บทที่ 2
ทบทวนแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
โดยรวบรวมนโยบายรั ฐ บาล (พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) นโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน
(พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว) และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมทั้ง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนาไปสู่การจัดทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ (1) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ต่อเนื่ องมาตั้งแต่แผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 9 เพื่อให้ เกิดการบูรณาการการพัฒ นาในทุกมิติอย่างสมเหตุส มผล
มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
(3) ยึด “กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579)” ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ ที่มี
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (4) ยึด “เปูาหมายอนาคตของประเทศไทยปี 2579” มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมาย
ที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปูาหมายระดับย่อยๆ ลงมา (5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อม
ล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
และ (6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ป ที่ต่อยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได
3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
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6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอย่างสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก
(2) เป้าหมายรวม
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายไดและความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได
4) ทุนทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
(3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอย่างยั่งยืน
4) ยุยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาล
ในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา
ใน 10 ยุทธศาสตรนี้เกี่ยวของโดยตรงกับดานแรงงาน 3 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยน
ใหคนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับ
โลกศตวรรษที่ 21 สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต และเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็ง
เอื้อตอการพัฒนาคนและประเทศ โดยไดกาหนดเปาหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.3 วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงิน
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
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5

ตัว ชี้วั ดที่ 5 ผู ไ ดรั บ การรั บ รองคุ ณวุ ฒิ วิช าชี พ และผู ผ านการทดสอบมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติเพิ่มขึ้น
2.4 ผูสูงอายุวัยตนมีงานทาและรายไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ
ตัวชี้วัดที่ 7 การมีงานทาของผูสูงอายุ (อายุ 60-69 ป เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดารงชีวิตอยางมีคุณคา
3.2.3 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความ
ตองการของตลาดงาน
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แกกลุ่มประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่าสุด เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยไดกาหนดเปาหมายการพัฒนาและ
ตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใตประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
3.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม
และทั่วถึง
3.2.3 เรงรณรงค และประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของ
การสรางหลักประกันในวัยเกษียณ และประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของ
สวัสดิการดานการจัดหาที่อยูอาศัยให้แกผูมีรายไดน้อยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 3 การสร้างความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขมแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้างความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ
รายสาขา โดยไดกาหนดเปาหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวของกับดานแรงงาน ดังนี้
เปาหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ากวารอยละ 2.5 ตอป
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ ไดแก
3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบงกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายออกเปน 2 กลุม
แตละกลุมมีแนวทางการพัฒนาหลักที่แตกตางกัน ดังนี้
1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อ
ยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใชศักยภาพของทุนมนุษย โดย
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดสาคัญของประเทศ
ในปจจุบันให้มีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความตองการที่หลากหลายของผู้บริโภค
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563
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โดยการสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก อให
เกิดผลกระทบทางลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ใหมีทักษะขั้นกาวหนาเพื่อตอยอดฐานองคความรูเทคโนโลยีเดิมไปสูการใช และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การสงเสริม
ใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใชระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและสรางมูลคาเพิ่ม
ของสินคาที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย รวมทั้งการสงเสริมการทางานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะเขาสูภาคอุตสาหกรรม
โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และดานการวิจัยและพัฒนาใน
สาขาเทคโนโลยีขั้นกาวหนาที่เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมและสามารถตอยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในปจจุบันได
1.2) สรางระบบกลไกและเครือขายที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ความรวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
พัฒนาบุคลากร/แรงงานและทาการวิจัยและพัฒนารวมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและ
พัฒนามีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจหรือสถานประกอบการตางๆ ที่รวมตัวกัน
เปนคลัสเตอร รวมทั้งการสรางกลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการจัดการวัตถุดิบตนน้าภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินคาปลายน้าอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมุงเนนอุปสงคหรือความตองการของตลาดเปนกลไกสาคัญในการผลักดันการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซ
การผลิต
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดย
2.1) วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้อง
มีการกาหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรมอนาคตเปาหมายทั้ง
ระยะเรงรัดและระยะยาวอยางจริงจังและตอเนื่องโดยตองประสานการทางานรวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองตอภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมอนาคตอยางทันทวงที โดยในระยะเร่งรัดตองมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แตมีความยืดหยุ่น
ในการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานกลุมที่อยูในอุตสาหกรรมในปจจุบันและกลุมที่กาลังจะเขาสูอุตสาหกรรมให้มี
ทักษะพื้นฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้ง สงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม และระบบการศึกษาเรงรัด เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตใน
ระยะแรกไดอยางทันการณ สาหรับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะตอไป ตองกาหนดทรัพยากร
มนุษยกลุ่มเปาหมาย รวมทั้ง ความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเปนตอการยกระดับความสามารถการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจน เพื่อวางระบบการพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อยางแทจริง
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว โดย
2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
2.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยดาเนินการ (1) สงเสริม
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชน จากอัตลักษณและเอกลักษณ์แหง
ความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การทองเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสู่คนในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้ง สงเสริม
การทองเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเปน แหลงท่องเที่ยวใหม
ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (2) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด อาทิ การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยว เชิงสุขภาพ การทองเที่ยว
เชิงเกษตร การทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ยวสีเขียว การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยว
เพื่อการประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬาและการทองเที่ยวกลุมมุสลิม (3) ฟนฟูความเชื่อมั่นและ
สรางภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทยในสายตาโลก (4) ดาเนินกลยุทธทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกใน
ตลาดเปาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรม
การทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาต่อประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน รวมทั้ง สนับสนุน
ใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ (5) พัฒนาทักษะฝมือ
บุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกภาษา ตางประเทศทั่วประเทศ และ (6) พัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
3.2.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของ
คนไทยในตางประเทศ โดยใหความสาคัญกับ (1) การพัฒนากลไกการคุมครองการลงทุนและการระงับขอพิพาทระหวาง
รัฐกับเอกชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน โดยสรางความเขมแข็งใหระบบอนุญาโตตุลาการของไทยและลดปญหา
ขอพิพาทระหวางรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการในการจัดทาสัญญาการบริหารสัญญา และการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ และ (2) การลดอุปสรรค ขั้นตอนการเคลื่อนยายแรงงานโดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงาน
ตางดาว รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออนุญาตทางานของแรงงานตางดาว ในสวนของการสงเสริมการลงทุนของ
คนไทยในตางประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 ยุทธศาสตรที่กระทรวงแรงงานมีสวนเกี่ยวของและมีแผนงาน โครงการกิจกรรม
การดาเนินงานที่ตอบสนองตอแผนชาติ คือ ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคง
ภายในรวมทั้งปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของชาติ เพื่อสรางความพรอม
และผนึกกาลังของทุกภาคสวนใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานความมั่นคงและมีศักยภาพในการปองกันและ
แกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคง
กับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน ของชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารนโยบายดานความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
เปนเอกภาพ
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ
3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธารงไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ
3.1.3 ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ
สันติสุข แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณ
และชาติพันธุเพื่อขจัดความขัดแยงลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เขาใจเขาถึงพัฒนา” พรอมทั้ง
สรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563
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3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุกและใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทยตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ ปญหา
ยาเสพติด การกอการราย การโยกยายถิ่นฐาน การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร ภัยพิบัติ
โรคระบาด โรคติดตอรายแรง โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้า และสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
2.2 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่
12 กันยายน 2557 ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน จานวน 9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยต้องถือเป็นหน้าที่สาคัญที่จะเชิดชู
สถาบัน ด้วยความจงรักภักดีและปกปูองรักษา พระบรมเดชานุภาพ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่น คลอนสถาบัน หลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคน
จานวนมาก
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดย (1) ระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้
ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เนนการจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (2) เร่งแกไขปญหาใชความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
(3) เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว านโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบ
สาคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ โดย
(1) เรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาส และ
แรงงาน ขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (2) ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย์ ฯลฯ
โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จาเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ (3) พัฒนาระบบการคุมครอง
ทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น (4) เตรียมความพรอม
เขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุ บารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนนสรางสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐาน
ใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้าของ
คุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุนการลงทุน ดวยการเรงพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิด
ความคลองตัว ชักจูงนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย แกไขปญหาน้าทวม ปฏิรูปโครงสราง
ราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ
คมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตร
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สนับสนุนสหกรณของกลุม เกษตร สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (1) ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย (2) ยกระดับสมรรถนะของ
หนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ และ (3) ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝง คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต
2.3 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว)
นโยบายสาคัญด้านแรงงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยได้กาหนด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มุ่งเน้นการ “เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ” โดยต้องการให้คนไทยมี
งานทาอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งให้ความสาคัญกับสตรี
ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยท่านพลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
รัฐมนตรีว่าการพระทรวงแรงงานจึงได้กาหนดนโยบายเน้นหนัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้แถลง
นโยบายไว้เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม จอมพล ป พิบูลสงคราม โดยประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่
(1) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) (2) นโยบาย ระดับพื้นที่ (Area Based) และ (3) นโยบายบริหารการพัฒนา
(Administration Based) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานจึงให้ทุกส่วนราชการ
ของกระทรวงแรงงานนานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยการจัดทา “แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของแรงงาน และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และหลักธรรมาภิบาล
เพื่อร่วมกันสร้างและวางรากฐานสังคมไทย ให้เกิดความอยู่ดีมีสุข โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตอบสนอง
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สืบไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4 นโยบายเน้นหนัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
1.1) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต เปูาหมาย 59,300 คน
1.2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เปูาหมาย 7,880 คน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563
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1.3) ส่งเสริ มการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เปูาหมาย 100,000 คน
และส่งเสริมให้คนพิการมีงานทา มีอาชีพ กับนายจ้างสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐตามสัดส่วนที่
กฎหมายกาหนด เปูาหมาย 10,000 คน
1.4) ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้ งส่งเสริมให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ตลาดแรงงาน เปูาหมาย 45,000 คน
1.5) ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงานไทยถู ก หลอกลงและลั ก ลอบไปท างานต่ า งประเทศ
โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐ (MOU) เปูาหมาย 350,000 คน ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฏหมายกาหนด
เร่งรัดการดาเนินคดีผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว รวมทั้ง
บังคับใช้กฎหมายในการกาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาอย่างเคร่งครัด เปูาหมาย 40,000 แห่ง 450,000 คน
1.7) แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานเชิ ง ระบบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคประมงทะเล
เปูาหมาย 50,000 คน
1.8) ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงาน เปูาหมาย 10,230 คน และส่งเสริมการทางานและพัฒนา
ทักษะฝีมือผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ เปูาหมาย 12,640 คน โดยเน้นรูปแบบประชารัฐ
1.9) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน เพื่อคงรักษาการจัดอันดับ Tier2 โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดาเนินงานเพื่อเลื่อนอันดับดีขึ้นเป็น
Tier1
1.10) เพิ่มความเข้มข้นในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
เพื่อคงระดับการจัดอันดับการปูองกันการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในระดับความสาเร็จสูงสุด
(Significant Advancement)
1.11) ขับเคลื่อน Safety Thailand โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายการสร้างเครือข่าย และ
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทางานลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 เทียบกับปีที่ผ่านมา
1.12) พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคม และการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานตาม
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 102 ว่าด้ว ยมาตรฐานการประกันสั งคม เพื่อสร้าง
หลักการประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่แรงงาน
1.13) ขยายการบูรณาการภาคีเครื อข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ
ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปูาหมาย 1,066,000 คน
(2) นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based)
2.1) ให้ แ รงงานจั ง หวั ด เป็ น ตั ว แทนของกระทรวงในภู มิ ภ าคในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
กระทรวงในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพ
2.2) ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล
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2.3) ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Agenda
Based) ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2.4) ให้แรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data)
และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center: NLIC) เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ครบถ้วนถูกต้อง และทันสมัย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
3.1) ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการบริการในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง e-Service, Mobile Application, Social Media และ
Web Application รวมทั้งปรับปรุ งโครงสร้างกระทรวงและกรมให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ
3.2) พัฒ นาบุ คลากรให้ มีขีด สมรรถนะสู ง มี บุคลิ กภาพที่ดี และมีภ าวะผู้ นา เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพ
3.3) ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรมและระดับพื้นที่ ให้เป็น
เครื่องมือที่มีความพร้อมในการบริหาร เฝูาฟัง อานวยการและควบคุมสั่งการแก้ไขปัญหาแรงงานได้ทันต่อ
สถานการณ์
3.4) ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center: NLIC) ให้เป็น
ศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านแรงงานของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับ
ภารกิจบริการพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5) เร่งรัด ทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติและกฎหมายลาดับรองเพื่อ
แก้ไ ขปั ญ หาแรงงานได้ทั น ต่ อสถานการณ์และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง พิจารณาการยกเลิ ก
กฎหมายที่ล้าสมัย
3.6) จัดสวัสดิการสาหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
3.7) ให้มีคณะทางานเพื่อศึกษา วิจัย หรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงานให้ก้าวทันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สอดรับกับไทยแลนด์ ๔.๐ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
(4) การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
4.1) ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานชี้แจงนโยบายและมอบภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรทุกระดับ กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
และเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการ โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกกระทรวง พร้ อมทั้ งก าหนดตั วชี้ วั ดส าคั ญรองรั บนโยบายและให้ สอดคล้ องกับงบประมาณของ
แต่ละหน่วย
4.3) ให้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการบริหาร ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
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(5) การติดตามประเมินผล
5.1) การติดตาม
5.1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม
กากับดูแล และให้คาแนะนา ในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้
5.1.2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง มีหน้าที่ กากับ ดูแล ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
5.2) การประเมินผล จัดให้มีการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกดาเนินการประเมินผล
นโยบายของกระทรวง พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหาร
(6) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
6.1) ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นา สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานและบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
6.2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ ในการสร้างความเชื่อมั่น (Build Confidence) ทาให้ดีที่สุด (Do the best)
และมีความร่วมรับผิดชอบ (Chain of Responsibility)
6.3) ใช้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรม และระดับพื้นที่ เป็นเครื่องมือใน
การบริหาร ขับเคลื่อน ติดตามและแก้ไขสถานการณ์
6.4) จัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
6.5) เน้นการสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา และมีการทางานเป็นทีม (Team Work)
6.6) แปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ด้ ว ยการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตาม และ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
6.7) แสวงหาความร่วมมือกับไตรภาคี ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการทางานร่วมกัน
ตามแนวทางประชารัฐ
6.8) บุคลากรทุกคนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และ
อุทิศตนในการทางานเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ
6.9) ใช้การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation: IO) ในทุก
ขั้นตอนเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจภายในองค์กรสาธารณชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยสอดคลองกับ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศในระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579)
ทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว โดยกาหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณค่าสูง
สูความยั่งยืน” แบงการดาเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ชวงๆ ละ 5 ป ดังนี้
ชวงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปน
มาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning)
เรงพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองทาง
สังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียม
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

13

ความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) เติมทักษะใหม -skill)
และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทางานที่ราบรื่น (smooth
transition) ทางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอ
ความทาทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุค Thailand 4.0
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี 2 มิติ คือ
มิติ คน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) มีทักษะใหม่ (re-skilled)
มีทักษะดาน STEM สามารถทางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู่ Thailand 4.0 ไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New Engines
of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานที่เปนมาตรฐานสากล
ชวงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศที่
เปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ
เพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอ Thailand 4.0 อยางเต็มรูปแบบ ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ
ดานแรงงานใหมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัล การสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอ
แรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตาแหนงงาน สภาพแวดลอมการทางาน คาตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้ง
การพัฒนาแรงงานให้มีความพรอมในการทางานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม และการจางงานขามแดน ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดวาจะไดรับมี 2 มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทางานในยุคที่ภาค
เศรษฐกิจใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบ เปนระบบที่ยืดหยุน
เหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท
ชวงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยทีมีความคิดสราง
สรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน เพื่อสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยืนในการดารงชีวิต
เพื่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอที่ 8 “สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ
(Productivity) และการมีงานที่มีคุณคาถวนหนา (Decent Work)” และเพื่อใหกาลังแรงงานมีทักษะดาน
STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทางาน เมื่อดาเนินการดังนี้แลว
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs)
การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณคาถวนหนา
(Decent Work)
ชวงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญาโดยการเพิ่ม
จานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน STEM เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถใชความรูความสามารถ และ
ใช้สติปญญาในการทางานที่มูลคาสูง (High Value) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น
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กระทรวงแรงงานยังมุ งสรางความมั่นคงในชีวิตการทางาน เพื่อใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
มาตรฐานสากล ไดแก การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการทางานที่มีคุณคา (Decent Work) การไดรับ
การคุ้มครองสิทธิ ตามกฎหมาย การมีสภาพการจางที่เปนธรรม การมีสภาพแวดลอมและสภาพการทางานที่
ปลอดภัย การมีแรงงานสัมพันธที่ดี การไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
2.6 แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงแรงงาน
จากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กระทรวงแรงงานเล็งเห็น
ว่าจุดเริ่มตนของความสาเร็จอยูที่การวางรากฐานในชวง 5 ป แรก คือ ชวงที่ 1. Productive Manpower
(พ.ศ. 2560-2564) หากสามารถสรางรากฐานไดมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสาเร็จในระยะตอไปจะเป็นสิ่งที่
สามารถดาเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้บูรณาการกับอีก 15 หนวยงาน จัดทา
ยุทธศาสตรระยะ 5 ปีแรก ภายใต “แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. 2560-2564”
(1) วิสัยทัศน์
แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) พันธกิจ
1) การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เป้าประสงค์
1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
2) สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
กลยุทธ์
1) พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
2) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้าน
แรงงาน (บูรณาการ)
3) จัดทามาตรฐานทดสอบและสร้างระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพ
และกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
4) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
5) สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือ
ให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
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6) พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (10 อุตสาหกรรม
เปูาหมายและความต้องการของตลาด) (Quick Win)
7) ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การคุมครองและเสริมสรางความมั่นคง หลักประกันในการทางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
1) แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) กาลังแรงงาน ได้รับการคุ้มครอง ขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
2) ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน (บูรณาการ)
3) ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการบั งคับใช้กฎหมาย โดยผ่านกลไก
การมีส่วนร่วม (Quick Win : Safety Thailand)
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
5) ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสการมีงานทามีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
กาลังแรงงาน
6) คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการหางานทา
7) ส่งเสริมการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
8) ประสานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ
เป้าประสงค์
1) การบริ ห ารจั ดการด้า นแรงงานระหว่า งประเทศที่มี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ดมู ล ค่ าเพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจและเป็นไปตามการดาเนินงานตามพันธกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2) บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2) ดาเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (บูรณาการ)
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการสรางความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสราง
ความยั่งยืนในภาคแรงงาน
เป้าประสงค์
1) ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) แรงงานได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
กลยุทธ์
1) บรรเทาปัญหาการจ้างงานไม่ตรงสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น
2) ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3) สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการจ้างแรงงานและการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ แจ้งความต้องการเพื่อได้ทราบอุปสงค์
ที่แท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสราง
การมีสวนรวมในองคกร
เป้าประสงค์
1) ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว และ
มีธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานต้นแบบ
2) บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์
1) เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง
โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน
2) ปรั บ ปรุ งกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ แนวปฏิ บั ติ ให้ มี ความทั นสมั ย และทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
4) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง
5) พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน (บูรณาการ)
6) เสริมสร้างการสื่อสารภายใน และภาพลักษณ์ขององค์กร
7) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และผู้ใช้งานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
8) การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ให้เกิดความเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
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กลยุทธ์
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย (บูรณาการ + Quick Win)
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
3) พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน/ข้ อ กฎหมาย รองรั บ การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4) ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ไขปัญหาด้า น
แรงงาน (บูรณาการ)
2.7 แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
(1) วิสัยทัศน์
จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Nonthaburi as a
city’s of the best habitat with high quality, and the city of creative economy)
(2) เป้าประสงค์รวม
1) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ
2) จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและภาคบริการให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3) จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) พันธกิจ
1) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกระดับ
2) พัฒ นาและส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีการดารงชี วิตตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3) เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าและภาคบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
4) พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ
เป้าประสงค์
1) จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนทุกระดับ
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ ระบบขนส่งมวลชน และระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
2) สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และอานวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน
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3) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีความภูมิใจ
ในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม
ภาคพาณิชยกรรมภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเติบโตจากฐานราก
2) ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต
และสุขภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม รวมทั้งการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ที่มีคุณภาพและเชิงสร้างสรรค์
5) พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ ในการลดของเสียที่แหล่งกาเนิด
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเมือง
2) เพื่อคงวิถีชีวิตรักสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งพักอาศัยประชาชน
กลยุทธ์
1) พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว
2) จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
3) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.8 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2564)
(1) วิสัยทัศน์
เมืองแห่งอนาคต แหล่งการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่
แข่งขันได้ในระดับสากล
(2) เป้าประสงค์
1) มีศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนเพิ่มขึ้น
2) มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น
3) มีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/
ปุาสักและลาน้าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ/ผักตบชวา/วัชพืช ด้วยการใช้นวัตกรรม
4) มีการบริหารจัดการเมืองและระบบ Logistics ที่มีประสิทธิภาพ
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(3) พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรม Electronics และ High Tech
2) พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้มีขีดความสามารถในด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยว
และบริการ
3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก และลาน้าสาขา
4) การจัดการขยะ ผักตบชวาและวัชพืช และนาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
5) บริหารจัดการเมืองและระบบ Logistics
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และชุมชน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตร เชิงสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
1) ผลผลิตของสินค้าที่จัดในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
มีเพิ่มมากขึ้น
2) ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ที่สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิง
สร้างสรรค์” มีมากขึ้น
3) มีการนาเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้า OTOP มากขึ้น
กลยุทธ์
1) พัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
พร้อมขยายช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า ภาคการเกษตรและสิ น ค้ า
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
3) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4) เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าต้นทุนสนับสนุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความโดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
1) คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และ
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาและปุาสัก ได้รับคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น
2) มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และสุขภาพ
3) ยกระดับการตลาดและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนประจาปี พ.ศ. 2563

20

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก และลาน้าสาขา และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม
เป้าประสงค์
1) ระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ปุาสัก และลาน้าสาขามีคุณภาพ
2) มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ชุมชน
และเมืองลดลง
3) สามารถนาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและนาไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
กลยุทธ์
1) การบริ หารจั ดการมลภาวะสิ่ งแวดล้ อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย ในการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2) ยกระดับการให้ความรู้และส่งเสริมการนาขยะและผักตบชวาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics
เป้าประสงค์
1) มีสภาพ ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสะดวกในการเดินทาง
2) เพิ่มประสิทธิภาพ อานวยความสะดวก และลดอุปสรรคในการขนส่งผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2) พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะ
3) รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2.9 โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักงานแรงงานจังหวัด
2) สานักงานจัดหางานจังหวัด
3) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
4) สานักงานประกันสังคมจังหวัด
5) สานักพัฒนาฝีมือแรงงาน (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
(1) หน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) สานักงานแรงงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.1) ปฏิบั ติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาครวมทั้ง ดาเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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1.2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแรงงาน รวมทั้ง
กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
1.3) ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ งานด้านแรงงาน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.4) ประสานการดาเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการด้านแรงงาน
ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
1.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2) สานักงานจัดหางานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
2.1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
2.2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
2.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
3.1) ดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2) ให้บริการงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
3.3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4) สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
4.1) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2) กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
4.3) รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อ
สานักงานแรงงานจังหวัด
4.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ในกรณี ที่มีการจัดตั้งสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาขึ้นในจังหวัดใด ให้สานักงานประกันสังคม
จังหวัดสาขา มีอานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ก. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ค. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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(2) หน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่สานักพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ดาเนินการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) จัดทาแผนงานและแนวทางการพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัดและประสานแผนการฝึกอาชีพของ
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือ
แรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) ส่งเสริมให้คาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดาเนินการจัดแข่งขันฝีมือ
แรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และ
เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้ มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7) ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากาลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8) ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและ
ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ชานาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึก
อาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
10) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือคนหางานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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