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คำนำ
แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570) นี้ ไดจัดทำขึ้นเพื่อใหจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ มีแผนเพื่อพัฒนางานดานแรงงานใหมีความสอดคลองกับแผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตรชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนระดับที่ 2 อันไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายและแผนระดับขาติวาดวยความมั ่น คง
แหงชาติ ตลอดจนสนับสนุนแผนระดับที่ 3 ซึ่งไดแก แผนการพัฒนาภาคกลางฯ แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
แผนปฏิบัติการดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธในปจจุบัน ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและใช
เปนแนวทางในการพัฒนางานดานแรงงานในระดับพื้นที่
แผนปฏิ บ ั ติ การด า นแรงงานจั งหวั ดประจวบคี ร ี ขัน ธ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับ นี้ป ระกอบดวย
สวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติการฯ กับแนวทางแผนพัฒนาประเทศทั้ง 3 ระดับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
การฯ อันประกอบดวยประเด็น ยุ ทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้ วั ดและแผนงาน/โครงการภายใต
แผนปฏิ บ ั ต ิ การด า นแรงงานจั งหวั ดประจวบคี ร ีขัน ธ ซึ่งผลสำเร็จ ของการจัดทำแผนฉบับ นี้เกิ ดขึ้น จากการ
มีสวนรวมของทุ กภาคสวนทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจั งหวั ดประจวบคีรี ขันธ และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชนภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จักไดบูรณาการนำแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสูการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาภารกิจดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรขี ันธตอไป
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
มิถุนายน 2565
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แผนภาพที่ 7 : โครงสรางกำลังแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ป 2564)
แผนภาพที่ 8 : จำนวนผูมีงานทำ ที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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แผนภาพที่ 9 : แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาดานแรงงานของแผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3
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แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สวนที่1 บทสรุปผูบริหาร
แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2566 – 2570) คณะทำงานทบทวนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดทิศทางการพัฒนางานดานแรงงานโดยไดกำหนดวิสัยทัศน
“แรงงานมีศักยภาพสูง มีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง”
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2566 – 2570) ประกอบดวย
วิสัยทัศน พันธกิจ แนวทางการพัฒ นาของจังหวัดประจวบคีร ีขันธ จำนวน 5 ประเด็น 5 เปาประสงค และ
5 กลยุ ทธ ซึ ่ งในแต ล ะประเด็ นการพั ฒนาจะมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับแผนปฏิบ ัติการดานแรงงานของ
กระทรวงแรงงาน และแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนแผนระดับ 3 เพื่อการนำนโยบายการพัฒนางาน
ดานแรงงานสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนแผนที่ความใกลชิดกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง และเพื่อความ
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปจจุบันและรองรับกระแสการพัฒนาดานแรงงานในอนาคต ตลอดจนมีความ
เชื่อมโยงสนับสนุนแผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 1 ของประเทศ อันจะเปนเครื่องมือสำคัญที่ใชเปนแนวทางใน
การขับเคลื่อนใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายตามประเด็นการพัฒนาซึ่งประกอบดวย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู และมีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขาย
แรงงานที่มีประสิทธิภาพ
สำหรั บการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิบ ัติงานตามแผนปฏิบ ัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคี ร ี ข ั นธ
(พ.ศ.2566 – 2570) คณะทำงานฯ ไดกำหนดกลไกในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยทุกหนวยงานที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จะรวมกันติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน การใชจายงบประมาณ
ปญหา/อุปสรรค ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ตามระบบตัวชี้วัด เพื่อนำมาวิเคราะหและประเมินผลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในเชิงระบบทั้งสวนของกระบวนการและผลลัพธ อีกทั้งยังเปนขอมูลสำหรับผูบริหารเพื่อใหสามารถตัดสินใจ
วางแผนงานในการบริหารงานดานแรงงานของจังหวัดในปตอไปได
แผนปฏิ บ ั ติ การด านแรงงานจั งหวั ดประจวบคี ร ี ขั นธ (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับนี้ จะเปนกรอบแนวทาง
การปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญที่จะตองรวมกัน
ดูแลชีวิตความเปนอยูของกำลังแรงงานทั้งในระบบและแรงงานนอกระบบ พัฒนาแรงงานใหแรงงานมีศักยภาพ มีความรู
ทักษะความสามารถ มีผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหประเทศ มีโอกาสไดงานทำ มีรายไดเพิ่มขึ้น
และสรางเสริมหลักประกันทางสังคมและคุมครองแรงงานใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความ
เปนธรรมในทุกมิติ และเปนการเตรียมความพรอมของกำลังแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ความกาวล้ำของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายสุดทายเพื่อให แรงงานมีศักยภาพสูง
มีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง”

๑

สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)

ที่มา : สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ http://nscr.nesdb.go.th/

แผนภาพที่ 1 : วิสยั ทัศนประเทศและยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)
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ยุทธศาสตรชาติกับภารกิจดานแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ
1) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๑) เปาหมาย : สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร:
(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดยสรางหลักประกันทางสังคม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานใหเปนแรงงานฝมือที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัยในการทำงาน
(3) การเสริมสรางพลังทางสังคมในมิติของการรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดย
สงเสริมและกำกับดูแลใหแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบไดรับการคุมครองและไดรับสิทธิตาม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของและตลอดจนสงเสริมใหกลุมคนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาศักยภาพ เขาถึงการ
บริการดานแรงงานเพื่อใหมีความเสมอภาคและขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การขยายโอกาสการมีงานทำ
อาทิ กลุมผูมีรายไดนอย ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูประสบความเดือดรอนดานอาชีพ กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ
เปนตน ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิประโยชน และสรางหลักประกันทางสังคม
2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (รอง)
(๑) เปาหมาย: คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงวัย
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร:
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต โดยเฉพาะ ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาดและชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมเปนพลังใน
การขับเคลื่อนประเทศ สงเสริมใหมีการทำงานหลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพใน
การหารายไดมีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ: จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
โดยการสงเสริมการเพิ ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสู อุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต การยกระดั บ
แรงงานใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสรางทักษะดานอาชีพ การเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ โครงการใหบริการจัดหางานแกกลุมคนทุกชวงวัย เชน กลุมนักเรียน/นักศึกษา กลุมคนพิเศษ
การเตรียมความพรอมแกกำลังแรงงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพตามชวงวัยที่เหมาะสม ตลอดจนสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ
3) ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง (รอง)
(1) เปาหมาย: ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอม
ของประเทศใหมีความมั่น คง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรีย บร อยในทุกระดับตั ้ ง แต
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมี
ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใชกลไกการแกไข
ปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร:
4.2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง โดย (1) การแกไขปญหา
ความมั่นคงในปจจุบัน อาทิ การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การหลบหนีเขาเมือง การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (2) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (3) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ: จังหวัดปนระจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการ
ขั บ เคลื ่ อนกลไกการทำงานเพื ่ อสนั บ สนุ น ประเด็น ยุ ทธศาสตร ดานความมั ่น คง โดยวางแผนงานและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและปญหาแรงงานตาง
ดาวเชิงบูรณาการ การตรวจแรงงาน กำกับดูแลสถานปรกอบการใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
และการสงเสริมความรูสถานประกอบการดานแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใชในการบริหาร
กิจการ/ธุรกิจ การตรวจสอบการทำงานของแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทำงานและสถานประกอบการ
ตลอดจนการใชกระบวนการการมีสวนรวมของเครือขาย ชุมชน เพื่อรณรงคปองกันปญหาการคามนุษยดาน
แรงงาน การหลอกลวงคนหางานและการลักลอบไปทำงานตางประเทศ และการปองกัน/แกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ
4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (รอง)
(1) เปาหมาย: ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร:
(4.2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตโดยขับเคลื่ อนประเทศไทยไปสูประเทศที่
พัฒนาแลว ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความรูตามความตองการของ
ตลาด สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน
(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ: จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความสมารถในการแขงขันเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมายแหง
อนาคต จัดใหมีการฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย การยกระดับแรงงานให ได
มาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งใหประชาชนทุกกลุมไดรับบริการสงเสริมการมีงานทำ และใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับบริการดานแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบรายไดและคาจาง การเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
5) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เปาหมาย:
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
(3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร: ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป น ศู น ย ก ลาง ตอบสนองความต อ งการ
และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย
(๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของ
ภูมิภาค
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตางๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช
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(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ: จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน
ภารกิจเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพิจารณา
จากขอรองเรียนที่ไดรับการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และการดำเนินงานแบบการมี
สวนรวมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
แผนภาพที่ 2 : ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) กับภารกิจดานแรงงานเพื่อการพัฒนาประเทศ

ภารกิจหลักกระทรวงแรงงาน
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ

ภารกิจรองกระทรวงแรงงาน
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ

2.2 แผนระดับที่ ๒ ในสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๒) ในสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน
แผนภาพที่ 3: แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น
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1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายคนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อคนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น โดยแรงงาน
ในระบบและนอกระบบไดรับความคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดมีจำนวน
ผูประกันตนในอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งผูประกันตนในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเปนกลุมแรงงาน
นอกระบบเขาสูระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ และลูกจางที่ไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนตามกฎหมาย
ประกันสังคมทั้งจากกองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน ตลอดจนสิทธิตามพ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพ
- แนวทางการพัฒนาสรางหลักประกันสวัสดิการสำหรับแรงงาน
- เป า หมายของแผนย อยคนไทยทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ  มด อยโอกาสและกลุ ม เปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนยอยของแผนแมบ ทฯ จังหวัดประจวบคีร ีขันธ มี แนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพ โดยในกลุมแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) เขาสูระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ โดย
การรวมมือรวมสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคมภาคสมัครใจเขมแข็ง โครงการ 1 ตำบล 1 หมูบาน
ตลอดจนการออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit : SDU) เพื่อใหบริการประชาชน
ในพื้นที่
2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น เชน การดำเนินโครงการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
สงเสริมสนับสนุนกลุมแรงงานในพื้นที่ โดยผานกลไกการบริหารโดยอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบฯ ระดับจังหวัดและศูนยประสานงานและสนับสนุนเครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัด และการบูรณา
การกับเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- แนวทางการพัฒนา๑. เรงสงเสริมการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยในทุ กมิติ
อยางมีคุณภาพ ๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอาย
- เปาหมายของแผนยอย 1. ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัย
อยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น2. ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหประชาชนไดเตรียมความพรอมกอนเขาสูสังคมผูสูงอายุ และให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายคนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย
สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย
สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
และการเตรียมความพรอมแกกำลังแรงงานในทุกชวงวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๒) แผนยอยของแผนแมบท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
- แนวทางการพัฒนายกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทำงานใหมี
คุ ณภาพมาตรฐานสอดคล องกั บ ความสามารถเฉพาะบุ ค คลและความต อ งการของตลาดงาน รวมทั้ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
- เปาหมายของแผนยอยแรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสราง
อาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อน การพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหกำลังแรงงานไดรับการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ และสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมาย
แห งอนาคตรองรั บ Thailand 4.0 ตามแผนงานบูร ณาการพัฒ นาอุตสาหกรรมศัก ยภาพ การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน เปนตน
4) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยูดี กินดี
และ มีความสุขดีขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนเปาหมายใหประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น ในการกำหนดแผนงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่ อการ
ปองกันและแกไขป ญหาการค ามนุ ษยดานแรงงานและปญหาแรงงานตางดาวเชิงบูรณาการ การตรวจ
แรงงาน และเนนสถานประกอบการสุมเสี่ยงในพื้นที่ กำกับดูแลสถานปรกอบการใหปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของและการสงเสริมความรูสถานประกอบการดานแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) เพื่อ
ไปใชในการบริหารกิจการ/ธุรกิจ การตรวจสอบการทำงานของแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทำงานและ
สถานประกอบการ การรณรงคปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และการปองกัน/แกไขปญหายาเสพ
ติดกลุมวัยแรงงาน
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
- แนวทางการพัฒนา การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
- เปาหมายของแผนยอย ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความ
มั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ
- การบรรลุเป าหมายตามแผนย อยของแผนแม บทฯ จังหวัดประจวบคีร ี ขั นธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย โดยกำหนดแผนงานและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและปญหาแรงงานตางดาว
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เชิงบูรณาการและการสงเสริมความรูสถานประกอบการดานแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี (GLP) เพื่อใหปฏิบัติได
ถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนการใชกระบวนการการมีสวนรวมของเครือขาย ชุมชน เพื่อรณรงคปองกันปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน
5) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ(รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายการตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทำใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา
แรงงานในพื้นที่เพื่อพรอมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามพันธกรณี และความ
รวมมือ
ดานแรงงานระหวางประเทศที่นำไปสูการปฏิบัติ
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง
ประเทศ
- แนวทางการพัฒนาผลักดันใหมีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศของไทยและมีความเปนมาตรฐานสากล และจัดทำ
ความตกลงกับตางประเทศใหรองรับพัฒนาการใหม ๆ ในเรื่องที่เปนผลประโยชนของชาติ และมุงอนุวัตพันธกรณี
ระหวางประเทศอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑสากลที่สำคัญหรือที่
สง ผลกระทบตอประเทศไทย
- เปาหมายของแผนยอยประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เ ป า หมายตามแผนย อ ยของแผนแมบ ทฯ จังหวัดประจวบคี ร ี ข ั น ธ มี แนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อพรอมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
6) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบท จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหกำลังแรงงานไดรับการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ และสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต
- แนวทางการพั ฒนา วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการใหตอบสนองความตองการของแตละ
สาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดใหมีแผนพัฒนากำลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานใน
ประเทศที่เปนแรงงานฝมือ ผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการ และแรงงานตางดาว ตลอดจนสงเสริมการนำเขา
บุคลากรที่ขาดแคลนจากตางประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม
- เปาหมายของแผนยอยอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐ
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อใหกำลังแรงงานไดรับการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ และสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมาย
แหงอนาคตรองรับ Thailand 4.0
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7) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเศรษฐกิจฐานราก (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายรายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
- การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ : เนนการเพิ่มพูนองคความรูและ
ทักษะในการเปนผูประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุมประชากรที่มีรายไดนอยและไม
มั่นคงใหเปนผูประกอบการ ผานการสนับสนุนการชวยเหลือทางวิชาการตาง ๆเพื่อสรางเสริมองคความรูและ
ทักษะที่สำคัญและจำเปนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและกอใหเกิดการสรางรายไดไดดวยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อการแกไขปญหาหนี้สินอยางยั่งยืน และการใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : เนนสงเสริม
การรวมกลุมในรูปแบบที่มีโครงสรางกระจายรายได ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การ
พัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย เพื่อใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการคาที่
เปนธรรม
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการเสริมสรางองคความรู
และพัฒนาทักษะใหกับกลุมตางๆ จัดฝกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะฝมือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
8) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการและ
ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทางขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาแรงงานในพื ้ น ที ่ เ พื ่ อบริ ก ารด า นแรงงานใหเ กิดประสิ ทธิภ าพและมีค ุณภาพเปน ที่ ย อมรั บ ของ
ผูใชบริการและการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒ นาพัฒนาหนว ยงานภาครัฐใหเ ปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปน
องคกรขีดสมรรถนะสูง”
- เปาหมายของแผนยอยภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมี ความ
คลองตัว
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อมีระบบขอมูลสารสนเทศดานแรงงาน ในการรวบรวมและจัดทำบท
วิเคราะหสถานการณดานแรงงานระดับจังหวัด ตลอดจนการสำรวจขอมูลดานแรงงานที่เกี่ยวของ
(3) แผนยอยของแผนแมบทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
- แนวทางการพั ฒนา๑) พัฒนารูปแบบบริ การภาครัฐเพื่ ออำนวยความสะดวกในการใหบริ การ
ประชาชน
- เปาหมายของแผนยอยงานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาบริการดานแรงงานในพื้นที่ โดยมีศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน เพื่อนำบริการดาน
แรงงานเขาถึงประชาชนและเนนใหบริการตามความตองการของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ขอรับบริการและเปนการบูรณาการบริการของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ จุดเดียว
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9) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ
- เปาหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบราชการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และการ
ดำเนินงานแบบการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(๒) แผนยอยของแผนแมบทฯ ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางการพัฒนา๒) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให
มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
- เปาหมายของแผนยอยการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนด
แผนงานการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ และการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) ในสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน
1) แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
ดานที่ 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
หัวขอยอย ๒.๑ การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ไดแก
1.1 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสรางแรงงานคุณภาพ (Super Worker)
และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานรวมกันกับระทรวง
ศึกษาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาและ
เอกชน)
1.1.1 เรื่องที่จะดำเนินการปฏิรูป
1) สร า งแรงงานคุ ณ ภาพ (Super Worker) ทั ่ ว ประเทศในทุ ก ราย
อุตสาหกรรมเปาหมายและเชื่อมโยงแรงงานสูตลาด
2) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาร ว มกั บ ภาคเอกชนเพื ่ อ ให
สอดคลองกับความตองการแรงงานในตลาดโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
3) จัดตั้ง Training Platform และสรางศูนยการฝกอบรมแรงงานโดย
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฝกฝนแรงงานตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา
4 ) Job Matching Platform : จ ั ด ใ ห  ม ี Matching Platformเ พื่ อ
สนับสนุนการจัดหาแรงงานและสรางฐานขอมูลในการวิเคราะหความตองการแรงงานในตลาด
1.1.2 เปาหมาย
1) มี แ รงงานคุ ณ ภาพ (Super Worker) ทั ่ ว ประเทศในทุ ก ราย
อุตสาหกรรมเปาหมายและเชื่อมโยงแรงงานสูตลาด
2) มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สรางแรงงานตรงตามความตองการของ
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
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เอกชนในทุกอุตสาหกรรมเปาหมาย

3) มีศูนยการฝกอบรมแรงงานโดยความรวมมื อระหวางภาครั ฐ และ

4) มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสราง
ฐานขอมูลในการวิเคราะหความตองการในตลาด
1.1.3 ตัวชี้วัด
1) แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเปาหมาย
2) หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สรางแรงงานตรงตามความตองการของกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย
3) จำนวนแรงงานที่เขาสูอุตสาหกรรมเปาหมายไดหลังการเขาเรียนหลักสูตร
4) ศูนยการฝกอบรมแรงงานโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
5) Matching Platform
หัวขอยอย ๒.๓ : การสรางสมดุลระดับประเทศ ไดแก
1.2 เรื ่ อ งและประเด็ น การปฏิ ร ู ป ที่ ๒ : การขยายความคุ  ม ครองของกองทุ น
ประกันสังคม(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานประกันสังคม)
1.2.1เรื่องที่จะดำเนินการปฏิรูป
1) การดึงแรงงานนอกระบบเขาระบบประกันสังคม: พิจารณาแนวทางใน
การดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
2) การเพิ่มเพดานเงินสมทบ : พิจารณาเพิ่มเพดานจานวนเงินสูงสุดที่ใช
เปนฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากปจจุบันอยูที่๑๕,๐๐๐บาทตอเดือน
1.2.2 เปาหมาย
1) จำนวนแรงงานนอกระบบและเกษตรที่เขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
2) คุณภาพชีวิตของผูประกันตนดีขึ้น
1.2.3 ตัวชี้วัด
1) จำนวนแรงงานนอกระบบและเกษตรที่เขาสูระบบประกันสังคม
2) คุณภาพชีวิตของผูประกันตน
แผนภาพที่ 4 : การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ (ดานความสามารถในการแขงขัน)
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2) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (หนวยงาน
รับผิดชอบ : หนวยงานหลัก ไดแก กองทุน การออมแหงชาติ หนวยงานรวม ไดแก กระทรวงการคลั ง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ สำนักงานประกันสังคม)
๒.1.1 เรื่องที่จะดำเนินการปฏิรูป (ในสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน)
- กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ไดรับจากสวัสดิการตางๆใหเหมาะสม และเปนธรรม
2.1.2 เปาหมาย
- ประชาชนในแตละระบบสวัสดิการไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) แกไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวของใหเสร็จภายใน ๒ ป
2) กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของไดรับการทบทวนและปรับปรุง
แผนภาพที่ 5: การปฏิรูปดานสังคม
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2.2.3 (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑3 (แผนระดับที่ 2) ในสวนที่เกี่ยวของ
1) หลักการและแนวคิด
(ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหนาที่เปนกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ป และเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสูความ
เจริญเติบโตที่ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดย (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกาหนด
ทิศทางและเปาหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ไดแก
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวคิด Resilience (1) การพรอมรับ (Cope) (2) การปรับตัว (Adapt) และ(3) การเปลี่ยนแปลง
เพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform)
3. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวคิด “ไมทิ้งใครไว
ขางหลัง” โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม
4. โมเดลเศรษฐกิ จ BCG ซึ ่ ง เป น แนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ใน 3 รู ป แบบควบคู  ก ั น ได แ ก
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของ
ประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใช
ประโยชนจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อผลักดัน
ใหประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งได
อยางทั่วถึง
2) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุงหมายที่
จะเรงเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร าง
ความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู
“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
ตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให
คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มที่สูง และ
คานึงถึงความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกาหนดเปาหมายหลักจำนวน 5
ประการ ประกอบดวย
(1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญใหสูงขึ้น และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซ
มูลคาของภาคการผลิต และบริ การเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส งเสริมการคาการลงทุ น และ
นวัตกรรม
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(2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เตรียมพรอมกาลังคนที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอื้อตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกัน
และความคุมครองทางสังคมเพื่อสงเสริมความมั่นคงในชีวิต
(3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมลาทั้งในเชิงรายได ความมั่งคั่ง
และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม
(4) การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษสำคัญ
ดวยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางนา และลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เพื่อมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้
(5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
กลไกทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ
ภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอย าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
3) หมุดหมายการพัฒนา
หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปนประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสูการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทำใหหมุดหมายแตละ
ประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบงออกไดเปน
4 มิติ ดังนี้
(1) มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สำคัญของโลก
(2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แขงขันได
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม
(3) มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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(4) มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน
แผนภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก

4) เปาหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
- มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ
ความยั่งยืนของภาคเกษตร
- เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผูประกอบการเกษตรในฐานะหุนสวนเศรษฐกิจของหวงโซ
อุปทานที่ไดรับสวนแบงประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน
- การทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพยิ่ง
- การปรับโครงสรางการทองเที่ยวใหพี่งพานักทองเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น
หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก
- การสรางอุปสงคของรถยนตไฟฟาประเภทตางๆ เพื่อใชในประเทศและสงออก
- ผูประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสูการผลิตยานยนตไฟฟาและมีการลงทุนเทคโนโลยียาน
ยนตไฟฟาที่สำคัญภายในประเทศ
- การสรางความพรอมของปจจัยสนับสนุนอยางเปนระบบ
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หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
- ไทยมีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากสินคาและบริการสุขภาพ
- องคความรูดานการแพทยและสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อตอการสรางมูลคาเพิ่มในสินคาและ
บริการทางสุขภาพ
- ประชาชนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ
- ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพมีความพรอมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค
- ไทยเปนประตูการคาการลงทุนในภูมิภาค
- ไทยเปนหวงโซอุปทานของภูมิภาค
- ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติสของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่สำคัญของโลก
- เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
- การสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น
- มูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการเติบโตและแขนขันได
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ
ปรับตัวเขาสูการแขงขันใหม
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดรับการสงเสริมอยางมีประสิทธิผล
จากภาครัฐ
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน
- การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น
- ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาคลดลง
- การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยางยั่งยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ครัวเรือนยากจนขามรุนมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพน
จากความยากจนไดอยางยั่งยืน
- คนไทยทุกชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอตอการดำรงชีวิต
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ
- การเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
- การสรางสังคมคารบอนต่ำและยั่งยืน เพื่อการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษลดลงและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
- สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต
- คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย
- กำลั งคนมี สมรรถนะสูง สอดคล องกั บความต องการของภาคการผลิ ตเปาหมาย และ
สามารถสรางงานอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน
- การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได
- ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (แผนระดับที่ 2) ในสวนที่เกี่ยวของ
๑) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 5 สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
๒) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติรองรับนโยบายที่ ๙ การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
๓) เปาหมายเชิงยุทธศาสตรประชาชนกลุมเปาหมาย ปลอดภัยจากการคามนุษย และแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทยเขาสูระบบการจางแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมายไดสิทธิประโยชนตามที่กฎหมายกำหนด
๔) ตัวชี้วัด
(๒) จำนวนแรงงานตางดาว/บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยทำงานถูกตองตามกฎหมาย
๕) กลยุทธ
(๒) พัฒนาและสงเสริมเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ระดับประเทศในประเด็นการคามนุษย
(๓) เรงรัดการดำเนินคดีกับผูกระทำผิดฐานคามนุษย
(๔) เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดีการคามนุษย รวมถึงในการชวยเหลือปกปอง
และคุมครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาว จากขบวนการคามนุษย
(๕) จัดระบบการจางแรงงาน ใหสามารถคุมครองสิทธิประโยชนของ แรงงานไทย และแรงงาน
ตางดาว ตามที่กฎหมายกำหนด
2.3 แผนระดับที่ 3 ในสวนที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2.3.1 รางกรอบแผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566 – 2570
1. สถานการณการพัฒนาภาค (ในสวนที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน)
- อุตสาหกรรมของภาคกลางสวนใหญยังใชเทคโนโลยีต่ำ มีการพึ่งพิงเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ขาดการนำนวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม มีการใชแรงงานอยางเขมขน และสงผลกระทบดานลบ
ตอสิ่งแวดลอม ทำใหมีคูแข งทางการคาสูง และยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม
สอดคลองกับความตองการของตลาด
- สัดสวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น กำลังเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ ประชากรวัย
แรงงานมีสัดสวนลดลง ตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุและเด็ก ฉะนั้นจึงตองดำเนินการอยางเรงดวนใน
การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะกำลังแรงงาน เพื่อใหสามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
มีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ เพื่อใหสามารถดูแลผูที่อยูในภาวะพึ่งพิงได
- ประชากรแฝงเพิ่มสูงขึ้น สวนใหญกระจุกตัวในพื้นที่ที่เปนแหลงจางานสำคัญของภาค
- สัดสวนกำลังแรงงานของภาคกลางมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องและสวนใหญอยูใน
ภาคบริการ
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- แรงงานส ว นใหญ ม ี ค วามรู  ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาและต่ ำ กว า และแรงงานระดั บ
อาชีวศึกษามีสัดสวนนอยมาก
- กำลังแรงงานของภาคกลางเขาสูระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
- ภาคกลางตองพึ่งพิงแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น
2. บริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สงผลกระทบตอภาค
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงและเกิดบอยครั้งมากขึ้น
- การใหความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีความตองการ
และความกาวหนามากขึ้น
- การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การขยายตัวของความเปนเมือง
3. บทวิเคราะหสภาวะแวดลอมของภาค
ศักยภาพและโอกาส
- เปนฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและ
พัฒนาขึ้นเอง
- เปนแหลงเกษตรสมัยใหมและศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรของประเทศ
- เปนแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
- เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำทุกระดับและสถาบันและพัฒนาที่มีความพรอม
ดานเครื่องมืออุปกรณและบุคลากรการวิจัย
ขอจำกัดและประเด็นทาทาย
- อุตสาหกรรมสวนใหญยังขาดการนำนวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม ใชแรงงานเขมขน
และสงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
- พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเปน
การทำเกษตรเชิงพาณิชยที่ใชสารเคมีจำนวนมาก
- การทองเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหลงทองเที่ยวรอบนอกไมเปนที่รูจักและขาด
ความพรอมจึงไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหพักคางในพื้นที่
- ปญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ไดแก ปญหาจราจร ขยะ น้ำเสีย และมลพิษทาง
อากาศ
- ขาดแคลนแรงงานทั้งมีทักษะและไมมีทักษะ ทักษะกำลังแรงงานอยูในเกณฑต่ำไม
สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค และคาแรงงานสูงกวาประเทศเพื่อนบาน
- มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับแตยังขาดการนำผลงานวิจัยไปตอยอดใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการที่ชัดเจน
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม
4. ทิศทางการพัฒนาภาค มุงพัฒนาเปน “ฐานการผลิตสินคาและบริการมูลคาสูง”
5. แนวทางการพัฒนาภาค
5.1 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสูการเปนฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง
5.2 พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสูการเปนแหลงเกษตรสมัยใหมและศูนยรวบรวม
และกระจายสินคาเกษตรของประเทศ
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คุณภาพ

5.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสำคัญและแหลงทองเที่ยวชุมชนใหเขาสูตลาดทองเที่ ยว

5.4 พัฒนาภาคกลางเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
5.5 พัฒนาการผลิตกำลังคนใหมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
- สงเสริมและสนับสนุนการสรางทักษะใหมที่จำเปนในการทำงานใหสอดคล องกั บ
ความตองการ (Reskill) ควบคูกับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมใหดีขึ้นรองรับการเติบโตในอนาคต (Upskill)
เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีความตองการแรงงานที่ทักษะฝมือสูง
5.6 พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ใหเอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
5.7 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)

1.วิสัยทัศน:“เมืองทองเที่ยวทรงคุณคาระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ดานสิงขรระเบียง
เศรษฐกิจแหงอนาคต สังคมผาสุกภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.พันธกิจ
1) พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธใหเปนเมืองทองเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณของจังหวัดสู
นานาชาติ
2) ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิต
สินคาเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสับปะรด มะพราว สูตลาดโลกดวยนวัตกรรม
3) สงเสริมสรางความสัมพันธ และพัฒนาดานการคา การลงทุน โลจิสติกส การทองเที่ยว
ดานสิงขและอาเซียน
4) สรางสังคมใหมั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุล
3. ตัวชีว้ ัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด
เปาประสงคที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันการทองเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการคาชายแดน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดไมนอยกวา รอยละ 5 ตอป
เปาประสงคที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสรางความมั่นคงทางสังคมให
ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : จำนวนครัวเรือนที่มีรายไดตกเกณฑลดลงรอยละ 10 ตอป
เปาประสงคที่ 3 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น รอยละ 40 ตอป
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นานาชาติ

4. แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
(1) เสริมสรางความโดดเดน ดานการทองเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณของจังหวัดสู

(2) เสริมสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดเปนสินคาเกษตร
อุตสาหกรรม คุณภาพสูง
(3) ยกระดั บ ศั กยภาพดานสิงขร สรางการเติบ โตการคาการลงทุน การทองเที่ยว
เชื่อมตอประเทศตางๆ ในภูมิภาค
(4) เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(5) ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร
เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในระบบนิเวศ
5. การวิเคราะห SWOT ของจังหวัดที่เกี่ยวของกับดานแรงงาน
จุดออน : การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในงานบางประเภท ตลอดจนขาดการ
พัฒนาทักษะแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจในอนาคต (Digital)
อุปสรรค : แรงงานตางดาวลักลอบเขาประเทศทางชองทางธรรมชาติ
2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570) มีสาระสำคัญโดย
สรุป ดังนี้
1. วิสัยทัศน : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี
2. พันธกิจ
1) พัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอด
รับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2) สรางโอกาสการมีงานทำที่ดีใหประชาชนทุกกลุม
3) สรางหลักประกันทางสังคม การคุมครอง และความปลอดภัยแรงงาน
4) บูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศและความรวมมือดานความมั่นคง
5) บริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร
6) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
3. แผนปฏิบตั ิราชการ ประกอบดวย
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ : การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงาน
และสถานประกอบกิจการใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เปาประสงค : 1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะไดมาตรฐาน และมีทักษะฝมือสอดรับ
กับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. สถานประกอบการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
ตัวชี้วัด : การเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยตอปของผูผานการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(วัดผลิตภาพแรงงานจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดแรงงาน)
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ : การสรางโอกาสการมีงานทำที่ดีใหประชาชนทุกกลุม
เปาประสงค : แรงงานทุกกลุม ทุกเพศ ทุกชวงวัย รวมถึงผูพิการที่สามารถทำงานไดและพรอม
ที่จะทำงาน ไดรับโอกาสการมีงานทำที่ดี มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และการจางงานที่เหมาะสม เปนธรรม
ตัวชี้วัด : รอยละของแรงงานทุกกลุมเปาหมายมีงานทำ
ปลอดภัยแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ : การปฏิรูปหลักประกันทางสังคม การคุมครอง และความ

เปาประสงค : (๑) แรงงานไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกัน
ทางสังคมที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๒) ยุติการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ตัวชี้วัด : สัดสวนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมตอกำลังแรงงาน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ : การบูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศ
และความรวมมือดานความมั่นคง
เปาประสงค : (๑) บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เปนไปตามการดำเนินงานตามพันธกิจดานแรงงานระหวางประเทศ และมีความปลอดภัยทั้ง
ในเชิงความมั่นคงและการสาธารณสุข
(๒) บริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศเชิงรุก ทั้งในประเทศตนทางผูรับ
และประเทศตนทางผูสง และทั้งในระดับเวทีความรวมมือระหวางประเทศดานแรงงานในกรอบความรวมมือตางๆ
(๓) ขจัดปญหาการใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและการคามนุษยดานแรงงาน
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของประเทศไทยในการแกปญหาแรงงานตางดาวและปญหาการคามนุษย
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๕: การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิ
บาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร
เปาประสงค : (๑) ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย
คลองตัว และมีธรรมาภิบาลเปนหนวยงานตนแบบ
(๒) บุคลากรและภาคีเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร
ตัวชี้วัด : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน)
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
สารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
เปาประสงค : มีระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการขอมูลดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน

21

สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
3.1 การประเมินสถานการณ ปญหา และความจำเปนของแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
จั งหวั ดประจวบคี ร ี ขั นธ เป นจั งหวัดหนึ่งใน 25 จั งหวั ดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจาก
ทิศเหนือจรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวนที่ แคบที่สุด
ของประเทศอยูในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอาว ไทยถึงเขตแดนพมาประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทาง
จากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ
6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขต ติดตอกับ
จั งหวั ดใกล เคี ยง ดั งนี้ ทิ ศเหนื อ ติ ดกั บ จั งหวัดเพชรบุรี ทิศใต ติดกับจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดกับ
ทะเลอาวไทย ความยาวชายฝงทะเลประมาณ 224.8 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเมียนมาร
จังหวัดประจวบคีรีขันธแบงการปกครองแบงออกเปน 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมูบาน ประชากรรวม
551,601 คน แยกเปนชาย 272,311 คน หญิง 279,290 คน (ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2565)
โครงสรางกำลังแรงงานของจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประชากรที่อยูในวัยทำงานหรืออายุ 15 ป
ขึ้นไป จำนวน 376,003 คน จำแนกเปนผูอยูในกำลังแรงงาน 254,286 คน ไดแก ผูมีงานทำ 250,365 คน
ผูวางงาน 3,921 คน (รอยละ 1.54) สำหรับผูไมอยูในกำลังแรงงาน 121,717 คน จำแนกเปน ทำงานบาน
42,825 คน เรียนหนังสือ 28,146 คน เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ จนไมสามารถทำงานได 37,514 คน และอื่น ๆ
13,233 คน
แผนภาพที่ 7 : โครงสรางกำลังแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ป 2564)
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 376,003 คน

กําลังแรงงานรวม
254,286 คน
ผูมีงานทํา
250,365 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
121,717 คน
ทํางานบาน
42,825 คน
เรียนหนังสือ
37,514 คน

ผูวางงาน
3,921 คน
อัตราการวางงาน
รอยละ 1.54

เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ จนไมสามารถทํางานได
37,514 คน

อื่นๆ 47,247 คน
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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การมีงานทำ ผูมีงานทำ 250,365 คน (ภาคเกษตรกรรม 87,319 คน รอยละ 34.88 นอกภาค
เกษตรกรรม (21 อุตสาหกรรม) มีจำนวน 163,046 คน รอยละ 65.12) โดยกลุมผูทำงานนอกภาค
เกษตรกรรมจะทำงานในอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก 1) การขายสง การขายปลีก การซอมยาน
ยนต มากที่สุด 48,863 คน (รอยละ 19.52) 2) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร 32,239 คน (ร อย
ละ 12.88) 3) การผลิต 22,594 คน (รอยละ 9.02) 4) การกอสราง 15,415 คน (รอยละ 6.16) และ 5) การ
บริหารราชการ การปองกันประเทศ และการประกันสังคม 9,501 คน (รอยละ 3.79)
การวางงาน มีผูวางงาน 3,921 คน คิดเปนรอยละ 1.54 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ป 2564
(รอยละ 1.37)
แรงงานนอกระบบ ป 2564 จากผลการสำรวจของสำนั ก งานสถิ ต ิ จ ั ง หวั ด พบว า จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ มีแรงงานนอกระบบ จำนวน 141,377 คน โดยแรงงานนอกระบบสวนใหญทำงานในภาค
เกษตรจำนวน 62,070 คน คิดเปนรอยละ 43.90 ขณะที่นอกภาคเกษตร จำแนกตามอุตสาหกรรม (21
อุตสาหกรรม) มีจำนวน 79,307 คน (รอยละ 56.10) ซึ่งกลุมนอกภาคเกษตรนี้ เมื่อพิจารณาจำแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม พบวาอุ ต สาหกรรมที่ มี จ ำนวนแรงงานนอกระบบสู ง สุ ด 5 อันดับแรก ไดแก 1) การ
ขายสง การขายปลีก จำนวน 36,979 คน(รอยละ 26.16) 2) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จำนวน
17,469 คน (รอยละ 12.36) 3) การกอสราง จำนวน 8,707 คน (รอยละ 6.16) 4) การผลิต จำนวน
6,451 คน (รอยละ 4.56) และ 5) กิจกรรมบริการอื่น ๆ จำนวน 5,023 คน (รอยละ 3.55)
เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจำแนกตามอาชีพ พบวามีงานทำในอาชีพตาง ๆ สูงสุด 5 อันดับแรก
คือ1) ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและประมง จำนวน 53,989 คน (รอยละ 38.19) 2) พนักงานบริการ
และพนักงานในรานคาและตลาด จำนวน 49,026 คน (รอยละ 34.68) 3) อาชีพพื้นฐานตาง ๆ จำนวน
15,622 คน (รอยละ 11.05) 4) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจที่เกี่ยวของ จำนวน
12,521 คน (รอยละ 8.86) และ 5) ผูบัญญัติกฎหมายและผูจัดการ จำนวน 5,182 คน (รอยละ 3.67)
แผนภาพที่ 8 : จำนวนผูมีงานทำ ที่อยูในแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ จำแนกตามอายุ
ป 2564
60 ปขึ้นไป,
29,061 คน (20.56%)

15-19 ป,
1,847 คน (1.31%)

20-24 ป,
11,953 คน (8.45%)

30-34 ป,
11,052 คน (7.52%)

55-59 ป,
14,706 คน (10.41%)
50-54 ป,
18,677 คน (13.21%)

25-29 ป,
13,446 คน (9.51%)

35-39 ป,
12,762 คน (9.03%)
45-49 ป,
14,567 คน (10.30%)

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หมายเหตุ : ประมวลขอมูลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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40-44 ป,
13,306 คน (9.41%)

การประเมินสถานภาพและศักยภาพปจจุบันของจังหวัดดานแรงงาน ดวยการจัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนของจังหวัด ซึ่งไดนำมาประกอบการทบทวนและวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT)
ที่มีผลตอการพัฒนาดานแรงงานของจังหวัด ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของจังหวัด ดานแรงงาน
จุดแข็ง (Strengths)
1.ดานสถานประกอบการ
1.1 ผูประกอบการดานการเกษตรในจังหวัดมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ เชน มะพราว สัปปะรด ที่รองรับแรงงานในภาคเกษตร
1.2 บทบาทของภาคเอกชนมีศักยภาพและความเขมแข็งในการเสนอแนะหรือมีขอเสนอที่มี
ผลตอการพัฒนา ดานแรงงานในพื้นที่
1.3 ประเภทกิจการในสถานประกอบกิจการของระบบประกันสังคมอยูในประเภทกิจการ
และสายงานที่ตลาดแรงงานตองการ
1.4 สถานประกอบกิจการมีความตองการแรงงานที่หลากหลาย
1.5 สถานประกอบการภาคผลิตขนาดใหญในจังหวัด (200 คนขึ้นไป) ดูแลสิทธิประโยชน
ของลูกจางไดเปนอยางดี
2.ดานพื้นที่
2.1 สภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคมที่หลากหลาย สงผลใหสถานประกอบการมีความหลากหลาย
ในประเภทกิ จการ ทั้งการบริ การ การทองเที ่ยว เกษตร อุตสาหกรรมแปรรู ปสินค าการเกษตร การประมงและ
เกี่ยวเนื่อง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหมืองแร พรอมรองรับกำลังแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการในพื้นที่
2.2 มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และทุกอำเภอมีแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงรองรับนักทองเที่ยว สงผลตอการจางงานในพื้นที่
2.3 มีจุดผอนปรนพิเศษดานสิงขร ที่อาจพัฒนาเปนจุดผานแดนถาวรใหสามารถนำเขา
แรงงานจากประเทศเพื่อนบานได
2.4 ความพรอมของเสนทางคมนาคมขนสง โลจิสติก และทาเรือน้ำลึก
3.ดานหนวยงาน
3.1 มีการจัดการศึกษาเปนไปอยางหลากหลาย ครอบคลุมทั่วถึงเสมอภาค และสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานได รวมถึงมีขอมูลพรอมที่จะนำไปสูการผลิตคนในสถานศึกษา
3.2 หนวยงานภาครัฐในจังหวัด มีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและภาคเอกชน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง
3.3 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลและการใชประโยชน เชน
การตลาดออนไลน การพัฒนาผูประกอบการผานระบบออนไลน เปนตน
4.ดานแรงงาน
4.1 แรงงานมีความพรอมในการประกอบอาชีพ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
โดยมีแนวโนมเขารับการพัฒนาฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น
4.2 มีอัตราการวางงานต่ำ
4.3 แรงงานในสถานประกอบกิจการมีความรูการเขาถึงสิทธิประโยชนของตน
4.4 ภาคีเครือขายดานแรงงานมีความเขมแข็ง
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จุดออน (Weaknesses)
1.สถานประกอบการในจังหวัดมีการพึ่งพาแรงงานตางดาวในสัดสวนที่คอนขางสูง
2.แรงงานขาดทักษะภาษาตางประเทศ
3.ขาดแคลนแรงงานไรฝมือ และแรงงานฝมือในบางสาขาอาชีพ รวมถึงขาดแคลนแรงงาน
คุณภาพในพื้นที่ เชน ชางเชื่อม เปนตน
4.ผูประกอบการขาดการสรางสิ่งจูงใจและสวัสดิการใหแกแรงงาน ในการจางงาน
5. ผูจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีอัตราการเรียนตอสูง ยังไมเขาสูตลาดแรงงาน
6.แรงงานนอกระบบยังขาดโอกาสในการไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
7.พื้นที่ชายแดนที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบานมีชองทางธรรมชาติในการเขาออกพื้นที่จังหวัดมี
หลายชองทาง สงผลใหมีผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเดินทางเขามาในประเทศ
8.การเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ สงผลตอการขาดแคลน
แรงงาน
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของจังหวัด ดานแรงงาน
โอกาส (Opportunities)
1.การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการดานแรงงานในพื้นที่
2.การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สงผลใหมีการประสานระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการดูแลแรงงานเพิ่มมากขึ้น
3.นโยบายทุกระดับ เอื้อตอการพัฒนาในจังหวัด เชน การจัดสงแรงงานไทยไปตลาดแรงงาน
ตางประเทศ, การนำเขาแรงงานตางดาวในระบบ MOU เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือ, รัฐบาล
มีนโยบายวาระปฏิรปู เพื่อความสำเร็จของการเดินหนาพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ป, ประกาศคณะกรรมการ
คาจาง เรื่องอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน, นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการรับนักทองเที่ยวตางประเทศ,
ทำใหผูใชแรงงานไดรับความสนใจในการพัฒนา ฝมือและแกปญหาความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีพอยางจริงจัง
และนโยบายตามแนวประชารัฐเอื้อตอการทำใหเกิดการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน เพื่อการขับเคลื่อนและ
แกปญหาดานแรงงานอยางเปนระบบ
4.นโยบายรถไฟรางคู เปนการเชื่อมโยงโครงขายการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางเมือง
เพิ่มศักยภาพระบบรางเชื่อมการเดินทางระหวางประเทศและชวยลดตนทุนดานโลจิสติกส รวมถึงเพิ่มศักยภาพ
ในการขนสงโลจิสติกส
5.งานดิจิตอลแพลตฟอรม สงผลตอรูปแบบการจางงาน เปนการยกระดับรายได สรางการ
จางงาน รวมถึงการคาออนไลน เปนชองทางการจัดจำหนายที่ทันสมัย สามารถขายของไดตลอด 24 ชั่วโมง
ประหยัดคาใชจาย และลงทุนต่ำ
ภัยคุกคาม/อุปสรรค(Threats)
1.ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจากมนุษย และธรรมชาติโดยตรง, สถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณของเศรษฐกิจโลก
2.ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร
3.ปญหาความมั่นคงของประเทศเพื่อนบาน ทำใหแรงงานตางดาวลักลอบเขามาในจังหวัดและ
แรงงานตางดาวเขามาทำงานในประเทศมากขึ้นกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการแรงงาน อาชญากรรม
และการคามนุษย
4.การมีสวนรวมขององคกรเอกชน (NGO) ในพื้นที่จังหวัดในดานแรงงานยังมีนอย
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5.รูปแบบการจางงานที่เปลี่ยนไป ทั้งในรูปแบบงานดิจิตอลแพลตฟอรม, งานฟรีแลนซตางๆ, งาน
อาชีพอิสระในรูปแบบใหมๆ อาจจะสรางวิกฤตดานแรงงาน สวัสดิการ การเอารัดเอาเปรียบในการจางงาน
เนื่องจากยังไมมีกฎหมายรองรับหรือคุมครอง
แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดจัดทำขึ้นเพื่อใหจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีแผนพัฒนางานดานแรงงานใหมีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และกำหนดทิศทางการพัฒนา
ดานแรงงาน ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานแรงงานของประเทศ ซึ่งเปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน
และเชื่อมโยงตอการพัฒนาภาคและเปาหมายการพัฒนาจังหวัดในประเด็นดานแรงงาน โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
5 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
ส วนที ่ 3 สาระสำคั ญของแผนปฏิ บ ั ต ิ การด านแรงงานจั งหวั ดประจวบคี ร ี ข ั นธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
สวนที่ 4 ประเด็นการพัฒนา เปาหมาย และแนวทางภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(พ.ศ.2566 - 2570) และสวนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ ซึ่งผลสำเร็จของ
การจั ดทำแผนฉบั บนี ้ เกิ ดขึ ้ นจากการมี ส  วนร วมของทุ กภาคส วน ทั ้ งหน วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคเอกชน ภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ จะไดบูรณาการนำแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
(พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสูการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาภารกิจดานแรงงาน
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธตอไป
3.2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
3.2.1 วัตถุประสงค
1) เพื ่ อ ให จ ั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ ม ี แ ผนพั ฒ นาด า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด ที ่ ม ี ค วาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาจังหวัดและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม/สถานการณของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) มีกรอบแนวทางในการดำเนินแผนงาน/โครงการอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหจังหวัดประจวบคีรีขันธ เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานดานแรงงานรวมกับ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของและภาคีเครือขายในรูปแบบประชารัฐผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ
3.2.2 เปาหมาย
1) เปาหมายการพัฒนาดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีภารกิจสำคัญที่จะตองรวมกัน ดูแล
ชีวิตความเปนอยูของกำลังแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ทั้งในดานการสงเสริมใหประชาชนมีงานทำหรือมี
ความรูทักษะความสามารถ มีโอกาสไดงานทำมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน จัดหางานและแนะ
แนวอาชีพใหแกประชาชนวัยแรงงานทุกชวงวัย ไมวาจะเปนกลุมผูวาง นักเรียน นักศึกษา แรงงานสูงอายุ ตลอดจน
แรงงานพิการ อีกทั้ง ตองสรางเสริมหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย รวมทั้งเพิ่ม
ผลิตภาพและคุมครองแรงงานใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพ ไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย โดยมีเปาหมาย
สุดทายเพื่อใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการทำงาน และใหมีแรงงานที่มีศักยภาพ มีผลิตภาพ
แรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหประเทศและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสรางความเปนธรรมในทุ กมิติ
ดังนั้น การจัดทำแผนปฏิบัติการดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหครอบคลุมภารกิจสำคัญดานแรงงานที่
กลาวขางตนแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมของกำลังแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
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ความกาวล้ำของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงกำหนดเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนางานดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหบรรลุวิสัยทัศน “แรงงานมีศักยภาพสูง มีความมั่นคงใน
อาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง”
2) พันธกิจ
(1) พัฒนาศักยภาพแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิประโยชน
ความมั่นคงในอาชีพ ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ
(3) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
(4) สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงาน และพัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3) ตัวชี้วัดรวม
สามารถจำแนกตามประเด็ น การพั ฒ นา ของแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารด า นแรงงานจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดทั้งหมดภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2566
2567
2568
2569
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด

รอยละของแรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือมีศักยภาพหรือ รอยละ 60
มาตรฐานฝมือแรงงาน

รอยละ 65

2570

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 80

รอยละ 95

รอยละ 95

รอยละ 95

รอยละ 80

รอยละ 75

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
รอยละสถานประกอบกิจการทีไ่ ดรับการสงเสริมใหมมี าตรฐาน
ดานแรงงาน ของเปาหมาย

รอยละ 95

รอยละของประชาชนผูรับบริการมีงานทำ มีรายไดเพิ่มขึ้น

รอยละ 65

รอยละ 95

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
รอยละ 70

รอยละ 75

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน
1. รอยละของสถานประกอบการที่ผา นการตรวจแรงงานปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายดานแรงงาน
2.จำนวนผูป ระกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
1.รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการดานขอมูลแรงงาน
2. เครือขายดานแรงงานไดรับการพัฒนาศักยภาพ

รอยละ 80
รอยละ 90
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รอยละ 85
รอยละ 90

รอยละ 85
รอยละ 90

รอยละ 90
รอยละ 90

รอยละ 90
รอยละ 90

3.2.3 ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดกำหนดแผนงานการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสนับสนุนประเด็น
การพัฒนา ทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้
(1) การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
(2) การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
(3) การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
(4) การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน
(5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่
มีประสิทธิภาพ
3.2.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนำแผนปฏิบัติการฯ ไปดำเนินการ
1) สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) สำนักงานจัดงานจังหวัดประจวบคีรขี ันธ
3) สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ
4) สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
5) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
6) หนวยงานราชการอื่นที่เกี่ยวของ
7) ภาคเอกชน
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
องคกรจำเปนตองมีการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องค กร พร อมกั บ การติ ดตามและประเมิ น ผลอยางเปน ระบบ โดยอาศัย กลไกวิธ ีการตางๆ ซึ่งจังหวัด
ประจวบคี ร ี ข ั น ธ ได ก ำหนดรู ป แบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ดานแรงงานระดับจังหวัด โดยอาศัยระบบตัวชี้วัดผลงานเพื่อสามารถนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห
แผนงาน/โครงการ เชื่อมโยงถึงผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณ ตลอดจนการทำงานเชิงการบูรณาการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน เชิงระบบทั้งสวนกระบวนการและผลลัพธอีกทั้งยังเปนขอมูลสำหรับ
ผูบริหารเพื่อใหสามารถตัดสินใจ วางแผนงานในการบริหารงานดานแรงงานของจังหวัดในปตอไปได
รูปแบบการติดตามและประเมินผล
1.การติดตามผลการดำเนินงานตามเปาหมาย
1.1 เครื่องมือที่ใชในการติดตามฯ “แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการดานแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2566 – 2570” หัวขอ ผลการดำเนินงาน
1.2 วิธีการกรอกขอมูลและรายงานผล
- ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ
- ระบุชื่อผูรายงานผล ตามแบบรายงานผลฯ
- รายงานผลขอมูล จำนวน 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน)
1.3 กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติการประจำป ใหมีหนังสือ
ประสานแจงสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเรงดวนเพื่อนำเสนอใหประธานคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ ทราบ/พิจารณา
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2.การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ
2.1 เครื่องมือที่ใชในการติด ตามฯ “แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการดานแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2566 – 2570” หัวขอ ผลการใชจายงบประมาณ
2.2 วิธีการกรอกขอมูลและรายงานผล
- ระบุชื่อผูรายงานผล ตามแบบรายงานผลฯ
- ขอมูลการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณนำมาจากขอมูลรายงานสถานะ
ทางการเงินประจำเดือน
- รายงานผลขอมูล จำนวน 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน)
2.3 กรณีมีการยกเลิก / เปลี่ยนแปลงงบประมาณในการดำเนินงาน ใหหนวยงานเจาของ
โครงการ/กิจกรรมมีหนังสือประสานแจงสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเรงดวน เพื่อนำเสนอให
ประธานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทราบ/พิจารณา
3. การรายงานปญหาอุปสรรค / ขอเสนอแนะ
3.1 เครื่องมือที่ใชในการติดตามฯ “แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการดานแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2566 – 2570” หัวขอ รายงานปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ
3.2 วิธีการกรอกขอมูลและรายงานผล
- ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ
- ระบุชื่อผูรายงานผล ตามแบบรายงานผลฯ
- ระบุประเด็นปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานอยางชัดเจน และ
ประเมินสถานการณความรุนแรงของปญหาอุปสรรค พรอมเสนอขอเสนอแนะ
- สงแบบรายงานฯ จำนวน 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน)
3.3 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ติดตามรายละเอียดของปญหาอุปสรรค
ประเมินสถานการณ เพื่อรายงานใหประธานคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทราบ/พิจารณา
4. ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดผลงาน
4.1 เครื ่ องมื อที ่ ใช ในการติดตามฯ “แบบรายงานผลการดำเนิน งานตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรขี ันธ พ.ศ.2566 – 2570” (ตามประเด็นการพัฒนา)
4.2 วิธีการกรอกขอมูลและรายงานผล
- ระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ
- ระบุชื่อผูรายงานผล ตามแบบรายงานผลฯ
- โดยรายงานผล จำนวน 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (เดือนกันยายน)
5. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยมีเนื้อหานำเสนอผลสัมฤทธิ์ดานการใชงบประมาณในแผนปฏิบัติการฯ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงาน ใน
ภาพรวมประโยชนของแผนปฏิบัติการที่ไดรับสรุปประเด็นปญหา / แนวทางแกไขและขอเสนอแนะเพื่อเปน
ประโยชนในจัดทำแผนปฏิบัติการในปถัดไป
- นำเสนอขอมูลการสรุปผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการดานแรงงาน ใหผูบริหาร
จังหวัดประจวบคีรีขันธและกระทรวงแรงงานทราบ
- สงรายงานสรุปผลฯ ภายใน 1 เดือนเมื่อสิ้นปงบประมาณ
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ตารางที่ 2 : รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(พ.ศ.2566 – 2570) โดยระบบตัวชี้วัดผลงาน
ที่

การติดตาม/ประเมินผล

ระยะเวลา

ผูใหขอมูล

กลไก/วิธีการ

1 ติดตามผลการดำเนินงานตาม
เปาหมาย

1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน)

หนวยงานดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ใชแบบรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ

2 ติดตามเปาหมายการใชจาย
งบประมาณ

1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน)

หนวยงานดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ใชแบบรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ

3 ขอมูลปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ

1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน)

หนวยงานดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ใชแบบรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ

4 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
(ตามประเด็นการพัฒนา)

1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน)

หนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ใชแบบรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์

5 สรุปผลการติดตามและประเมินผล

เดือนสุดทายของ
ปงบประมาณ

30

สำนักงานแรงงาน
สรุปผลการติดตาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และประเมินผล
นำเสนอผูบริหาร

สวนที่ 4 ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค และแนวทางภายใตแผนปฏิบัตกิ ารดานแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2566 - 2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กำลั งแรงงาน (แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้ งแรงงานคนพิ การ แรงงานสู งอายุ ) และ
ผูประกอบการ
ศั กยภาพ หมายถึ ง ความสามารถในการทำงานที ่สอดคล องกับความต องการของตลาดแรงงานในระดั บ
มาตรฐานสากล ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
หลักประกันทางสังคม หมายถึง การจัดสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐเพื่อสรางหลักประกันใหแกแรงงาน โดย
ผูรับบริการจะตองรวมจายเงินสมทบจึงจะไดรับบริการ
แรงงานในระบบ หมายถึง ผูมีงานทำที่ไดรับความคุมครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน ไดแก
๑) ขาราชการ ลูกจางประจำของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ๒) ลูกจางรัฐวิสาหกิจ
๓) ครูหรือครูใหญโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ๔) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ ๕) ลูกจางที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ๖) ผูประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
มาตรา ๓๓
แรงงานนอกระบบ หมายถึง คนทำงานที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไมไดเปนลูกจางตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน หรือไมไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงกฎหมายวาดวยการประกันสังคม รวมถึงผูที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด แตมิใหหมายความรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐและของรัฐวิสาหกิจซึ่งปฏิบัติหนาที ่ตาม
รัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย (ที่มา: รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....)
หมายเหตุ – อางอิงมาจากแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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4.1 แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ. 2566 – 2570)
1. วิสัยทัศน (Vision)
แรงงานมีศักยภาพสูง มีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง
2. พันธกิจ
(1) พัฒนาศักยภาพแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิประโยชน ความมั่นคงในอาชีพ
ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ
(3) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
(4) สงเสริมการบริหารจัดการดานแรงงาน และพัฒนาเครือขายใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3. ประเด็นการพัฒนา
(1) การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
(2) การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
(3) การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
(4) การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน
(5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
(1) ยกระดับฝมือแรงงาน และRe-Skill แรงงานทักษะต่ำ ไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มี
ทักษะสูง ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน และมีเจตคติที่ดี
(2) สถานประกอบการมีมาตรฐานดานแรงงาน
(3) แรงงานมีทางเลือก และโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
(4) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบ ใหไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย มีความ
มั่นคงในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม
(5) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และสงเสริมการเพิ่มเครือขายดานแรงงาน
5. แนวทาง
(1) พัฒนาทักษะฝมือทั้งทักษะใหมและ Re-skill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
(2) สงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
(3) สงเสริมการมีงานทำและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
(4) มีหลักประกันทางสังคม มีสวัสดิการและไดรับความคุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน
(5) เสริมสรางกลไกการประสานและบูรณาการความรวมมือกับเครือขายดานแรงงาน รวมถึงสรางและขยาย
เครือขายใหครอบคลุมผานสื่อตางๆ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills)
และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ยกระดับฝมือแรงงาน และRe-Skill แรงงานทักษะต่ำ ไปสูแรงงานที่มีความรู
เปาหมาย
ความเชี่ยวชาญ มีทักษะสูง ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน และมีเจตคติที่ดี
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

2566

รอยละของแรงงานที่ผานการพัฒนาทักษะฝมือมี รอยละ 60
ศักยภาพหรือมาตรฐานฝมือแรงงาน

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2567
2568
2569

รอยละ 65

รอยละ 70

รอยละ 75

2570

รอยละ 80

แนวทาง :
พัฒนาทักษะฝมือทั้งทักษะใหมและ Re-skill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ และการสงเสริมแรงงานรุนใหมสู Micro Enterprises
(สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
3. กิจกรรมประชุมชี้แจงใหความรูเรื่องโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
5. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ (สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
6. กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
7. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานดานเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
8. กิจกรรมเตรียมเขาทำงาน (สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
9. กิจกรรมยกระดับฝมือแรงงาน (สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
10. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
11. กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
12. การพัฒนาศักยภาพเครือขายองคความรู KBO จังหวัด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยเครือขายองคความรู KBO จังหวัด (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละสถานประกอบกิจการทีไ่ ดรับการสงเสริม
ใหมีมาตรฐานดานแรงงาน ของเปาหมาย

สถานประกอบการมีมาตรฐานดานแรงงาน

2566

รอยละ 95

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2567
2568
2569

รอยละ 95

รอยละ 95

รอยละ 95

2570

รอยละ 95

แนวทาง :
สงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
2. กิจกรรมสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
3. การสงเสริมความรูมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน (Corporate Social
Responsibility : CSR) (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
4 .การดำเนินการให สปก.จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
(สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการแกนายจางเพื่อจัดทำขอมูลและจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
6. โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รอยละของประชาชนผูรับบริการมีงานทำ มี
รายไดเพิ่มขึ้น

แรงงานมีทางเลือก และโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

2566

รอยละ 65

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2567
2568
2569

รอยละ 70

รอยละ 75

รอยละ 80

แนวทาง :
สงเสริมการมีงานทำและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
(สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
2. โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานอาชีพ (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพและสงเสริมอาชีพ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
4. กิจกรรมการใหบริการจัดหางานในประเทศ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
5. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
6. โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
7. กิจกรรมฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขนั ธ)
8. กิจกรรมเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
9. การพัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
(สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ)
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2570

รอยละ 75

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน

เปาหมาย

ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบ ใหไดรับการคุมครองสิทธิตาม
กฎหมาย มีความมั่นคงในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและมี
หลักประกันทางสังคม

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานประกอบการที่ผา นการตรวจ
แรงงานปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายดานแรงงาน
2.จำนวนผูป ระกันตนที่ขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกันสังคม

2566

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

230,000
คน

แนวทาง :
มีหลักประกันทางสังคม มีสวัสดิการและไดรับความคุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน
โครงการ/กิจกรรม
1. การขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
2. โครงการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
3. โครงการอาสาสมัครแรงงานตานภัยยาเสพติด (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
4. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
5. การใหบริการดานแรงงานโดยศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
6. การสำรวจขอมูลคาใชจายที่จำเปนของแรงงงานทั่วไปแรกเขาทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม
(สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
7. โครงการจัดทำทะเบียนคนตางดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
8. โครงการตรวจสอบการทำงานของคนตางดาวและสถานประกอบการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
9. โครงการคุมครองปองกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานตางประเทศ
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
10. โครงการศูนยประสานแรงงานประมง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
11. การดำเนินงานใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายแรงงาน (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
12. การตรวจแรงงานนอกระบบ (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
13. การตรวจและกำกับสปก./หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานขั้นพื้นฐาน (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
36

14. การตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การคามนุษยดานแรงงาน (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
15. การบูรณาการตรวจคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
(สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
16. การบูรณาการตรวจ สปก.แปรรูปสัตวน้ำในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
(สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
17. การรณรงคใหแรงงานไทยใน สปก.รับรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ในการทำงาน (สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
18. โครงการใหความรูดานประกันสังคมแกแรงงานตางดาว (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
19. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผูประกันตนเจ็บปวยในสถานพยาบาลและผูทุพพลภาพและผูปวยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care) (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
20. โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
21. โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุก (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานประกอบการที่ผา นการตรวจ
แรงงานปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายดานแรงงาน

พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และสงเสริม
การเพิ่มเครือขายดานแรงงาน

2566

รอยละ 80

คาเปาหมาย : ปงบประมาณ
2567
2568
2569

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

2570

รอยละ 80

แนวทาง :
เสริมสรางกลไกการประสานและบูรณาการความรวมมือกับเครือขายดานแรงงาน รวมถึงสรางเครือขาย
และขยายเครือขายใหครอบคลุมผานสื่อตางๆ
โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดทำบทวิเคราะหรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
(สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
2. กิจกรรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ)
3. การสรางเครือขายแนะแนวอาชีพ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
4. การสรางความเขมแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
5. โครงการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับเครือขาย (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
6. โครงการ 1 ตำบล 1 หมูบา น ประกันสังคมทั่วไทย (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
7. โครงการประกันสังคมรวมใจอาสาสมัครเครือขายผูประกันตนภาคสมัครใจสรางจิตสาธารณะเพื่อชุมชน
(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือขายประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
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แผนภาพที่ 9 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาดานแรงงานของ แผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3
แผน
ระดับ
ที่ 1

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 - 2580)
23 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ

2.การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

1. ความมั่นคง

4.การสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

1. ความมั่นคง

3.การเกษตร

5.การทองเที่ยว

11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

15. พลังทางสังคม

2. การตางประเทศ

4. อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต

6. พื้นที่และเมืองนา
อยูอัจริยะ

12. การพัฒนาการเรียนรู

16.เศรษฐกิจฐานราก

13. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

7. โครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล

แผน
ระดับ
ที่ 2

3.การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ดาน

22.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

7.สาธารณสุข

5.เศรษฐกิจ

1.การเมือง

21.การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

12.การศึกษา

3.สังคม

2.บริหารราชการแผนดิน

13.วัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 13

4.การเปลี่ยนผานไปสู
ความยั่งยืน

2.การสรางโอกาสการมีงานทำที่ดีใหประชาชนทุกกลุม

แผนปฏิบตั ิราชการกระทรวง
แรงงาน
(พ.ศ. 2566 - 2570)

แผน
ระดับ
ที่ 3

2.การพัฒนาคนสำหรับ
โลกยุคใหม

1.การปรับโครงสรางการผลิต
สูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

4.การบูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศและความ
รวมมือดานความมั่นคง

3.การมุงสูสังคมแหงโอกาส
และความเปนธรรม

5.การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม

1.การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบ
กิจการใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

5.การบริหารจัดการองคกร บุคลากรฯ

3.การปฏิรูปหลักประกันทางสังคม การคุมครองและความปลอดภัยแรงงาน

2.การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ

แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ. 2566 – 2570

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองทองเที่ยวทรงคุณคาระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ดานสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแหงอนาคต สังคมผาสุกภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับศักยภาพดานสิงขร สรางการเติบโตการคาการลงทุน การทองเที่ยวเชื่อมตอประเทศตางๆในภูมิภาค
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบตั ิการดานแรงงานระดับจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พ.ศ.2566-2570

* เปาหมายการพัฒนาดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ “แรงงานมีศักยภาพสูง มีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง”

*ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู
มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills) และมีเจตคติ
ที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

*ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การสงเสริมสถานประกอบการ
ใหมีมาตรฐานดานแรงงาน

*ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การสงเสริมการมีงานทำ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
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*ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การเสริมสรางความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกำลังแรงงาน

*ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
และเครือขายแรงงานที่มี

สวนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2566 - 2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีความรู มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills) และมีเจตคติที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เปาหมาย : ยกระดับฝมือแรงงาน และRe-Skill แรงงานทักษะต่ํา ไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีทักษะสูง ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน และมีเจตคติที่ดี
แนวทาง : พัฒนาทักษะฝมือทั้งทักษะใหมและ Re-skill เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2566

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานนอกระบบ และ
การสงเสริมแรงงานรุนใหม
สู Micro Enterprises

งบประมาณ (บาท)

1.จํานวนแรงงานนอก
ระบบไดรับการพัฒนา
หรือยกระดับฝมือแรงงาน
2.จํานวนแรงงาน,
ผูประกอบการรายยอย,
วิสาหกิจชุมชน, กลุม
OTOP, กลุม OTOP นวัต
วิถี, SME และแรงงาน
นอกระบบ ที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะ มีความรู
ดานธุรกิจแบบ Micro
Enterprises การตลาด
และการตลาดออนไลน

คน

720

2567

2568

2569

2570

รวม

720

720

720

720

3,600
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2566

2567

2568

2569

2570

1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000

รวม
5,800,000

สรจ.ปข.

ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผน
ยอย แผนแมบทฯและ
ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผน
แมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

3

11

11.4

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ผูรับบริการสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนใน
การเลือกศึกษาหรือเลือก
(1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ประกอบอาชีพไดไมนอย
กวารอยละ 85
ใหนักเรียน นักศึกษา

คน

2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 14,350

27,800

27,800

27,800

27,800

27,800

139,000

สจจ.ปข.

คน

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

8,000

12,800

12,800

12,800

12,800

12,800

64,000

สจจ.ปข.

(2) กิจกรรมแนะแนว
อาชีพและสงเสริมอาชีพให
เด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจ ผูถูกคุมประพฤติและ
ผูตองขัง

คน

100

100

100

100

100

500

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

30,000

สจจ.ปข.

(3) กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ใหผูประกันตนกรณี
วางงานประชาชนทั่วไป

คน

970

970

970

970

970

4,850

0

0

0

0

0

0

สจจ.ปข.

(4) กิจกรรมสงเสริมการมี
งานทําใหทหารกอง
ประจําการที่จะปลดเปน
ทหารกองหนุน

คน

200

200

200

200

200

1,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

45,000

สจจ.ปข.

2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และสงเสริมอาชีพ
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ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผน
ยอย แผนแมบทฯและ
ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผน
แมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

3

11

11.4

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผน
ยอย แผนแมบทฯและ
ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผน
แมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

3 กิจกรรมประชุมชี้แจงให
ความรูเรื่องโครงการเพิ่ม
ทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ

ผูรับบริการสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนใน
การเลือกศึกษาหรือเลือก
ประกอบอาชีพไดไมนอย
กวารอยละ 85

คน

166

166

166

166

166

830

5,800

5,800

5,800

5,800

5,800

29,000

สจจ.ปข.

3

11

11.4

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

แรงงานมีศักยภาพและมี
ความพรอมในดาน
ทองเที่ยวและบริการ
สามารถเขาทํางานใน
สปก.ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คน

100

100

100

100

100

500

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,250,000

สนพ.ปข.

2

4

4.6

คน

20

20

20

20

20

100

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

95,000

สนพ.ปข.

2

4

4.6

คน

20

20

20

20

20

100

46,000

46,000

46,000

46,000

46,000

230,000

สนพ.ปข.

2

4

4.6

คน

80

80

80

80

80

400

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,000,000

สนพ.ปข.

2

4

4.6

5 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต
ศักยภาพแรงงานและผู
ของปจจัยดานแรงงาน
ประกอบกิจการ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
35
อัตราการขยายตัวของ
6 กิจกรรมเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร
มูลคาเกษตรแปรรูปและ
ดวยเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑเฉลี่ยรอยละ 3
นวัตกรรม
7 โครงการเสริมสมรรถนะ
ประสิทธิภาพการผลิต
แรงงานดานเทคโนโลยี
ของปจจัยดานแรงงาน
รองรับการทํางานใน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
ศตวรรษที่ 21
35
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เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผน
ยอย แผนแมบทฯและ
ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผน
แมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

ประสิทธิภาพการผลิต
ของปจจัยดานแรงงาน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
36
ประสิทธิภาพการผลิต
9 กิจกรรมยกระดับฝมือ
ของปจจัยดานแรงงาน
แรงงาน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ
37
10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ รอยละของผูผานการ
แรงงานเพื่อรองรับการจาย ทดสอบมาตรฐานฝมือ
คาจางตามมาตรฐานฝมือ แรงงานแหงชาติไดรับ
อัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือที่กําหนด
ตามกฎหมายไมต่ํากวา
รอยละ 50

คน

20

20

20

20

20

100

105,000

105,000

105,000

105,000

105,000

525,000

สนพ.ปข.

3

11

11.4

คน

180

180

180

180

180

900

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

2,250,000

สนพ.ปข.

3

11

11.4

คน

20

20

20

20

20

100

59,884.31 59,884.31 59,884.31 59,884.31 59,884.31 299,421.55

สนพ.ปข.

3

11

11.4

11 กิจกรรมทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

คน

160

160

160

160

160

800

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

800,000

สนพ.ปข.

3

11

11.4

คน

40

40

40

40

40

200

107,800

107,800

107,800

107,800

107,800

539,000

พช.ปข.

4

16

16.1

ผลิตภัณฑ

20

20

20

20

20

100

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

4,000,000

พช.ปข.

4

16

16.1

8 กิจกรรมเตรียมเขาทํางาน

12 พัฒนาศักยภาพเครือขาย
องคความรู KBO จังหวัด

13 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
โดยเครือขายองคความรู
KBO จังหวัด

แรงงานไดรับโอกาส
แขงขันและสรางรายได
เพิ่มมากขึ้น
รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาองคความรูในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ 20 ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนามและมี
มูลคาเพิ่ม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
เปาหมาย : สถานประกอบการมีมาตรฐานดานแรงงาน
แนวทาง : สงเสริมสถานประกอบการใหมีมาตรฐานดานแรงงาน
เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

1 กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
ใหสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน

จํานวนพนักงานที่
ไดรับการฝกอบรม
ฝมือแรงงานจากสปก.
ที่นายทะเบี่ยนใหค
วามเห็นชอบหลักสูตร
ตาม พ.ร.บ.สงเสริมฯ
พ.ศ.2545 มี
ศักยภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 65

คน

2 กิจกรรมสงเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการ
รับรองความรูความสามารถ
ตามกฎหมาย

ผูเขารับการรรับรอง
ความรูความสามารถ
ในภาพรวมดําเนินการ
แลวเสร็จรอยละ 100
ตามเปาหมายรอบ
12 เดือน

คน

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

100

100

100

100

100

500
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2566

2567

2568

2569

2570

รวม

0

0

0

0

0

0

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สนพ.ปข.

3

11

11.4

สนพ.ปข.

3

11

11.4

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

3 การสงเสริมความรูมาตรฐาน
แรงงานไทยและความ
รับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน
(Corporate Social
Responsibility : CSR)

สปก.ไดรับการ
สงเสริมความรูดาน
มาตรฐานแรงงานไทย
ไมนอยกวารอยละ
100 ของเปาหมาย

แหง

40

40

40

40

40

200

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

40,000

สสค.ปข.

4

16

16.1

4 การดําเนินการให สปก.จัดทํา
มาตรฐานแรงงานไทย

จํานวนสปก.เขาสู
ระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

แหง

8

8

8

8

8

40

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

40,000

สสค.ปข.

4

16

16.1

คน

400

400

400

400

400

2,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สปจ.ปข.

4

17

17.1

คน

160

160

160

160

160

800

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

สปจ.ปข.

4

17

17.1

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการแก
นายจางเพื่อจัดทําขอมูลและ
จายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment)

6 โครงการประชุมชี้แจงใหความรู จํานวนผูเขารวม
งานประกันสังคม
กิจกรรม
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสงเสริมการมีงานทํา เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
เปาหมาย :แรงงานมีทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
แนวทาง : สงเสริมการมีงานทําและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

43,322

ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนยอย
แผนแมบทฯและยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

1 โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

จํานวนคนที่ไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน
คุมครองและพัฒนา
หรือสงเสริมใหมีงานทํา

คน

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

20,000

43,322

43,322

43,322

43,322

216,610

สรจ.ปข.

3

11

11.4

2 โครงการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ

จํานวนผูประสบความ
เดือดรอนดานอาชีพ
ไดรับการชวยเหลือ

คน

130

130

130

130

130

650

341,800

341,800

341,800

341,800 341,800 1,709,000

สรจ.ปข.

3

11

11.4

คน

180

180

180

180

180

900

52,300

52,300

52,300

52,300

52,300

261,500

สจจ.ปข.

3

11

11.4

ผูรับบริการมีงานทําไมนอย
กวารอยละ 34

คน

150

150

150

150

150

750

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

45,000

ผูรับบริการไดประกอบ
อาชีพอิสระไมนอยกวารอย
ละ 78
ผูรับบริการมีงานทําไมนอย
กวารอยละ 30

คน

20

20

20

20

20

100

33,300

33,300

33,300

33,300

33,300

166,500

คน

10

10

10

10

10

50

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ
สงเสริมอาชีพ
3.1 แนะแนวอาชีพเพื่อการมี
งานทํา
- กิจกรรมศูนยตรีเทพเพื่อการ
จางงานครบวงจร
3.2 แนะแนวอาชีพผูไมอยูใน
ระบบการจางงาน
(1) กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่ม
รายได
(2) กิจกรรมสงเสริมการรับ
งานไปทําที่บาน
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เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 กิจกรรมการใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ
4.1 โครงการกาวสูงานที่ดี คนมี
คุณภาพ
4.2 โครงการจัดหางานเชิงรุก
เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
(1) กิจกรรมเสริมสรางความ
มั่นคงและยั่งยืน
(2) กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน
4.3 โครงการนัดพบแรงงาน
4.4 โครงการเพิ่มศักยภาพ
บริการจัดหางานในประเทศ
4.5 โครงการใหบริการจัดหางาน
แกคนพิเศษ
(1) กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
สําหรับผูพนโทษ
(2) กิจกรรมประชารัฐ สราง
ยุวแรงงาน
(3) กิจกรรมจัดหางานใหคน
พิการมีงานทํา
(4) กิจกรรมสงเสริมคน
พิการทํางานในหนวยงานภาครัฐ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

แรงงานที่ไดรับบริการ
มีงานทําไมนอยกวา
รอยละ 60

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

คน

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

16,350

494,400

494,400

494,400

คน

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

5,500

6,900

6,900

6,900

คน

281

281

281

281

281

1,405

240,000

240,000

240,000

240,000 240,000 1,200,000

คน

280

280

280

280

280

1,400

120,000

120,000

120,000

120,000 120,000

600,000

คน

1

1

1

1

1

5

120,000

120,000

120,000

120,000 120,000

600,000

คน

100

100

100

100

100

500

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

350,000

คน

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

8,500

0

0

0

0

0

0

คน

89

89

89

89

89

445

177,500

177,500

177,500

177,500 177,500

887,500

คน

4

4

4

4

4

20

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

คน

70

70

70

70

70

350

6,400

6,400

6,400

6,400

6,400

32,000

คน

14

14

14

14

14

70

5,100

5,100

5,100

5,100

5,100

25,500

คน

1

1

1

1

1

5
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1,650,000 165,000

165,000

2569

2570

รวม

494,400 494,400 2,472,000

6,900

6,900

34,500

165,000 165,000 2,310,000

ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนยอย
แผนแมบทฯและยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

สจจ.ปข.

3

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

11

11.4

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพใหผูสูงอายุ
5.1 กิจกรรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ
5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุสูการเปนวิทยากร
ถายทอดภูมิปญญา
6 โครงการสงเสริมการจางงาน
ผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับ
วัยและประสบการณ
6.1 กิจกรรมประสานพลังประชา
รัฐจัดหางานใหผูสูงอายุ
(1) กิจกรรมสํารวจขอมูล
ผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพ
อิสระหรือทํางาน
(2) จัดหางานใหผูสูงอายุ
6.2 กิจกรรมสรางโอกาสการมี
งานทําใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรรจุงาน
7 กิจกรรมฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพวิถี
ใหม
8 กิจกรรมเพิ่มทักษะดานอาชีพแก
นักเรียนที่ไมไดเรียนตอหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

ผูสูงอายุที่ไดรับการ
สงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ ได
ประกอบอาชีพไมนอย
กวารอยละ 50

คน

20

20

20

20

20

100

43,500

43,500

43,500

43,500

43,500

217,500

คน

10

10

10

10

10

50

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

80,000

คน

10

10

10

10

10

50

27,500

27,500

27,500

27,500

27,500

137,500

ผูสูงอายุไดรับบริการ
เพื่อสงเสริมการมีงาน
ทํา จํานวน 111 คน

คน

111

111

111

111

111

555

119,600

119,600

119,600

119,600 119,600

598,000

คน

110

110

110

110

110

550

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

58,000

คน

100

100

100

100

100

500

คน

10

10

10

10

10

50

คน

1

1

1

1

1

5

108,000

108,000

108,000

108,000 108,000

540,000

คน

180

180

180

180

180

900

325,800

325,800

325,800

คน

20

20

20

20

20

100

97,000

97,000

97,000

ประสิทธิภาพการผลิต
ของปจจัยดานแรงงาน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 35
ผูที่สําเร็จการฝกอบรม
ไดมาตรฐานการฝกไม
นอยกวารอยละ 85
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ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนยอย
แผนแมบทฯและยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สจจ.ปข.

3

11

11.5

สจจ.ปข.

3

11

11.5

325,800 325,800 1,629,000

สนพ.ปข.

3

11

11.4

97,000

สนพ.ปข.

3

11

11.4

97,000

485,000

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 การพัฒนาฝมือแรงงานสตรีเพื่อ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

รอยละของผูสําเร็จ
การฝกสามารถ
ประกอบอาชีพหรือมี
รายไดไมนอยกวารอย
ละ 70

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

คน

20

20

20

20

20

100

38,500

38,500

38,500

38,500

38,500

192,500
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ความสอดคลองของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนยอย
แผนแมบทฯและยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

สนพ.ปข.

3

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

11

11.4

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกําลังแรงงาน

เปาหมาย : ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบ ใหไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงในชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม
แนวทาง : มีหลักประกันทางสังคม มีสวัสดิการและไดรับความคุมครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทํางาน

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

1 การขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ จํานวนแรงงานนอก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระบบที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียน
2 โครงการปองกันการคามนุษยดาน จํานวนสถานประกอบ
แรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กิจการกลุมเสี่ยงที่
ไดรับการตรวจแบบ
บูรณาการ
3 โครงการอาสาสมัครแรงงานตาน สปก.ที่มีลูกจางต่ํากวา
ภัยยาเสพติด
10 คน แสดง
เจตจํานงเขารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติด
แรงงานนอกระบบ
แสดงเจตจํานงเขา
รวมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
4 โครงการรณรงคปองกันและแกไข จํานวนชมรมTo Be
ปญหายาเสพติด To Be Number Number One
One
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1
แหง

คน

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สรจ.ปข.

3

11

11.4

รวม

26,500 26,500 26,500 26,500 26,611 132,611 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,661,100 13,261,100

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ

แหง

60

65

70

75

80

350

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

150,000

สรจ.ปข.

1

1

1.2

คน

96

96

96

96

96

480

11,400

11,400

11,400

11,400

11,400

57,000

สรจ.ปข.

1

1

1.2

แหง

32

32

32

32

32

160

คน

240

240

240

240

240

1200

แหง

1

1

1

1

1

5

17,500

17,500

17,500

17,500

17,500

87,500

สรจ.ปข.

1

1

1.2

50

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 การใหบริการดานแรงงานโดย
ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน

6 การสํารวจขอมูลคาใชจายที่
จําเปนของแรงงานทั่วไปแรกเขา
ทํางานในภาคอุตสาหกรรม

7 โครงการจัดทําทะเบียนคนตาง
ดาวที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

สรจ.ปข.

3

11

11.4

151,800

สรจ.ปข.

3

11

11.4

2,800

14,000

สจจ.ปข.

1

1

1.2

18,200

18,200

91,000

สจจ.ปข.

1

1

1.2

1,200

1,200

6,000

สจจ.ปข.

1

1

1.2

สจจ.ปข.

1

1

1.2

2568

2569

2570

รวม

คน

4,632

4,632

4,632

4,632

4,632

23,160

แหง

253

253

253

253

253

1,265

30,360

30,360

30,360

30,360

30,360

คน

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

8,500

2,800

2,800

2,800

2,800

ครั้ง

5,136

5,136

5,136

5,136

5,136

25,680

คน

2,880

2,880

2,880

2,880

2,880

14,400

18,200

18,200

18,200

แหง

425

425

425

425

425

2,125

คนงานไดรับการ
คุมครอง

คน

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

20,000

1,200

1,200

1,200

แรงงานตางดาวใน
กิจการประมงทะเล
ไดรับการคุมครอง
ตามมาตรฐานสากล
ลดปญหาการคา
มนุษยและการขาด

คน

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

17,500

คน

495

495

495

495

495

2,475

คน

655

655

655

655

655

3,275

คน

2,350

2,350

2,350

2,350

2,350

11,750
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2568

แผนยอยที่

2567

มีขอมูลสถิติ ประวัติ
การทํางานขอมูลคน
ตางดาวที่ถูกตอง
สมบูรณสามารถ
นําไปใชประโยชน

2567

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

2566

จํานวนผูไดรับบริการ
ดานแรงงานผาน
ศูนยบริการรวม
กระทรวงแรงงาน
จํานวนกลุมตัวอยางที่
ไดรับการสํารวจ

2566

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

หนวยนับ

8 โครงการตรวจสอบการทํางานของ คนตางดาว นายจาง/
คนตางดาวและสถานประกอบการ สปก.ไดรับการ
ตรวจสอบ
9 โครงการคุมครองปองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ตางประเทศ
10 โครงการศูนยประสานแรงงาน
ประมง
9.1 แจงเขาทํางาน
9.2 อนุญาตทํางาน
9.3 บริการใหคําปรึกษา แนะนํา
ประชาสัมพันธ

งบประมาณ (บาท)

2569

2570

รวม

322,440 322,440 322,440 322,440 322,440 1,612,200

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 การดําเนินงานใหสถานประกอบ
กิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และแรงงานไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายแรงงาน

12 การตรวจแรงงานนอกระบบ
13 การตรวจและกํากับสปก./
หนวยงานรัฐวิสาหกิจใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานขั้น
พื้นฐาน

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

รอยละของ สปก.ที่
ผานการตรวจแลว
พบวาปฏิบัติไม
ถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและ
ดําเนินการให สปก.
ปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมายกฎหมาย
ความปลอดภัย

จํานวนลูกจางที่ผาน
การตรวจ
ความสําเร็จของการ
ออกคําสั่งตามมาตรา
36 ของพนักงาน
ตรวจความลปอดภัย
(A) และการ
ดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สสค.ปข.

4

17

17.1

27,000

สสค.ปข.

4

17

17.1

35,000

สสค.ปข.

4

17

17.1

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

แหง

150

150

150

150

150

750

7,400

7,400

7,400

7,400

7,400

37,000

คน

4,800
60

4,800
60

4,800
60

4,800
60

24,000

คน

4,800
60

300

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

แหง

140

140

140

140

140

700

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

คน

4,550

4,550

4,550

4,550

4,550

22,750
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ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สสค.ปข.

4

17

17.1

882,500

สสค.ปข.

4

17

17.1

37,500

187,500

สสค.ปข.

4

17

17.1

14,420

14,420

72,100

สสค.ปข.

4

17

17.1

10,000

10,000

50,000

สปจ.ปข.

4

17

17.1

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

แหง

20

20

20

20

20

100

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

200,000

คน

400

400

400

400

400

2,000

15 การบูรณาการตรวจคุมครอง
จํานวนลูกจางที่ผาน
แรงงานในเรือประมงทะเลในพื้นที่ การตรวจ
22 จังหวัดชายทะเล

ครั้ง

13

13

13

13

13

65

176,500 176,500 176,500 176,500 176,500

คน

240

240

240

240

240

1,200

16 การบูรณาการตรวจ สปก.แปรรูป
สัตวน้ําในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล
17 การรณรงคใหแรงงานไทยใน สปก.
รับรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดานความปลอดภัย
ในการทํางาน
18 โครงการใหความรูดาน
ประกันสังคมแกแรงงานตางดาว

จํานวนสปก.ที่ผาน
การตรวจ

แหง

5

5

5

5

5

25

37,500

37,500

37,500

37,500

จํานวนลูกจางที่ผาน
การตรวจ

คน

721

721

721

721

721

3,605

14,420

14,420

14,420

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

คน

100

100

100

100

100

500

10,000

10,000

10,000

14 การตรวจสถานประกอบกิจการที่
เสี่ยงตอการใชแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และ
การคามนุษยดานแรงงาน

รอยละของสปก.กลุม
เสี่ยงที่ผานการตรวจ
แลวพบวาปฏิบัติไม
ถูกตองตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานและ
ดําเนินการให สปก.
กลุมเสี่ยงปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมาย
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ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการประกันสังคมเยี่ยม
ผูประกันตนเจ็บปวยใน
สถานพยาบาลและผูทุพพลภาพ
และผูปวยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care)

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

จํานวนผูไดรับบริการ

20 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการ จํานวนผูสมัครเขาเปน
เบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit ผูป ระกันตนมาตรา
40 รายใหม
21 โครงการสงเสริมสุขภาพปองกัน จํานวนครั้งที่จัด
โรคเชิงรุก
กิจกรรม

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

คน

300

300

300

300

300

1,500

คน

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

12,000

35,300

35,300

35,300

35,300

35,300

ครั้ง

4

4

4

4

4

20

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000
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2566

2567

2568

2569

2570

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สปจ.ปข.

4

17

17.1

176,500

สปจ.ปข.

4

17

17.1

200,000

สปจ.ปข.

4

17

17.1

รวม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเครือขายแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย : พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และสงเสริมการเพิ่มเครือขายดานแรงงาน
แนวทาง : เสริมสรางกลไกการประสานและบูรณาการความรวมมือกับเครือขายดานแรงงาน รวมถึงสรางเครือขายและขยายเครือขายใหครอบคลุมผานสื่อตางๆ
เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สรจ.ปข.

3

11

11.4

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 1,875,000

สรจ.ปข.

3

11

11.4

175

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

105,000

สจจ.ปข.

3

11

11.4

20

100

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

75,000

สสค.ปข.

4

17

17.2

100

100

500

10,309

10,309

10,309

10,309

10,309

51,545

สปจ.ปข.

4

17

17.1

240

240

1,200 12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

62,500

สปจ.ปข.

4

17

17.1

หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

จํานวนรายงานที่จัดทํา

ฉบับ

5

5

5

5

5

25

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

จํานวนอาสาสมัคร
แรงงานและเครือขาย
ดานแรงงาน

คน

160

160

160

160

160

160

3 การสรางเครือขายแนะแนวอาชีพ ผูรับบริการนําความรู
ไปใชประโยชนในการ
เลือกศึกษาหรือเลือก
ประกอบอาชีพได ไม
นอยกวารอยละ 85

คน

35

35

35

35

35

4 การสรางความเขมแข็งชมรม
แรงงานนอกระบบ
5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหกับเครือขาย
6 โครงการ 1 ตําบล 1 หมูบาน
ประกันสังคมทั่วไทย

คน

20

20

20

20

คน

100

100

100

คน

240

240

240

1 การจัดทําบทวิเคราะหรายงาน
สถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะ
แรงงาน
2 กิจกรรมอาสาสมัครแรงงาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
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2566

2567

2568

2569

2570

รวม
900,000

เปาหมาย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการประกันสังคมรวมใจ
อาสาสมัครเครือขายผูประกันตน
ภาคสมัครใจสรางจิตสาธารณะ
เพื่อชุมชน
8 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
เครือขายประกันสังคม

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
หนวยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

คน

200

200

200

200

200

จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม

คน

100

100

100

100

100

รวม

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

1,000 50,200

50,200

50,200

50,200

50,200

251,000

39,750

39,750

39,750

39,750

198,750

500
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39,750

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานที่

แผนแมบทฯ
ประเด็นที่

แผนยอยที่

สปจ.ปข.

4

17

17.1

สปจ.ปข.

4

17

17.1

เอกสารประกอบการวิเคราะหความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบท

แผนยอย

1. ความมั่นคง

1. ความมั่นคง

1.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง

2. การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

4. อุตสาหกรรม
และการบริหาร
แหงอนาคต

4.6 การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

4. การสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เปาหมายแผนยอย

รหัส

ตัวชี้วัดแผนยอย

010201 ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบนั ( เชน ปญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย
ฯลฯ ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการ
บริหารพัฒนาประเทศ
040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4) ระดับความสำเร็จของการแกไขปญหาความมั่นคง
ในปจจุบัน

040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดาน
ดิจิทัลในดานความพรอมในอนาคตดีขึ้น
11. การพัฒนา
11.4 การพัฒนาและยกระดับ
110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
ศักยภาพคนตลอด ศักยภาพวัยแรงงาน
อาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนา
ชวงชีวิต
ตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู
สิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ
ตองการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
110402 มีคนไทยที่มีความสามารถและผูเชีย่ วชาญ
ตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น
11.5 การสงเสริมศักยภาพผูส ูงอายุ 110501 ผูสูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มี
สวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแก
สังคมเพิ่มขึ้น
16. เศรษฐกิจ
16.1 การยกระดับศักยภาพการเปนผู 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐาน
รากฐาน
ประกอบธุรกิจ
รากเพิ่มขึ้น

10) อันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล
ในดานความพรอมในอนาคต โดย IMD
4) ผลิตภาพแรงงาน (รอยละตอป)
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9) อันดับความสามารถดานประสิทธิภาพแรงงานโดย
WEF

5) สัดสวนกำลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
6) รอยละผูส ูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได
เหมาะสม
1) อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอย
ละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุด (เฉลี่ยรอยละ)

ยุทธศาสตรชาติ

แผนแมบท

4. การสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

17. ความเสมอ
ภาคและหลัก
หลักประกันทาง
สังคม

แผนยอย

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
เปาหมายแผนยอย

รหัส

17.1 การคุม ครองทางสังคมขั้น
170101 คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุม
พื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ
เปราะบาง ไดรับการคุมครองและมีหลักประกัน
สังคม และสุขภาพ
ทางสังคมเพิม่ ขึ้น

17.2 มาตรการแบบเจาะจง
กลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะ
กลุม

170201 มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือ
กลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัดแผนยอย

1) สัดสวนประชากรกลุม ดอยโอกาสและกลุม
เปราะบางทีไ่ ดรับความคุมครองตามมาตรการคุม ครอง
ทางสังคม อยางนอย 9 กรณี ไดแก (1) เจ็บปวย (2)
คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ชวยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) งาน
วาง (8) ผูอยูในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การทำงาน
2) ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ
กลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือ

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดและขอมูลดานแรงงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภาคผนวก ข การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานแรงงาน
ภาคผนวก ค บทบาท ภารกิจ โครงสรางของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ภาคผนวก ง คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ (พ.ศ.2566 – 2570)
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ภาคผนวก ก
ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลดานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1.ขอมูลสภาพทั่วไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจากทิศ
เหนือจรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวนที่แคบที่สุดของ
ประเทศอยูในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอาวไทยถึงเขตแดนพมาประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจาก
กรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเสนทางรถไฟสายใต ประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มี
เนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีประชากรรวม 553,442 คน แยก
เปนชาย 274,170 คน หญิง 279,272 คน แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อำเภอ 48 ตำบล 435 หมูบาน ดังนี้
1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ มี 6 ตำบล 63 หมูบาน
2. อำเภอหัวหิน
มี 7 ตำบล 63 หมูบาน
3. อำเภอปราณบุรี
มี 6 ตำบล 44 หมูบาน
4. อำเภอสามรอยยอด
มี 5 ตำบล 41 หมูบาน
5. อำเภอกุยบุรี
มี 6 ตำบล 47 หมูบาน
6. อำเภอทับสะแก
มี 6 ตำบล 65 หมูบาน
7. อำเภอบางสะพาน
มี 7 ตำบล 71 หมูบาน
8. อำเภอบางสะพานนอย
มี 5 ตำบล 41 หมูบาน
อาณาเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับเขตอำเภอชะอำและอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต
ติดตอกับเขตอำเภอปะทิวและอำเภอทาแชะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตเขาตะนาวศรี และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
แผนภาพที่ 10 แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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2.ขอมูลดานแรงานของจังหวัด
2.1 โครงสรางประชากรและกำลังแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีประชากรรวมทั้งหมด 553,442 คน เปนผูอยูในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปขึ้นไป
จำนวน 376,003 คน (ชาย 190,088 คน หญิง 185,915 คน) จำแนกเปนผูอยูในกำลังแรงงาน 254,286 คน
(ชาย 146,328 คน หญิง 107,958 คน) ไดแก ผูมีงานทำ 250,365 คน ผูวางงาน 3,921 คน สำหรับผูไมอยู
ในกำลั งแรงงาน 121,717 คน (ชาย 43,760 คน หญิ ง 77,957 คน) จำแนกเป น ทำงานบ าน 43,825 คน
เรียนหนังสือ 28,146 คน เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ จนไมสามารถทำงานได 37,514 คน และอื่น ๆ 13,233 คน
แผนภาพที่ 11 โครงสรางประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2564

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 376,003 คน
ช 190,088 คน ญ 185,915 คน

กำลังแรงงานรวม 254,286 คน
(ช 146,328 คน ญ 107,958 คน)
ผูมีงานทำ
250,365 คน
ผูวางงาน
3,921 คน

ผูไมอยูในกำลังแรงงานรวม 121,717 คน
(ช 43,760 คน ญ 77,957 คน)
ทำงานบาน
42,825 คน
อัตราการวางงาน 1.54

รอฤดูกาล
-

เรียนหนังสือ
28,146 คน
เด็ก/ชรา/ปวย/พิการ จนไมสามารถทำงานได
37,514 คน
อื่น ๆ 13,233 คน

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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2.2 จำนวนสถานประกอบกิจการและผูประกันตน
ขอมูลสถานประกอบการและผูประกันตน ป 2564 พบวามีสถานประกอบการที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม จำนวน 3,486 แหง มีผูประกันตนตามมาตรา 33 ที่อยูในสถานประกอบกิจ การ
จำนวน 55,788 คน ผูประกันตนมาตรา 39 จำนวน 12,267 คน และ มาตรา 40 จำนวน 160,435 คน
ซึ่งผูประกันมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเนื่องจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ สงผลใหมีผูสมัครใจ สมัคร
เปนผูประกันตนมาตรา 40 เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก (ตาราง 3)
ตาราง 3 จำนวนสถานประกอบการและผูประกันตนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2560 - 2564
ป
2560
2561
2562
2563
2564

สปก.
(แหง)
3,185
3,290
3,402
3,566
3,486

จำนวนผูประกันตน (คน)
มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40
(คน)
(คน)
(คน)
61,759
8,499
19,117
68,709
9,364
21,844
64,897
9,838
23,522
60,381
11,035
25,731
12,267
160,435
55,788

รวมทั้งหมด
(คน)
89,366
99,917
98,257
97,147
228,490

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
2.3 จำนวนแรงงานในระบบ และนอกระบบ
ขอมูล ป 2564 พบวาจังหวัดประจวบคีรีขันธมีแรงงานนอกระบบ จำนวน 141,377 คน ทำงานใน
ภาคเกษตร จำนวน 62,070 คน (ร อยละ 43.90) นอกภาคเกษตร จำแนกตามอุตสาหกรรม (21 อุตสาหกรรม)
มีจำนวน 79,307 คน (รอยละ 56.10) (ตาราง ที่ 4)
ตารางที่ 4 จำนวนแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป 2560 - 2564
ประเภท
รวม
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ
- ภาคเกษตร
- นอกภาคเกษตร

ป 2560 (คน) ป 2561 (คน)
268,233
270,911
124,587
123,902
143,646
147,009
68,433
66,063
75,213
80,946

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ
**หมายเหตุ ขอมูล ณ ป 2564 (มกราคม – ธันวาคม)
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ป 2562 (คน)
255,330
120,982
134,348
57,453
76,895

ป 2563 (คน)
262,074
120,611
141,464
64,894
76,570

ป 2564 (คน)
255,072
113,695
141,377
62,070
79,307

2.4 ตำแหนงงานวาง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน
ในชวงป 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564) มีตำแหนงงานวางที่แจงผานสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2,094 อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่ลดลง1,628 อัตรา จากป 2563 ที่มีจำนวนตำแหนงงาน
วาง 3,722 อัตรา ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงาน ป 2564พบวามี 1,216 คน ลดลง 1,577 คน จากป
2563 ที่มีจำนวน 2,793 คน ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงาน ป 2564 มีจำนวน 1,660 คน ลดลง 525 คน
จากป 2563 ที่มีจำนวน 2,185 คน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ตำแหนงงานวาง / ผูสมัครงาน / บรรจุงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
จำแนกตามระดับการศึกษา ป 2564
ตำแหนงงานวาง
(อัตรา)

รอยละ

ผูสมัครงาน
(คน)

รอยละ

บรรจุงาน
(คน)

รอยละ

ประถมศึกษาและต่ำกวา

314

15.00

154

12.66

378

22.77

มัธยมศึกษา

766

36.58

363

29.85

490

29.52

ปวช. , ปวส. , อนุปริญญา

810

38.68

346

28.45

426

25.66

ปริญญาตรี

202

9.65

351

28.87

363

21.87

ปริญญาโท

2

0.10

2

0.16

3

0.18

ปริญญาเอก

-

-

-

-

-

-

2,094

100

1,216

100

1,660

100

วุฒิการศึกษา

รวม

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ

หากศึ กษาในด านอุ ตสาหกรรมพบว า อุตสาหกรรมที ่ มีต ำแหนง งานว างสู งสุ ด 5 อัน ดับ แรกใน
ป 2564 คือ (1) การผลิต 1,135 อัตรา (รอยละ 54.20) (2) การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน
ยนตและจักรยานยนต 405 อัตรา (รอยละ 19.34) (3) โรงแรมและภัตตาคาร 168 อัตรา (รอยละ 8.02)
(4) ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม 72 อัตรา (รอยละ 3.44) และ (5) การขนสง สถานที่เก็บสินคาและ
การคมนาคม 63 อัตรา (รอยละ 3.01) ในสวนของอุตสาหกรรมที่บรรจุงานไดสูงสุดคือ การผลิต 1,022 คน
(รอยละ 61.57) รองลงมาคือการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต 247 คน
(รอยละ 14.88) และโรงแรมและภัตตาคาร 105 คน (รอย6.33) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ตำแหนงงานวางและการบรรจุงานจังหวัดประจวบคีรีขันธจำแนกตามอุตสาหกรรม ป 2564
(5 อันดับแรก)
ตำแหนงงานวาง

ประเภทอุตสาหกรรม
1.การผลิต
2.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต
3.โรงแรมและภัตตาคาร
4.ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม
5.การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
63

บรรจุงาน

จำนวน
(อัตรา)

รอยละ

จำนวน
(คน)

รอยละ

1,135
405
168
72
63

54.20
19.34
8.02
3.44
3.01

1,022
247
105
34
40

61.57
14.88
6.33
2.05
14.88

2.5 จำนวนแรงงานตางดาว
ป 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงาน คงเหลือจำนวน 33,924 คน
จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง และเพศเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้
1. คนต างด าว มาตรา 62 ประเภทส งเสริ มการลงทุ น ไดแก คนตางด าวที่ เข ามาทำงานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520) หรือ
กฎหมายอื ่ น ได แก พระราชบั ญญั ติ น ิ คมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 และพระราชบั ญญั ติ
ปโตรเลียม พ.ศ.2514 เชน นักลงทุน ชางฝมือ ผูชำนาญการ จำนวน 33 คน 2. ประเภทชั่วคราว แบงเปน
2.1 คนตางดาวประเภททั่วไป มาตรา 59 ไดแก คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาตให
เขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิใชไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยว หรือผูเดินทางผาน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 772 คน 2.2
คนตางดาวประเภทนำเขาตาม MOU ไดแก คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เขามาทำงานตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศตนทาง จำนวน 2,255 คน 3. คนตางดาวประเภทชนกลุม
นอย มาตรา 63 ไดแก คนตางดาวที่ไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยได
ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน จำนวน 472 คน และ4. คนตางดาวตามมติ ครม.
(3 สัญชาติ) จำนวน 30,392 คน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 จำนวนแรงงานตางดาว จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง และเพศ ป 2564
ป 2564
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
1.ประเภทสงเสริมการลงทุน
28
5
33
2.ประเภทชั่วคราว
1,961
1,066
3,027
2.1 ประเภททั่วไป มาตรา 59
571
201
772
2.2 ประเภทนำเขาตาม MOU
1,390
865
2255
3.ชนกลุมนอยมาตรา13
264
208
472
4.มติ ครม. (3สัญชาติ)
17,528
12,864
30392
รวม
19781
14143
33924
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ **หมายเหตุ ขอมูล ป 2564 (มกราคม – ธันวาคม)

สำหรับการจางแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,647 คน
จำแนกเปนสัญชาติ เมียนมา จำนวน 29,712 คน (รอยละ 91.01) กัมพูชา จำนวน 1,647 คน (รอยละ 5.04) และ
ลาว จำนวน 1,288 คน (รอยละ 3.95) ตามลำดับ (ตารางที่ 8)
ตาราง 8 จำนวนแรงงานตางดาวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จำแนกตามสัญชาติ ป 2560 – 2564
แรงงานตางดาว

ป 2560 (คน)

ป 2561 (คน)

ป 2562 (คน)

ป 2563 (คน)

ป 2564 (คน)

สัญชาติเมียนมา

32,747

30,901

26,555

22,587

29,712

สัญชาติลาว

1,456

1,841

1,523

986

1,288

สัญชาติกัมพูชา

2,810

3,554

2,701

1,564

1,647

37,013

36,296

30,779
25,137
32,647
ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ

รวม
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2.6 ความตองการและการขาดแคลนแรงงาน
ผลการสำรวจขอมูลความตองการแรงงานแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ.2564 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 212 ตัวอยาง พบวาประมาณรอยละ 11.79
ของกลุมตัวอยาง ระบุถึงความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ณ ปปจจุบันที่ทำการสำรวจ และ
ประมาณรอยละ 12.73 ของสถานประกอบการกลุมตัวอยาง ระบุถึงความตองการแรงงานที่จะเกิดขึ้นภายใน
1 ป หากพิจารณาในมิติของขนาดของสถานประกอบการกลุมตัวอยาง พบวา มีสถานประกอบการที่มีความ
ตองการแรงงาน จำนวน 43 แหง สวนใหญเปน สถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีจำนวนลูกจางไมเกิน 50 คน
อยางไรก็ตาม สถานประกอบการกลุมตัวอยางสวนใหญเปนอุตสาหกรรมประเภทการขายสง และการขายปลีก
การซอมยานยนตและรถจักรยานยนต กิจกรรมโรงแรมและบริการดานอาหาร และการผลิต (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 จำนวนความตองการแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและขนาดสถานประกอบการ ณ ป 2564
ประเภทอุตสาหกรรม
1. เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
2. การทำเหมืองแรและเหมืองหิน
3. การผลิต
4. การกอสราง
5. การขายสง และการขายปลีก การซอมแซม
ยานยนตและรถจักรยานยนต
6. การขนสง และสถานทีเ่ ก็บสินคา
7. กิจกรรมโรงแรมและบริการดานอาหาร
8. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
9. กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
รวม

นอยกวา
10 คน
0
0
1
2

ขนาดสถานประกอบการ (แหง)
10 – 20 – 49 50 – 99
19 คน
คน
คน
1
0
0
0
1
0
1
7
0
1
0
0

100 –
199 คน
1
0
0
0

รวม
2
1
9
3

3

2

6

2

0

13

0
0
0
0
6

0
4
0
1
10

3
0
7
0
24

0
0
0
0
2

0
0
0
0
1

3
4
7
1
43

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความตองการแรงงานในสถานประกอบการ จำแนกตามตำแหนงงานและระดับทักษะโดยแรงงาน
ระดับฝมือเปนที่ตองการจากสถานประกอบการกลุมตัวอยางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.14 รองลงมาคือ
ระดับไรฝมือ คิดเปนรอยละ 35.34 โดยแรงงานระดับฝมือมีความตองการมากในตำแหนงผูปฏิบัติงานที่มี
ฝมือในดานการเกษตร ปาไม และประมง (รอยละ 17.24) และชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
(รอยละ 8.62) ในขณะที่แรงงานระดับไรฝมือมีความตองการมากในตำแหนงผูประกอบอาชีพพื้นฐาน
(รอยละ 35.34) (ตาราง 10)
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ตารางที่ 10 จำนวนความตองการแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จำแนกตามตำแหนงงานและระดับทักษะ ณ ป 2564

ระดับทักษะ (คน)

ตำแหนงงาน
1. ขาราชการระดับอาวุโส และผูบ ัญญัติกฎหมาย ผูจดั การ
2. ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ
3. เจาหนาทีเ่ ทคนิคและผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับดานตาง ๆ
4. เสมียน
5. พนักงานบริการ และผูจ ำหนายสินคา
6. ผูปฏิบัติงานที่มฝี มือในดานการเกษตร ปาไม และประมง
7. ชางฝมือและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
8. ผูประกอบอาชีพพื้นฐาน
รวม
ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ไรฝมือ
0
0
0
0
0
0
0
41
41

กึ่งฝมือ
0
0
1
0
7
0
5
4
17

ฝมือ
2
6
3
1
9
20
10
6
57

เชี่ยวชาญ
0
1
0
0
0
0
0
0
1

รวม
2
7
4
1
16
20
15
51
116

ภาคผนวก ข
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานแรงงาน
นโยบายเรงดวน ๑๒ เรื่อง โดยมีที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน ดังนี้
เรื่องที่ ๑ การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน โดยลดขอจำกัดในการประกอบอาชีพของคน
ไทย การจัดการระบบการขนสงสาธารณะผานเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเรแผงลอยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณของเมืองหลวงแหงรานอาหารริมถนน ทำใหบานเมืองเปน
ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม แกไขปญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมูบาน กองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉอโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉอโกงหลอกลวง
ผานระบบออนไลน ปรับปรุงระบบภาษีและการใหสินเชื่อที่เอื้อใหประชาชนสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองได
ตามความพรอม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินใหเกษตรกรสามารถเขาถึงได จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิ และ
การจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชยและประมงชายฝง รวมทั้ง
ชวยเหลือดูแลประมงพื้นบานโดยยังตองสอดคลองกับมาตรฐานดานการประมงขององคกรระหวางประเทศ
เรื่องที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบ
บั ตรสวั สดิ การแห งรั ฐและเบี ้ ยยั งชี พของประชาชน อาทิ ผูส ูงอายุและคนพิ การที่ มี รายไดน  อย ผูยากไร
ผู  ด  อยโอกาส และพิ จารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาตั้งครรภเด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียน
ที่ครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ
การบริการในแตละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ พั ฒนาโรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพตำบล อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจำหมู  บ  าน (อสม.)
ระบบการแพทย ห างไกลและภู ม ิ ป  ญญาแพทย แผนไทย เพื ่ อให ประชาชนที ่ อยู  ในชุ มชนสามารถเข าถึ ง
หนวยบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ
เรื่องที่ ๕ การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายไดคาแรงแรกเขาและกลไกการปรับ
อัตราคาจางที่สอดคลองกับสมรรถนะแรงงานควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานผานกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคี เพื่อนำไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกำกับดูแลราคาสินคาไมใหกระทบกับคาครอง
ชีพของประชาชน และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพใหตรง
กับความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู อนาคต โดยตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมาย
และวางรากฐานการพั ฒนาภายใต แนวคิ ดเศรษฐกิ จชี วภาพ เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยน และเศรษฐกิ จสี เขี ยว
ดึ งดู ดการลงทุ นของภาคเอกชนในเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวั นออกเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เมื องอั จฉริ ย ะ
และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G
ควบคู  ไปกั บการพั ฒนาทั กษะของผู  ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม และชุ มชน ในการเข าถึ งตลาด
ในประเทศและตลาดโลกผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใชประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม
ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะทั้งในสวนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมทั้งสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพื่อเปน
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต
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เรื่องที่ ๗ การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒๑ โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร
โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบลสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตางๆ
เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค
ธุรกิจสรางนักวิจัยใหมและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสรางความรู
ความเข า ใจการใช เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล สื ่ อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทยเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบในเชิ ง สั ง คม ความปลอดภั ย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใช เ ทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จำเปนในการดำเนินชีวิต
เรื่องที่ ๙ การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใตโดยเรงรัดการ
แกไขป ญหายาเสพติดโดยให ความสำคัญ กับ กระบวนการมีสว นรวมจากทุกภาคสว นและการบังคับ ใช
กฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลง
ผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการ
ทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายไดและการยอมรับของสังคมสำหรับผูที่ผานการฟนฟู และ
เรงสรางความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง
พั ฒ นา” เป น หลั ก ในการดำเนิ น การ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และความเป น อยู  ข องประชาชน ทั ้ ง ใน
ดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคลองกับความต องการของประชาชนในพื้นที่ เรงรัดการให
ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจาหนาที่
ของรัฐในพื้นที่โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล
เรื่องที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการใหบริ การประชาชน โดยมุงสูความเปนรัฐบาลดิจิทัลที่โปร งใส
ตรวจสอบได พัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของ
ทางราชการที่สำคัญใหเปนระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่รัฐ
ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจำเปนลดขอจำกัดดานกฎหมายที่เปนปญหา
อุปสรรคตอการทำธุรกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม ลาสมัย และเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดานกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางที่ตรงกับความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
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นโยบายกระทรวงแรงงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ไดมอบนโยบายการดำเนินงาน
ของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
นโยบายเรงดวน 5 ขอ ไดแก
1. ยกระดับกระทรวงแรงงานเปนกระทรวงเศรษฐกิจ
2. กระตุนการจางงานตามความตองการในระบบเศรษฐกิจใหมทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. บริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไข พระราชบัญญัติประกันสังคมใหสอดคลองกับบริบทสถานการณปจจุบัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5. ดูแลใหแรงงานและนายจางสามารถทำงาน ในสถานการณที่มีการระบาดของโรคโควิด – 19
ไดอยางปลอดภัยเปนปกติสุข
นโยบายสำคัญ
1. พัฒนาทักษะแรงงานใหเปนแรงงานคุณภาพ เตรียมความพรอมสำหรับการเปดประเทศและ
รองรับเศรษฐกิจใหม
2. บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และในอุตสาหกรรมเปาหมาย
3. ตอยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งในพื้นที่โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
4. ยกระดับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานเพื่อปลดล็อค Tier 2 Watch List
5. พัฒนาปรับปรุง และสงเสริมการคุมครองแรงงาน ระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคมและ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงานใหสอดคลองกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และ
รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
6. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุมเปราะบาง แรงงานสูงอายุและคนพิการใหไดรับ
สิทธิและความคุมครองดานแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอยางเทาเทียมมีรายไดที่เหมาะสม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำดานรายไดของประเทศ นำไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ
อยางยั่งยืน
7. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานแรงงานกระทรวงแรงงาน (Big Data) และบูรณาการขอมูลภาครัฐ
เพื่อการบริหาร วางยุทธศาสตรดานแรงงานและหลักประกันทางสังคมอยางเปนระบบ
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โครงสราง/ภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย 5 หนวยงาน ดังนี้
1. สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
3. สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ
4. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ
5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
แตละหนวยงานมีภารกิจหนาที่ ดังนี้
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีภารกิจหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิ บ ั ติ หน าที ่ ในฐานะตั วแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดําเนินการประสาน และ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกํากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของสวนราชการสังกัดกระทรวง ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุม
จังหวัด
(3) ดําเนินการเปนศูนยขอมูลสารสนเทศดานแรงงานและประชาสัมพันธเผยแพรงานดานแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุมจังหวัด
(4) ประสานการดําเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือขายดานแรงงาน เพื่อนําบริการดาน
แรงงานไปสูประชาชนในพื้นที่
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ได รั บ
มอบหมาย
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีภารกิจหนาที่ ดังนี้
(1) จัดหางานในประเทศ
- จัดหางานใหแกผูวางงานและผูที่ตองการเปลี่ยนงาน
- จัดหางานเคลื่อนที่ใหแกผูตองการหางานทำในพื้นที่ตำบล , หมูบาน
- จัดหางานใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ ผูพนโทษ ทหารที่จะปลดประจำการ
ผูถูกคุมประพฤติ และผูประสบภัยตางๆ
- ใหบริการนายจาง/สถานประกอบการคัดเลือกผูวางงาน
- ประสานการเคลื่อนที่ยายแรงงาอยางเปนระบบ
- จัดงานวันนัดพบแรงงาน
- ใหบริการจัดหางานผานเว็บไซต www.pknjob.com
- เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน/ตำแหนงงานวาง
(2) ขึ้นทะเบียนผูประกันตนกรณีวางงาน
- รับขึ้นทะเบียน สัมภาษณ แนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน
- ประสานศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด กรณีจำเปนตองพัฒนาฝมือแรงงาน
- รับรายงานตัว
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(3) จัดหางานตางประเทศ
- ใหคำปรึกษา แนะนำ และรับลงทะเบียนผูประสงคไปทำงานในตางประเทศ
- พิจารณาการขออนุญาตนำลูกจางไปทำงานหรือฝกงานในตางประเทศ
- รับแจงการเดินทางไปทำงานตางประเทศดวยตนเอง
- รับแจงการเดินทางกลับไปทำงานตางประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เปนการชั่วคราว
(4) แนะแนวอาชีพและสงเสริมการประกอบอาชีพ
- บริการแนะแนวอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทหารที่จะปลดประจำการ
ผูตองขังที่จะพนโทษ ฯลฯ
- บริการทดสอบความพรอมทางอาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา
- จัดงานวันแนะแนวอาชีพ
- สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- สรางเครือขายการแนะแนวอาชีพ
- บริการใหคำปรึกษาแนะแนวดานอาชีพ/เผยแพรสื่อตางๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
- สงเสริมการรับงานไปทำที่บาน/ใหกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
(5) ควบคุมการทำงานของคนตางดาว
- แจงการจางคนตางดาว/แจงคนตางดาวออกจากงาน
- พิจารณาการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนตางดาว
- พิจารณาการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน
- ใหคำปรึกษา แนะนำ ประชาสัมพันธใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ การทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
(6) คุมครองคนหางาน
- ตรวจสอบการทำงานของคนตางดาวและสถานประกอบการใหปฏิบัติตามกฎหมาย
- การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักจัดหางาน
- การจดทะเบียนลูกจาง/ตัวแทนจัดหางาน
- รับเรื่องรองทุกขของคนหางานที่ขอความชวยเหลือกรณีจัดหางานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
- สืบสวน สอบสวน บุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ตมตุนคนหางาน เพื่อดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานประจวบคีรีขันธ มีภารกิจหนาที่ ดังนี้
(1) ดำเนินการกำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบใหผูที่เกี่ยวของดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) จัดทำแผนงานและแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานและประสานแผนการฝกอาชีพของ
ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเปนศูนยขอมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษยด าน
พัฒนาฝมือแรงงาน
(3) ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห
จำแนกตำแหนงงานหรือการบริหารคาจางและคาตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติของกำลังแรงงาน รวมทั้งภาคสวนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบกิจการ
(4) สงเสริม ใหคำแนะนำการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ
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(5) สงเสริมและใหคำปรึกษาแนะนำในการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมถึงดำเนินการ
จัดการแขงขันฝมือแรงงาน
(6) สนับสนุนการใชหรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝกอบรม หลักสูตร อุปกรณชวยฝก และ
เทคโนโลยีการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผูฝกใหแกภาครัฐและภาคเอกชน
(7) สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใหมีสวนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมทั้ง
ประสานการสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาฝ ม ื อ แรงงานและศั ก ยภาพแรงงานและผู  ป ระกอบกิ จ การทั ้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
(8) สงเสริม สนับสนุนและดำเนินการใหสถานประกอบกิจการและองคกรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนนำมาตรฐานฝมือแรงงานไปใชในระบบการพัฒนากำลังแรงงานและการจางงาน
(9) ดำเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการและเพื่อสรางผูชำนาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดำเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงาน
(10) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝกอาชีพจังหวัด
(11) สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรอาชีพ จัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงาน ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ศูนยประเมินความรูความสามารถ และสถานทดสอบฝมือ
คนหางาน
(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย
สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีภารกิจหนาที่ ดังนี้
(1) สงเสริม กำกับ ดูแลใหการรับ รองสถานประกอบกิจ การที่ มีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล
(2) คุมครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ใหไดรับ สิ ทธิ ประโยชน ต ามที่
กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(4) ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน
(5) สงเสริม พัฒนา และเผยแพรความรู ความเขาใจดานมาตรฐานแรงงาน คุมครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน
(6) สงเสริมและดำเนินการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(7) ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง ขอพิพาทแรงงาน และความไมสงบดาน
แรงงาน
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สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีภารกิจหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
(2) ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม กฎหมายวาดวยเงินทดแทน และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
(3) บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
(4) คุมครอง ดูแลผูประกันตนและลูกจางใหไดรับสิทธิประโยชน ตามที่กฎหมายกำหนด
(5) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการดานประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง
ประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
(6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสำนักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ภาคผนวก ง
คำสัง่ แตงตั้งคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (พ.ศ.2566 – 2570)
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