน จะ
เป็นศูนย์แนะแนว
ต้นแบบเพื่อให้ศูนย์
แนะแนวอื่นที่สนใจ
ได้ศึกษาเรียนรูต้่อไป 

จำนวน 225 
เขต 
- ครูในศูนย์
แนะแนว
ประจำเขต
พื้นที่การศึกษา
ทั้งระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 
จำนวน 260 
ศูนย์ 
- โรงเรียน 
จำนวน 6 
โรงเรียน 
- โรงเรียนใน
พื้นที่บูรณา
การ (พ้ืนท่ีนา
โต่) และ
โรงเรียนใน
พื้นที่สูง 
โครงการร้อย
ใจรักษ ์
 
งบประมาณ 
9,578,200 

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

10,152,700 

จำนวน 225 
เขต 
- ครูในศูนย์
แนะแนว
ประจำเขต
พื้นที่การศึกษา
ทั้งระดับ
ประถมศึกษา
และ
มัธยมศึกษา 
จำนวน 260 
ศูนย์ 
- โรงเรียน 
จำนวน 6 
โรงเรียน 
- โรงเรียนใน
พื้นที่บูรณา
การ (พ้ืนท่ีนา
โต)่ และ
โรงเรียนใน
พืน้ท่ีสูง 
โครงการร้อย
ใจรักษ ์
 
งบประมาณ

10,950,800 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรยีนด้วย
คุณภาพและ
มาตรฐานใหม้ี
สมรรถนะและ
ความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 

1. สถานศึกษานำ
ร่อง 12 แห่ง 
2. ผูส้ำเรจ็
การศึกษามีงานทำ
ร้อยละ 100  
3. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในพื ้นที่
ห ่างไกล ชายแดน 
ชายขอบ เขตชนบท 
และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่ยากจนขาด
โอกาสทางารศึกษา 
360 คน 

- 16.6536 ล้าน
บาท 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สอศ. 
 

สถานศึกษา
ในสังกัด 

โครงการสร้าง
ทักษะใหม่
บุคลากรและ
กำลังคนดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักศึกษาใหม่/
แรงงานใหม่ ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลตามความ
ต้องการของ
อุตสาหกรรม  
- แรงงานในภาค 
อุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการเร่งด่วน 
ได้รับการยกระดับ
ทักษะดิจิทัล  

- ๑,๒๑๒ ลบ. ๗,๐๐๐ คน 
๑๓๒ ลบ. 

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. 

สศด. สถาบันการศึ
กษา 
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง 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 หน่วยจัดการ
เรียนการสอน  
ม.ธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ 
ข้อมูล
ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา  

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับ
ประกาศนียบตัร
บัณฑิต  

  83 คน 82 คน 82 คน 82 คน 82 คน 82 คน หน่วยจัดการ
เรียนการสอน  
ม.ธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ 
ข้อมูล
ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา  

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 

  1,785 คน 2,003 คน 2,119 คน 2,188 คน 2,188 คน 2,188 คน หน่วยจัดการ
เรียนการสอน  
ม.ธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ 
ข้อมูล
ประมาณการ
ผู้สำเร็จเป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา  

ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  

  114 คน 145 คน 160 คน 219 คน 219 คน 219 คน หน่วยจัดการ
เรียนการสอน  
ม.ธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ 
ข้อมูล
ประมาณการ
ผู้สำเรจ็เป็น
ข้อมูลปี
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ี
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
สูง 
กิจกรรม เชื่อมโยง
ผลผลติเกษตรสู่

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

 10.6700      สปอ.  
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แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด งบประมาณรวม 
ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

อุตสาหกรรม
เกษตรแปร 
รูปที่มีศักยภาพ 
โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถใน
การบริหาร
จัดการโลจสิติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน
ภาคอุตสาหกรรม 

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

 

 133.9470 
ลบ. 

     กสอ.  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรา้งสมดลุ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม ่
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ :  
ผู้รับงานไปทำท่ีบ้านไดร้ับ
เงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน 7 ล้านบาท 
เชิงคุณภาพ :  
ผู้ไดร้ับเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทำท่ีบ้านมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

42  
ล้านบาท 

7 ล้านบาท 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท 7 ล้านบาท กกจ.  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ผลิต
ภาพ 
1. กิจกรรมเพิ่มผลติ
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
เป็นนักพัฒนาผลติ
ภาพแรงงาน 

- พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
- จำนวนสถานประกอบ 

กิจการทีใ่ห้คำปรึกษา 
- เพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ในวงจร 
การผลิตสินค้าหรือ
บริการ 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
- ลดการสูญเสยีในวงจร

การ 
ผลิตสินค้าหรือบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 

605.0000 
ล้านบาท 

15,000 
300 แห่ง 

 
(77.5000 
ล้านบาท) 

15,000 
300 แห่ง 

 
(77.5000 
ล้านบาท) 

20,000 
400 แห่ง 

 
(100.0000 

ล้านบาท) 

20,000 
400  แห่ง 

 
(100.0000 

ล้านบาท) 

25,000 
500 แห่ง 

 
(125.0000 

ล้านบาท) 

25,000 
500 แหง่ 

 
(125.0000 

ล้านบาท) 

กพร.  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2. กิจกรรมพัฒนา
วิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  
พัฒนาและยกระดับ
วิสาหกิจ 
รายย่อย ผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ  
ให้สามารถประกอบ
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ 
ผลักดันใหเ้กิด
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ในการทำ
ธุรกิจแนวใหม่ การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
นวัตกรรมแปลกใหม่ 
และพัฒนารูปแบบ
การทำธุรกิจ รวมทั้ง
พัฒนาแรงงานท่ี
ประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจรายใหม ่
 

- พัฒนาทักษะ
กลุ่มเป้าหมาย 

ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย 
-  ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถ 

นำความรูไ้ปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุง
ธุรกิจในการประกอบ
อาชีพ หรือสามารถสร้าง
รายได้มากข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

 

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) 

กพร.  

โครงการส่งเสริมการ
ปรับเปลีย่น
อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อยหาบเร่          
แผงลอย ประยุกต์ใช้

๖๘๐ ลบ. ๗,๐๐๐ ราย 
๘๐ ลบ. 

๘,๐๐๐ ราย 
๙๖ ลบ. 

๙,๐๐๐ ราย 
๑๐๘ ลบ. 

๑๐,๐๐๐ ราย 
๑๒๐ ลบ. 

๑๑,๐๐๐ ราย 
๑๓๒ ลบ. 

๑๒,๐๐๐ ราย 
๑๔๔ ลบ. 

สศด. อก. 



๕ - 31 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลสู่
ตลาดสากล 

ผู้ประกอบการกลุม่
อุตสาหกรรมดิจิทัลให้
สามารถปรับตัวในการ
แข่งขันยุคใหม่  
- ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมดิจิทัลไดร้ับ
การส่งเสริมการขยาย
ตลาด  

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. อก. 

โครงการประเทศ
ไทยก้าวไกล สรา้ง
อาชีพ เชื่อมตลาด 
เพิ่มรายไดเ้พื่อ
ชุมชนมืออาชีพ
ยั่งยืน 

คน 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.  

โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดปัตตานสีู่ 
Smart 
SMEs 4.0 

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 
– 65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 0.8900 ลบ.      สปอ.  

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการ
มาตรฐานเพื่อเพ่ิม
ขีด 
ความสามารถในการ
แข่งขันด้าน

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 
– 65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 0 .2200 
ลบ. 

     สปอ.  
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

มาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชน 
(มผช.) 
โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 
– 65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 29.8495 
ลบ. 

     สปอ.  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพตลาดแรงงานเพื่อสรา้งสมดลุ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการกับภาคเอกชนและภาคเีครือข่ายเพื่อรักษาสมดุลและสร้างประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 

1. ผูฝ้ึกอบรมตามโครงการ 
จำนวน 5,600  คน 
2. เกษตรกรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถพัฒนาให้
เป็น Smart Farmers 
3. สามารถสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้เกษตรกรได ้

13.7740 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 สอศ. กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
เกษตร และ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการส่งเสริม
อาสาสมัครเกษตร 

1. ร้อยละ 30 ของ
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ดำเนินงานส่งเสรมิการ
จัดทำบัญชีรายบุคคล
ร่วมกับการขับเคลื่อน 
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่การเป็น
อาสาสมัครเกษตรดา้นบัญชี 
(ครูบัญชี) ต้นแบบ จำนวน 
4,000 ราย 

18.9644 ร้อยละ 30 
4,000 ราย 

     กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์

 

โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

จำนวนเกษตรกรที่ไดร้ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(Smart Farmer) 

135.8514 4,650 
ราย 

22.6419 

4,650 
ราย 

22.6419 

4,650 
ราย 

22.6419 

4,650 
ราย 

22.6419 

4,650 
ราย 

22.6419 

4,650 
ราย 

22.6419 

กรมปศุสตัว ์  

โครงการหมอดิน
อาสา 

จำนวนหมอดินอาสาได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้ดา้น
การพัฒนาท่ีดิน 

1,080.84 82,976 ราย 
180.14 

82,976 
ราย 

180.14 

82,976 ราย 
180.14 

82,976 
ราย 

180.14 

82,976 ราย 
180.14 

82,976 
ราย 

180.14 

กรมพัฒนา
ที่ดิน 

 

โครงการแผนงาน 
บูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก/โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่
ผ่านเป็น Smart Farmer มี
รายได้เพิ่มขึ้นหรือรายได้ที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้น  

261.1080  17,640 ราย 
43.5180 

17,640 
ราย 

43.5180 

17,640 ราย 
43.5180 

17,640 
ราย 

43.5180 

17,640 ราย 
43.5180 

17,640 
ราย 

43.5180 

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ Smart 
Farmer หม่อนไหม สู่
ความเป็น มืออาชีพ  

จำนวนเกษตรกร Smart 
Farmer หม่อนไหม ท่ีไดร้ับ
การถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็น Smart 

70.5648 1,200 ราย 
9.2778 

1,500 ราย 
10.4238 

1,800 ราย 
11.5698 

2,000 ราย 
12.3338 

2,200 ราย 
13.0978 

2,400 ราย 
13.8618 

กรมหม่อน
ไหม 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

Farmer หม่อนไหมหรือ 
Smart Farmer Model 
หม่อนไหม มีไม่น้อยกว่า 
(ราย)  

โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer)  

เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดิน
ได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง 
จำนวน 5,040 ราย  

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 

สำนักงาน 
การปฏิรปู
ที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 

 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร (Smart 
Farmer)  

1.เกษตรกรชาวสวนยางท่ี
ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 
6,000 ราย  
2. ผ่านการฝึกอบรมเป็น 
Smart Farmer  

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 

การยาง แห่ง
ประเทศไทย 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ชาวสวนยางรุ่นใหม่ 
(Young Smart 
Farmer)  

1.เกษตรกรชาวสวนยาง ที่
ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่ง
ประเทศไทย จำนวน 
1,000 ราย  
2.ผ่านการประเมินรับรอง
มาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพเกษตรกร ร้อยละ 
80  

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 

การยาง แห่ง
ประเทศไทย 

 

โครงการพัฒนา
เกษตรกรโคนมสู่ 
Smart Farmer 
(DPO Smart 
Famers)  

จำนวนเกษตรกรโคนม ท่ี
ผ่านเกณฑ์ (ราย)  

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 
1.2000 

องค์การ
ส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่ง
ประเทศไทย 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้การทำ
ประมงถูกกฎหมาย
อย่างยั่งยืน  

ชาวประมง เจ้าของกิจการ
แพปลา เจ้าของเรือประมง 
ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการประมง 
และประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ราย จำนวน 2 ครั้ง  

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 

 

โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้
มาตรฐานสุขอนามัย
สะพานปลา และท่า
เทียบเรือประมง  

ชาวประมง เจ้าของกิจการ
แพปลา เจ้าของเรือประมง 
ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการประมง 
และประชาชนท่ัวไป เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน จำนวน 2 ครั้ง  

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 

 

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพกำลังคน
ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรของ
ประเทศ  

1.พฒันาและเพิ่มศักยภาพ
บุคลากร  
วิจัยด้านการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตร  
จำนวน 9,500 ราย  
2.สดัส่วนผู้รับทุนนำ ความ
รูไปใช้ประโยชน์ ในสายงาน
ในเวลา ท่ีกำหนดเทียบกับ
ผู้สำเร็จการศึกษา/เสร็จสิ้น 
การฝึกอบรม ร้อยละ 80  

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) 

 

โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้นำเกษตรกร
เพื่อยกระดับสู่การ

เกษตรกร จำนวน 950 
ราย  

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 

 



๕ - 36 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer)  

(องค์การ
มหาชน) 
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
เป้าประสงค์  มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเสริมสรา้งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. ระดับความสำเรจ็การตดิตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   ๒. การลดลงของอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ นำการบริหารจัดการแนวใหม่มาปรับใช้ และบรูณาการการทำงานร่วมกัน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการก้าวสู่งานท่ีดี
คนมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

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

900,000 
คน 
 

17.5956 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

150,000 
คน 
 

2.9326 
ล้านบาท 

กกจ.  

โครงการจดัทำชุด
ฝึกอบรมและสื่อการ
เรียนรู้ออนไลนต์าม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคณุวุฒิวิชาชีพ 

        สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความสมัพันธ์และวัฒนธรรมการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แรงงาน
ได้รับความเป็นธรรม
และเกดิความ
สมานฉันท์ในวงการ
แรงงาน 
 
๑.๑ กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและ
รัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงาน
สัมพันธ์ด้วยระบบทวิ
ภาค ี
 
๑.๒ กิจกรรมตรวจ
เยี่ยม ให้คำปรึกษา
แนะนำ และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาความ
ขัดแย้งในสถาน
ประกอบกิจการ 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
จำนวนสถานประกอบ
กิจการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความสมานฉันท์ใน
วงการแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

31.518 ลบ. 
 
 
 
 
 
 
 

17.5270 
ลบ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

๙,๓๐๐ แห่ง 
๕๘๙,๐๐๐ 

คน 
4.3146 ลบ. 

 
 
 
 

๔๐๐ แห่ง 
๑๔๐,๐๐๐ 

คน 
2.2578 ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๓๐๐ 
แห่ง 

๕๙๐,๐๐๐ 
คน 

4.7851 
ลบ. 

 
 

450 แห่ง 
๑๔๑,๐๐๐ 

คน 
2.4598. 

ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑,๓๐๐ แห่ง 
๕๙๑,๐๐๐ 

คน 
5.1265 ลบ. 

 
 
 
 

5๐๐ แห่ง 
๑๔๒,๐๐๐ 

คน 
2.6732 ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๓๐๐ 
แห่ง 

๕๙๒,๐๐๐ 
คน 

5.4328 
ลบ. 

 
 

550 แห่ง 
๑๔๓,๐๐๐ 

คน 
2.9012 

ลบ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓,๓๐๐ แห่ง 
๕๙๓,๐๐๐ 

คน 
5.7496 ลบ. 

 
 
 
 

600 แห่ง 
๑๔๔,๐๐๐ 

คน 
3.3598 ลบ. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔,๓๐๐ 
แห่ง 

๕๙๔,๐๐๐ 
คน 

6.1432 
ลบ. 

 
 

650 แห่ง 
๑๔๕,๐๐๐ 

คน 
3.8752 

ลบ. 

กสร. (กคร.) 
 

 

โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน 

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

 9.4150 ลบ.      สปอ.  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการความ
ปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)  
กิจกรรมขับเคลื่อน
และยกระดับการ
บริหารจดัการด้าน
ความปลอดภัยและ          
อาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบกิจการ 
 
 

1. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
จำนวนแรงงานท่ีได้รับ
การสร้างการรับรู้
มาตรการเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 
2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
อัตราการประสบ
อันตรายจากการทำงาน
ลดลง (เทียบกับปีท่ีผ่าน
มา) 

78.6557 
ลบ. 

๑๗๐,๐๐๐ 
คน 
 

11.8382 
ลบ. 

 
 

๑๗๕,๐๐๐ 
คน 
 

12.3364 
ลบ. 

 

๑๘๐,๐๐๐ 
คน 
 

12.8745 
ลบ. 

๑๘๕,๐๐๐ 
คน 
 

13.4521 
ลบ. 

 

๑๙๐,๐๐๐ 
คน 
 

13.9178 
ลบ. 

 

๑๙๕,๐๐๐ 
คน 
 

14.2367 
ลบ. 

 
 

กสร. (กภ.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความเชื่อมั่นใหก้ับนักลงทุน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 
N/A 
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แผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
เป้าประสงค์  ๑. มีฐานข้อมูลดา้นแรงงานท่ีมีการบรูณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน 

 ๒. มีนวัดกรรมเพื่อการเพิ่มผลติภาพแรงงาน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ๑. ระดับความสำเรจ็การตดิตามและประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
   ๒. ระบบ Big Data เพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
   3. จำนวนนวัตดกรรม (สิทธิบัตร) ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อวิเคราะหส์ภาวการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน การผลติกำลังคน (Demand & Supply) และพัฒนาคนอยา่งต่อเนื่อง   

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

สนับสนุนข้อมลูจาก
การสำรวจ 2 
โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการสำรวจ
ภาวะการทำงานของ
ประชากร 
2. โครงการสำรวจ
ความต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
ประชากร  

        สสช.  

โครงการการพัฒนา
และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งกำลังด้าน
การศึกษาเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ (*โครงการ
ปีงบประมาณ 2564) 

ระดับความสำเร็จของ
ความร่วมมือในการ
เชื่อมโยงและพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาต ิ

5,368,600 
(งบประมาณปี 
2564) 
 
 
 
 
 

- - - - - - สกศ. สป. (สช./
กศน.) สพฐ./
สอศ./อว./
สคช./กพร./
อปท./พม./
สธ. 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการผลติและ
พัฒนากำลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

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

18.6245 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ100 

ร้อยละ90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 

ร้อยละ90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 

ร้อยละ90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ
100 

สอศ. 
 

EEC 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการศึกษา
จังหวัด 
 

 
 

 ๗๐,๐๐๐,๐๐๐      ศทก.สป.  

โครงการต่อยอดการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน 
“ปักหมุดมืออาชีพ” 

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.  

โครงการการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data Analytics) 
ข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ 

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 ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

และการรับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ 
โครงการการ
ขับเคลื่อนภารกิจตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศฯ (E-
Workforce 
Ecosystem) 

ระบบ 60 ลบ. 1 ระบบ 
10 ลบ. 

1 ระบบ 
10 ลบ. 

1 ระบบ 
10 ลบ. 

1 ระบบ 
10 ลบ. 

1 ระบบ 
10 ลบ. 

1 ระบบ 
10 ลบ. 

สคช.  

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ผลติภาพแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบรอง ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

 
N/A 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ผลติภาพแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงในการสรา้งนวัตกรรม และส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ

รวม 

ค่าเป้าหมายและงบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบรอง 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

โครงการส่งเสริมการให้
เงินทุนเพื่อระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของกำลังคนและ
การไดร้ับการรับรองคณุวุฒิ
วิชาชีพ 

คน 1,050 
ลบ. 

200,000 
คน 

1,000 ลบ. 
 

 

- 
 

10 ลบ. 
 

 

- 
 

10 ลบ. 
 

 

- 
 

10 ลบ. 
 

 

- 
 

10 ลบ. 
 

 

- 
 

10 ลบ. 
 

 

สคช.  

โครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
* ข้อมูลจากโครงการของ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (63 – 
65) กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

  133.7050 
ลบ. 

     กสอ.  

 
 
 
. 
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บัญชีอักษรย่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก - 2 

บัญชีอักษรย่อ 
 

ชื่อส่วนราชการ อักษรย่อ 
๑. กระทรวงแรงงาน รง. 

๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สป.รง. 
๑.๑.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กยผ. 
๑.๑.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศทส. 
๑.๑.๓ กองเศรษฐกิจการแรงงาน กศร. 

- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา วร. 
- กลุ่มงานวิชาการเศรษฐกิจการแรงงาน ศร. 
- สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง คจ. 

๑.๑.๔ สำนักงานแรงงานจังหวัด สรจ. 
๑.๒ กรมการจัดหางาน กกจ. 
๑.๓ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กพร. 
๑.๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร. 

๑.๔.๑ กองคุ้มครองแรงงาน กคร. 
๑.๔.๒ กองความปลอดภัยแรงงาน กภ. 
๑.๔.๓ กองสวัสดิการแรงงาน กสว. 

๑.๕ สำนักงานประกันสังคม สปส. 
๑.๕.๑ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สกท. 
๑.๕.๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ศฟง. 

๒. กระทรวงศึกษาธิการ ศธ. 
๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. 
๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. 
๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. 
๒.๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ. 
๒.๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. 
๒.๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. 
2.7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
ศทก.สป. 

2.8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สช. 
๓. กระทรวงอุตสาหกรรม อก. 

๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สปอ. 
๓.๒ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. 
๓.๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรอ. 
3.4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กสอ. 

4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดศ. 
4.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
สศด. 
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ชื่อส่วนราชการ อักษรย่อ 
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว 

5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กก. 

6.1 กรมการท่องเที่ยว กทท. 
6.2 กรมพลศึกษา  กพล. 

7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สคช. 
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ. 
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ภาคผนวก ข 
 
 

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ท่ี 350/๒๕๖3 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม ๒๕๖3 
เรื่อง แตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะทำงานดานเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายสุทธิ สุโกศล   ปลัดกระทรวงแรงงาน 
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ผู้จัดทำ 
นางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์    ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน  
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเครือ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค 
นางสาวศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 
นางสาวฐนันท์ณัฐ พันธ์เมฆากุล  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางสาวนงนุช สมนึกตน   นักวิชาการแรงงาน 
นางสาวบุศรินทร์ พิจอมบุตร  นักวิชาการสถิติ 
นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีภูงา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นางสาวอินทิรา อดุลเจริญทอง  ผู้ช่วยนักวิชาการ 
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