แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
(พ.ศ. 2563 – 2565)

คานา
กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ สานักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2563-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
พ.ศ.2562-2564 เป็น แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2563-2565) โดยประสาน
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี โ ครงการบรรจุ อ ยู่ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
จั ง หวั ด นครนายก (พ.ศ.2563-2565) และพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการ
บูรณาการทางานทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ภารกิจงานมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
และเป็นแนวทางในการจัดทา แผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแต่ละจังหวัดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รั บ บริ การในพื้น ที่ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพการจัดทาปฏิบั ติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้ ลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น โดยความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ภาคส่วนรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สานักงานแรงงานจังหวัดนครนายก จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
และ ทุกองค์กรที่ให้ความร่วมมือกันสามารถผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
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_____________________________________________________________
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2563 - 2565 ดาเนินการโดยปรับปรุงมาจากแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ.2562-2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานของจังหวัดมีแผนพัฒนาแรงงาน
ระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน
ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการบูรณาการทางานทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน
จังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจงานมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทด้านแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดทา แผนงาน/โครงการและการขอ
งบประมาณของแต่ละจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริ การในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดาเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2562-2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.
2563 เป็นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2563-2565) โดยมีแผนงาน/โครงการปี
2563-2565 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ :
“แรงงานมีศักยภาพสูง มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ :
1. พัฒนากาลังแรงงานให้มีศักยภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในระบบแรงงาน
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบูรณาการภารกิจของ
เครือข่ายแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2562 –
2564 จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับ
แรงงาน
3. บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุ มและเหมาะสมกับคนทุกช่ว งวัย รวมทั้งเพิ่มผลิ ตภาพและคุ้มครองแรงงานให้ เป็นแรงงานฝี มือที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัยในการทางาน
(2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในมิติของการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม โดยพิ จ ารณาจากจ านวนแรงงานในระบบที่ ไ ด้ รั บ
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน โดยกลุ่มคนที่จะสามารถยกระดับให้มีความเสมอภาคและขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคมได้
อาทิ เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้อ งขัง เป็นต้น เช่น โครงการ
การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้มี
งานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ อั ต ราค่ า จ้ า งตามมาตรฐานฝี มื อ ที่ ก าหนดตามกฎหมาย ร้ อ ยละของสาขาอาชี พ ที่ มี
การประกาศอัตราค่าจ้ างตามมาตรฐานฝี มือเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อรองรั บ การแข่งขัน โครงการให้ บริการจัดหางานแก่กลุ่ มคนพิเศษ นักเรี ยน/นักศึกษา ผู้พ้นโทษ
ผู้พิการ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน โครงการให้บริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ นักเรียน/นักศึกษา ผู้พ้นโทษ ผู้พิการ เป็นต้น

หน้า 8

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ
สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่ นคงที่มี อยู่ ในปั จจุ บั น และที่อาจจะเกิ ดขึ้ นในอนาคตใช้ กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้ งกั บ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสั งคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ วโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหา
การค้ามนุ ษย์ วัดระดับ รายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อเมริกา TIP Report
(Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมายป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA) ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาต
ทางาน (ร้อยละ 100) และจานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โครงการศูนย์ประสานงาน
ประมง 22 จังหวัด โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่ างด้าวและสถานประกอบการ โครงการเผยแพร่
ความรู้เพื่อป้ องกัน การหลอกลวงคนหางาน โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน รวมทั้ง
เป้ าหมายในการพัฒ นาทักษะฝี มือแรงงานในหลั กสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรม
หุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมการบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล เป็ น ต้ น และมี โ ครงการที่ ส นั บ สนุ น ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electrics) โครงการยกระดับ
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่ อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ โครงการเพิ่มศักยภาพ
แรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกาลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand
4.0 กิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมาย
(1) ภาครั ฐ มี วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ภาครัฐ ที่ย ึด ประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง ตอบสนองความต้อ งการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับ แนวหน้ า ของภูมิ ภ าค และ (๒) ภาครัฐ มี ความเชื่อมโยงในการให้ บ ริการสาธารณะต่างๆ ผ่ านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการ
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ คะแนนการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวงแรงงาน) และร้อยละ
ข้อตกลงในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสาเร็จ อาทิ การพัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้ บ ริ การในรู ป แบบเทคโนโลยี ดิจิ ทัล และการเชื่อ มโยงฐานข้ อมูล ด้ านแรงงานกับหน่ว ยงานทั้ง ภายในและ
ภายนอก)
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากจานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ
- แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน
- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนแรงงานในระบบที่
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนลูกจ้างที่อยู่ใ นความคุ้มครองของกองทุ นเงินทดแทน
เช่น โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม จานวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน รวมทั้งร้อยละ
ของผู้สูงอายุในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เพิม่ ขึ้น
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(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอาย
- เป้าหมายของแผนย่อย
1) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2) ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากร้อยละของผู้ สูงอายุที่ได้รับ
การส่งเสริมการมีง านทาและ/หรือฝึกอาชีพให้มีงานทา เช่น โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ เป็นต้น
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้ าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากจานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน เช่น โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit (SUD) เป็นต้น
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
- แนวทางการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
- เป้าหมายของแผนย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพ เช่น โครงการยกระดับแรงงานไทย
ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีสมรรถนะ โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ
Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกาลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 กิจกรรม
อบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
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4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สามารถพิจารณาได้จากระดับความสาเร็จของประเทศไทย
ในการแก้ปั ญหาแรงงานต่างด้าวและปั ญหาการค้ามนุษย์ วัดระดับรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมายป้องกันเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA)
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
- การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ จ ากระดั บ
ความสาเร็จของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ วัดระดับรายงานการค้า
มนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ตาม
กฎหมายป้องกัน เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of
2000 : TVPA) เช่น โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โครงการศูนย์ประสานงานประมง 22
จังหวัด โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ
ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ(รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้ าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณี และความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ เช่น การให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนาตอบปัญหาเกี่ยวกับ
สิทธิกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โครงการให้ความรู้ การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- แนวทางการพัฒนา ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทา
ความตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่
ส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทย
- เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่ บทฯ โดยพิ จารณาจากระดับความส าเร็จของ
ประเทศไทยในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์วัดระดับรายงานการค้ามนุษ ย์ของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมายป้องกัน
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA) ร้อยละ
ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางาน (ร้อยละ 100) และ จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและ
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ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว โครงการศูนย์ประสานงานประมง 22 จังหวัด โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์
ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทพิจารณาได้จากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
- แนวทางการพัฒนาวางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดย
เชื่ อ มโยงภาคการศึ ก ษากั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารให้ ต อบสนองความต้ อ งการของแต่ ล ะสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็น
แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาด
แคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ - เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี เช่น โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มี
สมรรถนะ โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกาลั งแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 กิจกรรมอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
เป็นต้น
7) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐ
มีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากระดับความสาเร็จในการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน และ ระดับความสาเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น โครงการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการ การส ารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ โครงการจัดทาบทวิเคราะห์ การรายงาน
สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครนายก เป็นต้น
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
- เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
- การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ (พิจารณาได้จากระดับความสาเร็จในการ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน เช่น โครงการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงาน
สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครนายก เป็นต้น
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(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
- แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
- เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ พิ จ ารณาได้ จ ากร้ อ ยละข้ อ ตกลงในเชิ ง
บูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสาเร็จ
8) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
- เป้าหมายของแผนย่อย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ด้านที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
- หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ได้แก่
1.1 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และ
เชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงานร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และเอกชน)
1.1.1 เรื่องที่จะดาเนินการปฏิรูป
1) สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
เป้าหมายและเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
2) ปรับปรุงหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย
3) จัดตั้ง Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฝึกฝนแรงงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา
4) Job Matching Platform : จัดให้มี Matching Platform เพื่อสนับสนุน
การจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด
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1.1.2 เป้าหมาย
1) มีแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
เป้าหมายและเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
2) มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สร้างแรงงานตรงตามความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
4) มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสร้าง
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการในตลาด
1.1.3 ตัวชี้วัด
1) แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
2) หลั กสูตรระดับอุดมศึกษาที่ส ร้างแรงงานตรงตามความต้องการของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3) จ้านวนแรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายได้หลังการเข้าเรียนหลักสูตร
4) ศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
5) Matching Platform
- หัวข้อย่อย ๒.๓ : การสร้างสมดุลระดับประเทศ ได้แก่
1.2 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานประกันสังคม)
1.2.1 เรื่องที่จะดาเนินการปฏิรูป
1) การดึงแรงงานนอกระบบเข้าระบบประกันสังคม: พิจารณาแนวทางในการ
ดึงแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
2) การเพิ่มเพดานเงินสมทบ : พิจารณาเพิ่มเพดานจ้านวนเงินสูงสุดที่ใช้เป็น
ฐานในการคานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากปัจจุบันอยู่ที่ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
1.2.2 เป้าหมาย
1) จ้านวนแรงงานนอกระบบและเกษตรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
2) คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนดีขึ้น
1.2.3 ตัวชี้วัด
1) จ้านวนแรงงานนอกระบบและเกษตรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
2) คุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน
2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
2.1 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
(หน่วยงานรับผิดชอบ : หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ หน่วยงานร่วม
ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานประกันสังคม)
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๒.1.1 เรื่องที่จะดาเนินการปฏิรูป (ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)
- กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และเป็นธรรม
2.1.2 เป้าหมาย
- ประชาชนในแต่ละระบบสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2.1.3 ตัวชี้วัด
1) แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เสร็จภายใน ๒ ปี
2) กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้รับการทบทวนและปรับปรุง
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
๑) วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (หลัก)
๑.2 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า (รอง)
๒) เป้าหมายรวม
เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้ (หลัก)
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน
2) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้ วั ด ๒.๓ สั ดส่ วนแรงงานนอกระบบที่ อยู่ ภายใต้ ประกั นสั งคม (ผู้ ประกั นตนตามมาตรา ๔๐)
และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
4.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับ
ขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และ การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
5.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไม่มีสั ญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิป ระโยชน์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
๔) ตัวชี้วัด จานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย
๕) กลยุทธ์
(1) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(2) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(3) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง
และคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จากขบวนการค้ามนุษย์
(4) จัดระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าว ตามที่กฎหมายกาหนด
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)
ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้วในด้านภาพรวมเศรษฐกิจเป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่
จะเติบ โตเป็น ศูนย์ กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่ตั้งนิคม
อุตสาหกรรม และเป็ น แหล่งการค้าชายแดนที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ งผลิตสิ นค้าเกษตรที่ส าคัญของ
ประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูกผลไม้หลักที่สร้างรายได้การส่งออกให้กับประเทศ การทาประมงน้าลึก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และปศุสัตว์
1. จุดแข็งของพื้นที่ภาคตะวันออก
1) เป็ นศูน ย์ร วมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้มีการลงทุนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ และเป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ ส าคั ญ ของประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
อุ ต สาหกรรมกลั่ น น้ ามั น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ค โทรนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า รวมถึ ง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่สืบเนื่องตอนในของจังหวัดระยอง
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2) มีท่าเรือน้าลึก และระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน และรถไฟที่สนับสนุนการเปิดประตู
การขนส่ ง ของประเทศเข้ า สู่ ร ะบบโครงข่ า ยการเดิ น เรื อ นานาชาติ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หากมี ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพท่ า เรื อ น้ าลึ ก ที่ มี อ ยู่ พร้ อ มทั้ ง ประสานโครงข่ า ยการขนส่ ง หลั ก ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณชา ยฝั่ ง ทะเล
ตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิตและ
ประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้ าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ
นานาชาติ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา
และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง ถนน รถไฟ และท่าเรือน้าลึก
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะ
พัทยา-บางแสน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกาะช้าง และเกาะ
เสม็ด ที่กาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาดของเมืองเพิ่มขึ้น
ทาให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
อัตราการเติบโตสูง นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้าตก อุทยานแห่งชาติ และ
ทะเล ที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยมีพื้นที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่าง ทั้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่อง
แก่ง เช่น การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งที่อาเภอโป่งน้าร้อน จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดู
ผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้
4) เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมีปริมาณการ
ผลิตมากพอสาหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจานวน
มาก นอกจากนี้พื้นที่นี้ยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทาประมงน้าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
5) เป็ น แหล่ ง เจี ย ระไนอั ญ มณีที่ มี คุ ณ ภาพและมี ชื่ อเสี ย ง โดยได้ มี ก ารฝึ ก ฝนฝี มือ ด้ า นการ
เจียระไนจนเกิดความชานาญ และมีก ารใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของอัญมณี ส่งผลให้ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไน และย่านธุรกิจอัญมณีที่สาคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยง
ไปสู่การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ สามารถซื้อกลับไป
เป็นของที่ระลึกได้
6) มี พ รมแดนติ ด กั บ ชายแดนกั ม พู ช า ซึ่ ง เป็ น จุ ด การค้ า ชายแดนที่ อ ยู่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจุดการค้าชายแดนอื่นๆ ของ
ประเทศ ประกอบกับตั้งอยู่ในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้ งในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได้
2. จุดอ่อน ปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทาให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
ประกอบด้วย แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ระดับล่าง ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือสาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี การปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีสูงขึ้น นอกจากนี้แรงงานที่มีฝีมือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานและมีความ
มั่นคงต่ออนาคตในการทางานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการทางานอยู่ในอัตราที่สูง ตลอดจนแรงงานใน
ท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ ซึ่งโดยสรุปแล้วมีปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกี่ยวข้อง
ด้านแรงงานในเรื่องภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอด
รับกับการพัฒนาของภาค และการผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และยังใช้แรงงานเข้มข้น
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3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
มุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
4. เป้าหมาย
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก
ลดลง
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในภาพรวม
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2562 – 2564 เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 6.5
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก
ในช่วงปี 2562 – 2564 ลดลงน้อยกว่า 0.397
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก ๑
มูลค่าการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

ค่าฐาน
ปี 2559
1,335,353 ลบ.
(CVM ปี 2559)
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
อัตราการขยายตัว อัตราการขยายตัว อัตราการขยายตัว
อัตราการ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ไม่น้อยกว่า
ขยายตัว
ร้อยละ ๖.๓
ละ ๖.๓
ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
มูลค่าการลงทุน
๓๐๐,๐๐๐ ล้าน
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
ไม่ต่ากว่า ๑.๒
บาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูง นักลงทุนที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น
2) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)
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2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
จั ง หวั ด นครนายก ไดน าแนวคิ ด “เมื อ งน่ า อยู่ ”ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาเป็นกรอบแนวทางการ
กาหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก โดยคานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุน
ด้านต่างๆ ให้จังหวัดเป็น “นครนายกเมืองน่าอยู่” ของคนจังหวัดนครนายก และระดับภาค รวมทั้งระดับประเทศ
โดยกาหนดกรอบความคิด “นครนายกเมืองน่าอยู่”
1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 ดานการเกษตร
1) เกษตรกรผลิตพืชผลการเกษตร ผัก ผลไมสด สมุนไพร ที่ปลอดภัย (Food safely)
ปลอดสารพิษ Organic ไดคุณภาพ ภายใต้แนวคิดปลอดภัยตั้งแต่จากฟาร์มจนถึงส้อมเข้าปาก (From the Farm
to the Fork) โดยยึดหลักความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก การใช้ วิชาการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ไดพันธุพืชที่สอดคลองกับสภาพของดิน การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การ เก็บเกี่ยวที่มี
คุณภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่
2) แปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานและปริมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าโดย การเชื่อมโยงกับ
ความต้องการ ของตลาด และห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลก (Global Supply Chain)
3) กลไกลประชารัฐบูรณาการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ (เกษตร พาณิชย์
เอกชน ) เพื่อชี้เป้าให้เกษตรกรผลิต
1.2 ด้านการทองเที่ยวและบริการ
1) พัฒนาการทองเที่ยวกลางแจง (Outdoor) และผจญภัย (Adventure) การทองเที่ยวเชิง
นิเวศ สุขภาพวิถีชุมชน วัฒนธรรม สาหรับคนทุกวัย ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
2) เป็นแหล่งพักผ่อนและเพิ่มพลัง (Fresh up) ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
3) การตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุ (Silchar) ผู้พิการและวัยทางาน เช่น การสืบค้นข้อมูลการทองเที่ยวจาก
อินเตอร์เน็ต คูมือแนะนาการทองเที่ยว การคมนาคมขนส่งโดยสารสาธารณะระหว่างแหลง ทองเที่ยว สินคาของ
ที่ระลึก อาหาร ที่ไดคุณภาพทั้งปริมาณและราคา ความปลอดภัย บริการพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปาที่ไดมาตรฐาน
1.3 ด้านการพัฒนาและยกระดับรายได
1) ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี
2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและการนาหลักการทรงงานมาปรับใช้
3) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงกับความ ตองการของสถาน
ประกอบการและ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
4) การพัฒนากลุ่มรัฐวิสาหกิจการเกษตร OTOP SMEs/CLUSTER รวมกับ บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีเพื่อให้กลุ่มต่างๆ มีความเข้มแข็ง
5) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) สาหรับสินค้าที่มี
แหล่งกาเนิดในจังหวัด
6) บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้ สามารถพัฒนา
และยกระดับรายไดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กองทุนหมูบ้าน กองทุนพัฒนาสตรี รวมทั้งการ พัฒนาสหกรณ์
ต่างๆ
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1.4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนองตอบต่อ Life Style ของคนรุนใหม ซึ่งสามารถทางานได
ทุกที่ที่มีอินเตอรเน็ต (Smart Life)
1) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
คนยุคใหม่ (Work Space for Millennials Generations) ในการทาธุรกิจ Online
2) การจัดหาพื้นที่ทางาน (Work Space) ที่ตอบโจทย์ life style ของคนรุ่นใหม่อาทิ พื้นที่
ทางานร่วม (Co-Worker Space) 3) หาโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ทางานที่เป็นอิสระมากขึ้น (Independent
Working Style)
2. ด้านสังคมความมั่นคงและการบริการ
2.1 ด้านสุขอนามัย
1) ให้ความสาคัญกับการป้องกันโรคโดยการสงเสริมใหออกกาลังกายในคนทุก วัยและการ
ระมัดระวังการบริโภค เชน อวน หวาน มัน เค็ม
2) พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขพื้นฐานใหไดคุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย และอุปกรณเครื่องมือแพทย
3) พัฒนาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นศูนย์รักษาโรค
เฉพาะทางที่สาคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เพื่อเปนการกระจายโอกาสใหคน
ในภาคตะวันออกไดรับโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางที่สาคัญโดยไมตองเข้าไปใน กรุงเทพมหานคร
4) การดูแลผูสูงผูปวยติดเตียงผูพิการ
2.2 ดานการศึกษา
1) ใหความสาคัญกับการพัฒนาการศึกษาทุกชวงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ และเครื่องจักรใช
งานแทนมนุษย (Robot) โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถ ตอบสนองความตอง
การของตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ
2) พัฒนาการศึกษาเพื่อเขาสูยุคการทางานรวมกับหุนยนต (Robot)
3) การทาใหประชาชนหมูบานเขมแข็งสามารถเขาถึงและใชงานเทคโนโลยีได อยางดี และได
รับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยและสิ่งที่รัฐบาลไดลงทุนใหแลวอยางคุมคา เชน AgriI MAP อินเตอรเน็ตตาบล เป็นต้น
2.3 ดานความมั่นคง
1) ประชาชนและหมู บ านมีความเขมแข็ง มีภูมิคุ มกันและมีส วนรวมในการ รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน อาชญากรรมและยาเสพติด
2) ประชาชน และหมูบานมีความรูรักสามัคคีปรองดอง การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข และใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต (Way of life) มีภูมิคุ มกันต่อ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
3) ประชาชนหมูบานมีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง ยึดมั่นความซื้อสัตยสุจริตยึดถือ ผลประโยชนส
วนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
4) ประชาชนมีความมั่นคงในปจจัย 4 ที่จาเปนตอการดารงชีพ คือ ที่อยู อาศัย ยารักษาโรค
อาหาร เครื่องนุงหม
2.4 ดานศิลปวัฒนธรรม
1) ประชาชน หมู บ าน /ชุมชน มีความภาคภูมิใจ บารุงรักษา ต่อยอดและใช้ประโยชนจาก
มรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2) ประชาชนหมูบาน/ชุมชน สามารถรักษาอัตลักษณของตนเอง และสามารถอยู รวมกันทามก
ลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวยความภาคภูมิใจ
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3) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อกาวเขาสูการเปนจังหวัด 4.0 ตอไป
2.5 ดานการบริหารจัดการ
1) ปญหาดานความตองการของประชาชนพื้นฐานสวนรวม จากหมูบาน ชุมชน ตาบล อาเภอ
จะไดรับการแกไขผานแผนหมูบาน ชุมชน ตาบล อาเภอ
2) การบริหารจัดการจะใหความสาคัญกับการมีส วนรวมทุกภาคสวนในรูปแบบ ภาคีเครือขาย
ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และผู มีส วนไดสวนเสีย ตั้งแตการวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล
3) ภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set ในการรับฟงปญหาความ ตองการของประชาชน
การนานโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ การยึดประโยชนของประชาชน และ ประเทศชาติเปนหลัก
4) ประชาชนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิด Mind Set จากการเปนผูรับความ ชวยเหลือแบบใหเปลา
เปนการมีส วนรวมและรับผิดชอบทั้งในลักษณะการร่วมแรงกาย การสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน การเรียกเก็บ
ค่าบริการ เพื่อใหเกิดความรูสึกประชานเป็นเจ้าของ
3 ดานการพัฒนาเมือง
3.1 มีการวางแผนแมบทพัฒนาเมือง (Provincial Development Master Plan) บนพื้นฐานของ
การมีสวนรวมของประชาชนชาวนครนายกทุกภาคสวน โดยยึดเสียงขางมากแตตองคานึงถึง ความตองการความตอง
การของเสียงขาง (Majority Rule Minority Rights) ภายใตแนวทางทุกฝายชนะ (win-win situation)
3.2 วางแผนและบริหารจัดการ บริการโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการคมนาคมขนสง บริการทางดาน
ไฟฟา ประปา โครงขายคมนาคม ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชแนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยึดการ ขนสงเปนศูนยกลาง
หรือ Transit Oriented Development รองรับความตองการของประชาชน และ นักทองเที่ยวผูมาเยือน
3.3 การพัฒนาเมืองตองอยู บนพื้นฐานของความเปนเมืองที่นาอยู สีเขียว เมือง สะอาด เมือง
ประหยัด พลังงาน เมืองแหงโอกาส และความเสมอภาค ของคนไมวาจนหรือรวย เมืองที่มี ปลอดภัย และทันสมัย
(Slow Life Organic Green Clean Equity Safety and Smart City)
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจและชวยกันบารุงรักษาความเปนเมืองที่มีอากาศดี ที่สุดติด
อันดับ 7 ของโลกและเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติเขาใหญที่เปนมรดกโลกอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ไมเป็น
อุปสรรคขัดขวางการพัฒนาแตเปนสวนสาคัญในการสงเสริม นามาซึ่งรายไดและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
4.2 ประชาชนและหมูบานใหความสาคัญและมีส วนรวมในการรักษาปกปองและใช ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีกติกาของหมู บานตาบล อาเภอ จังหวัด เพื่อใหคน ในจังหวัด
และผูมาเยือนไดยึดถือเปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานความเปน “นครนายกเมืองนาอยู”
4.3 ประชาชนและทุกภาคสวนใหความสาคัญกับการประหยัดพลังงานการใช พลังงานสะอาด
เพื่อการพัฒนาการนาของเสียทางการเกษตรมาทาเปนพลังเปนพลังงานทดแทน
4.4 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและชาญฉลาด
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พันธกิจ
จังหวัดนครนายกมุงไปสูเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” โดยกาหนดพันธกิจ จังหวัด ดังนี้
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหมีศักยภาพและมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสรางความสะดวกสบายและนาอยูใหแกสังคม
4. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
เปาประสงครวม
การพัฒนาจังหวัดนครนายกในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) กาหนดเปาประสงครวม
ของการพัฒนา ดังนี้
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและมั่นคง ประชาชนมีงานทาและมีการประกอบสัมมาอาชีพ
ที่ดี
2. ประชาชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิต โดยไดรับการศึกษาความรู การฝกอบรม ขอมูลข่าวสาร
อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว มีบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่พอเพียง และสะดวก รวมทั้งมี
ความปลอดภัยในการดารงชีวิตและรักษาทรัพยสิน
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีสถานที่ พักผอนหยอนใจ
สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว และที่ว างโลงอยางพอเพียง ตลอดจนมีระบบบาบัดน้าเสียและ กาจัดขยะอย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเปาหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองนาอยู” ประกอบดวย
1. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ากวา รอยละ
2. เกษตรกรมีรายไดจากการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 5
3. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
4. จานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รอยละ 5
5. ประชาชนเขาถึงบริการของรัฐเพิ่มขึ้น รอยละ 7
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้น รอยละ 9
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. แหล่งเกษตรกรรมที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความเป็นครัวโลก และความมั่นคงทางอาหาร
2. แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวอย่างคุ้มค่าอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร และ EEC
3. เมืองน่าอยู่ที่คนกรุงเทพมหานครและ EEC ตองการมาพักผ่อนและเพิ่มพลังทาง กาย ทางจิตใจ
ความคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อาศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยทางาน GEN y-z (Work Place)
“โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้านมีเป้าหมาย เพื่อให้คนจังหวัดนครนายกการธารงรักษาและใช้ประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา
จังหวัดนครนายกกาหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อสอดคลองกับสถานการณ และตอบสนองความ ต
องการของประชาชน ตามเป้าหมายการพัฒนา “นครนายกเมืองน่าอยู่” ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ ปลอดภัย
ตรงกับความต้องการของตลาด
วัตถุประสงค์
1. การผลิตสินค้าเกษตร
ตัวใหมๆ ตามความตองการ
ของตลาดในลักษณะเปนต
ลาดเฉพาะกลุม (Niche
Market) (เชิงรุก)
2. การผลิตสินค้าเกษตร
พื้นฐานตามศักยภาพของ
พืน้ ที่แต
สามารถทาใหเกษตรกร
สามารถอยูรอดไดดวยการ
ลดตนทุนและเพิ่ม
ผลิตตอไร (เชิงรับ)
3. การปรับเปลี่ยนพื้นที่
การเกษตรที่ใหผลตอบแทน
ไม่คุ้มค่าไปทาเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ การทองเที่ยว
เชิงเกษตร การปศุสัตว
ฯลฯ
4 . การแปรรูปเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
5. นาระบบข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม มา
ใช้ในขั้นตอนการผลิต การ
แปรรูป การตลาด เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
61 62 63 64 65 รวม

ตัวชี้วัด:
1. จานวนแปลง/ฟาร 100
ม ผานการรับรอง
มาตรฐาน GAP ที่ได
รับการส่งเสริมพัฒนา
2.รอยละของเกษตรรุ 80
นใหม (Young
Smart)
ไดรับการพัฒนาเป็น
Smart Farmer
3.รอยละเกษตรกรที่ 70
ผ่านการพัฒนานาองค
ความรูไปใชในการ
พัฒนาอาชีพ
4.รอยละของมูลค่า
10
ผลผลิตมะยงชิด ที่
เพิ่มขึ้นต่อกิโลกรัม
5. รอยละของผลิต
75
ภัณฑแปรรูปอาหาร
เกษตรไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
6. รอยละที่เพิ่มขึ้น
15
ของรายไดจากการ
จาหนายสินคา OTOP

100

100

100

100

500

80

80

80

80

80

70

70

70

70

70

10

10

10

10

10

75

75

75

75

75

15

15

15

15

15

แนวทางการ
พัฒนา
1. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางการผลิต
เกษตร (ดินเปรี้ยว ดิน
จืด /ระบบบริหาร
จัดการน้า
น้าแล้ง น้าท่วม ระบบ
กระจายน้า/พันธ์พืช/
เครื่องจักรกล
การเกษตร) โดยใชข
อมูลสารสนเทศ
นวัตกรรมสนับสนุน
2. นาวัตกรรมมาใช
ในการสร้างมูลคาการ
แปรรูปเกษตร
อุตสาหกรรม (โรง
บรรจุภัณฑ , บรรจุ
ภัณฑ์, Logistic) การ
แปรรูป (From farm
to table)
3. บูรณาการ
การตลาด โดยกลไก
ประชารัฐ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุม
ที่ไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาการทองเที่ยว
กลางแจงการผจญภัยเชิง
นิเวศสุขภาพวิถีชุมชน
วัฒนธรรมสาหรับคนทุกวัย
ที่ไดมาตรฐาน
2.เพิ่มแหล่งพักผ่อนเพิ่ม
พลังตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3.สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักท่องเที่ยวที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
4.นักทองเที่ยวจะกลับมา
ทองเที่ยวนครนายกซ้า
และเพิ่มจานวนวันในการ
พักและค่าใช้จ่ายรวมทั้งมี
การกระจายรายไดการทอง
เที่ยวสูชุมชน

ตัวชี้วัด:
1.รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดดานการ
ท่องเที่ยว
2.รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจานวนนักทอง
เที่ยว
3.จานวนบุคลากร
ทางการทองเที่ยวที่ได
รับการพัฒนา
4.จานวนชองทางที่มี
การประชาสัมพันธ์
5.จานวนภูมิปัญญา
ทองถิ่นและขอขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
61 62 63 64 65 รวม
5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

50

50

50

50

50

250

5

5

5

5

5

25

2

2

2

2

2

10

แนวทางการ
พัฒนา
1.พัฒนาโครงข่าย
เส้นทางท่องเที่ยวภูมิ
ทัศน์แหลงทองเที่ยว
สิ่งอานวยความ
สะดวกและผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพ
2.สงเสริมและ
สนับสนุนการรักษา
และฟนฟูวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษ
และฟนฟู
3.นาระบบสารสนเทศ
มาใชในการพัฒนา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การตลาดและความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว
4.พัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสินคา OTOP
SMEsและClusterเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรู และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึง
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
แนวทางการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
พัฒนา
61 62 63 64 65 รวม
1.มีระบบโครงสราง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและ
มาตรฐาน
2.ประชาชนมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
3.ประชาชนมีความรูและ
ทักษะในการประอาชีพ

ตัวชี้วัด:
1.รอยละของเส้นทาง
การคมนาคมที่ไดรับ
การปรับปรุงใหได
มาตรฐาน
2.จานวนครัวเรือนที่
เขาถึงน้าประปา
3.รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง
ไฟฟ้า
4.การตายดวยโรค
สาคัญลดลง
4.1 อัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ไมเกิน 27 ต่อแสน
ประชากร
4.2 อัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในโรงพยาบาล
นอยกวารอยละ 7
4.3 อัตราตายจาก
โรคมะเร็งตับไมเกิน
26 ตอประชากร
แสนคน
5.รอยละที่ลดลงของ
คดีอุกฉกรรจและ
สะเทือนขวัญ
6.อัตราการเสียชีวิต
ของอุบัติเหตุต่อ
ประชากรแสนคน
7.รอยละอัตราการ
จับกุมคดียาเสพติด
8.สถิติการประสบ
อันตรายจากการ
ทางานลดลงไม่น้อย
กวารอยละ 5
9. รอยละของ
ประชากรที่เขาถึง
Internet
10. จานวนคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบ
O-net

1.จัดทาระบบโครงขาย
12
14
14 บริการพื้นฐานดานถนน
ไฟฟาประปาเพื่อให
บริการประชาชนได
ครอบคลุมและ
1,055 1,130 1,130 เพียงพอตอประชาชน
เพื่อสรางความ
25
30
30 ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2. พัฒนาระบบให
การบริการสาธารณสุข
สังคม ที่มีคุณภาพและ
24
23
23 มีมาตรฐานครอบคลุม
ประชาชน ทุกกลุม
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
และผูสูงอายุเพื่อเสริม
27
27
27 สรางความเข้มแข็งให้
พื้นที่หมูบานและชุมชน
3. เพิ่มโอกาสให
ประชาชนไดเขาถึง
แหลงพัฒนาความรูใน
23.7 23.7 23.7
ระบบนอกระบบ
และเพิ่มทักษะเฉพาะ
ด้านในการประกอบ
อาชีพ
23.7 23.7 23.7

6

8

10

845

910

980

20

20

20

27

26

25

27

27

27

24.6

24.3

24

24.6

24.3

27

104

102

100

100

100

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

42

44

46

48

50

50

33

34

35

36

37

37
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแต่ละปีงบประมาณ
แนวทางการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
พัฒนา
61 62 63 64 65 รวม
1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อย่างยั่งยืน
2. ประชาชนทุกภาคส่วน
ให้ความสาคัญกับการ
ประหยัดพลังงาน การใช
พลังงานสะอาด และการ
นาของเสียดานการเกษตร
มาเป็นพลังงานทดแทน

ตัวชี้วัด:
1.ประเภทคุณภาพน้า 3
ของแม่น้านครนายก
2. จานวนผูเขารวม
550
กิจกรรมพื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
3.จานวนชุมชนหรือ
5
กลุมผลิตภัณฑชุมชน
มีการใชพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น
4.รอยละที่เพิ่มขึ้น
0.08
ของการปลูกปาและ
พื้นที่สีเขียว
5. รอยละของขยะมูล 10
ฝอยที่สงเขาสูระบบ
กาจัดขยะมีจานวน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา
6. รอยละของหมู
80
บ้าน/ชุมชนที่มีจุด
รวบรวมขยะอันตราย
หรือของเสียอันตราย
ชุมชน

3

3

3

3

3

600

650

700

750

750

5

5

5

5

5

0.1

0.12

0.14

0.16

0.16

15

20

25

25

25

90

100

100

100

100

1.พัฒนาปรับปรุง
แหลงน้าใหมีความ
เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน
2. สรางการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพดิน
ใหสามารถทา
การเกษตรไดอยางมี
คุณภาพ
4. ปลูกปาเพิ่มเติมเพื่อ
รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศใหยั่งยืน
5. พัฒนาระบบกาจัด
ขยะและบาบัดน้าเสีย

2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน(พ.ศ.2563–2565)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน(พ.ศ.2563–2565) ของกระทรวงแรงงานมีสาระสาคัญ โดยสรุปดังนี้
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการและ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้ าง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน(พ.ศ.2563–2565)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน(พ.ศ.2563–2565)ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกระทรวง
แรงงานมีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน Smart Manpower
Management Organization
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
๑. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor
Productivity) โดย IMD
๒. จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
๓. จานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงาน
พันธกิจ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบาย
เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
แรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. กากับ เร่งรั ด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่ อสารประชาสั มพันธ์ การต่างประเทศและพัฒ นา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้ของ
ประเทศ และงานด้านการแรงงาน
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ค่านิยมหลัก
BEST B = Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ความหมาย ทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T = Teamwork ความหมาย ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
๓. บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
๔. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง

เป้าประสงค์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทา
หน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ตามนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนด้านเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
ให้มีศักยภาพสูง

กลยุทธ์
1.1 กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ปฏิรูปประเทศ
1.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
รองรับความต้องการในพื้นที่
1.๓ เร่งรัดและผลักดันนโยบายเร่งด่วน
และสาคัญของรัฐบาล (Quick Win)
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขีด 2.1 พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมการ
สมรรถนะสูงในการให้บริการข้อมูลด้าน บริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้าน
แรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แรงงาน(BIG DATA) อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2 สานักงานปลัดกระทรวง
และมีความมั่งคง
แรงงานได้รับการพัฒนาเป็นองค์กร
ธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมี 2.3 พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ประสิทธิภาพมีคณ
ุ ธรรม โปร่งใส
แรงงานในทุกระดับ
ยุติธรรมและตรวจสอบได้
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
และองค์กรไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงและ
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick
Win)
2.5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร (เก่ง ดี แข็งแรง มี
ความสุข)
2.6 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานให้กับบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์
๓. บูรณาการการสร้างภาคีเครือข่าย
และการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและ
ต่างประเทศ

เป้าประสงค์
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการ
ทางานร่วมกันเพื่อให้บังเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานนอกระบบได้รบั ความคุ้มครอง มี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
อาชีพ มีรายได้ มีความมัน่ คงในชีวิต และ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

กลยุทธ์
3.1 บูรณาการการดาเนินงานด้าน
แรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใน
ระดับพื้นที่ (Quick Win)
3.2.เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาคีเครือข่ายให้มีการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 คุม้ ครองและดูแลแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
4.1 เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ
(Quick Win)
4.2.บูรณาการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอก
ระบบ
4.3.บูรณาการการขยายความคุ้มครอง
และสร้างหลักประกันความมั่งคงในชีวิต
ให้กับแรงงานนอกระบบ
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2563–2565)
3.1 การประเมินสถานการณ์ปัญหาและความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
(พ.ศ.2563–2565)
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก ประชากรส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรมและประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของจังหวัดนครนายก
จะมีลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็นวั ฎจักรหรือวงจร ทั้งนี้เพราะพื้นที่จังหวัดเป็นเขตเกษตรกรรม
ประชากรซึ่งเป็นกาลังแรงงานของจังหวัดจะอาศัยอยู่ในภาคส่วนของเกษตรกรรมเพื่อช่วยครัวเรือนในการทา
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางานทาในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครนายกและจังหวัดข้างเคียง และจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครั้งในฤดูเพาะปลูกวนเวียนใน
ลักษณะเช่นนี้อย่างเป็นวัฎจักรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาลเท่านั้น และอัตราการ
ว่างงานในแต่ละไตรมาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลงตามปัจจัยในเรื่องฤดูกาล มีอัตราการว่างงานต่า เพียงร้อยละ
0.10 เท่านั้น ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) อัตราการว่างงานจะเกี่ยวข้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและพื้นที่ และเนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีทบบาทสาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ด้าน
เศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง เนื่องจากต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ
ให้มีงานทา ให้มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้ทางานมีรายได้ในการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอาชี พ การ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การจัดหางาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการให้
ได้รับความเป็นธรรม และการประกันสังคม ดังนั้นจึงมี ความจาเป็นของการจัดทาแผนปฏิบัติการ เพื่อกาหนด
ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทั ศน์ และเป้าประสงค์ขององค์การ
กาหนดเป้าหมายในการทางานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ และยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการดาเนินการได้สาเร็จก็จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จของเป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับเป้าหมายในการทางานที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ แผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
แรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการบูรณาการทางานทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจงานมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทด้าน
แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้า นนโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดทา แผนงาน/โครงการ
และการของบประมาณของแต่ ล ะจั ง หวั ด เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2563–2565)
3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาแรงงานของ
จังหวัดมีแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
แผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแต่ละจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริการในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.2 เป้าหมาย
1) เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัด
“แรงงานมีศักยภาพสูง มีหลักประกันความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
2) พันธกิจ
1) พัฒนากาลังแรงงานให้มีศักยภาพทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของ ตลาดแรงงาน
2) เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในระบบแรงงาน
3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบูรณาการภารกิจ
ของเครือข่ายแรงงาน
3) ตัวชี้วัดรวม
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
(พ.ศ.2563–2565) ได้ดังนี้
ตารางที่ 1
ตัวชี้วัดทั้งหมดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2563–2565)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย:ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

ยุทธศาสตร์ที่1: ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รบั การฝึกเตรียมเข้าทางาน (ระดับ 1-5)
3.5
4.0
4.0
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รบั การฝึกยกระดับฝีมือ (ระดับ 1-5)
3.5
4.0
4.0
เชิงปริมาณ
1. จานวนของแรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
150
150
150
2. จานวนแรงงานได้รับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
20
20
20
3. จานวนแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ
180
200
250
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
เชิงคุณภาพ
3.5
4.0
4.0
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม (ระดับ 1-5)
240
240
240
- จานวนสถานประกอบกิจการ ได้รบั การตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความ
ปลอดภัยในการทางาน(แห่ง)
145
145
145
- จานวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์และได้
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม (แห่ง)
12,270 12,270 12,270
- จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
- สิทธิตามกฎหมายแรงงาน (คน)
20
20
20
- จานวนแรงงานคนพิการและผูด้ ูแลคนพิการในจังหวัดนครนายกได้รบั การพัฒนา
ทักษะอาชีพ (ไม่น้อยกว่า)
100
100
100
- จานวนแรงงานได้รับการฝึกอาชีพเสริม
3.5
4.0
4.0
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม (ระดับ 1-5)
3.5
4.0
4.0
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน (ระดับ 1-5)
80
80
80
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ
72
72
72
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
80
80
80
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศที่มารับบริการ
70
70
70
- ร้อยละของผูร้ ับบริการนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์
70
70
70
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกีย่ วกับการทางานของแรงงานต่างด้าว
80
80
80
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (ไม่น้อยกว่า)
- ร้อยละของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมภายในกาหนดเวลา
- จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
- จานวนประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- จานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ
- จานวนแรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทางาน
- ผู้สมัครงานมาใช้บริการได้รับบริการจัดหางาน
- จานวนผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพและทางาน
- จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงานต่ออาสาสมัครแรงงาน
- ร้อยละของแรงงานและสถานประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ
สานักงานประกันสังคม
เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้รับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
- จานวนของแรงงานและสถานประกอบการที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในภารกิจประกันสังคม

ค่าเป้าหมาย:ปีงบประมาณ
2563 2564 2565
92
75
2,190
36
20,000
2,150
4,640
500
90
20

92
80
2,190
36
20,000
2,150
4,640
500
90
20

92
80
2,190
36
20,000
2,150
4,640
500
90
20

70
70

75
75

75
75

1,230
1,080

1,230
1,080

1,230
1,080

3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1. การสร้างความเข้าใจแผน โดยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการจัดทาเพื่อให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบ และเข้าใจทิศทางการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้สึกเป็นส่ว นร่วมและพร้อมรับผิดชอบใน
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. นาแผนการสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการประสานการทางานในแนวราบระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้นเพื่อเกิด
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม
3. สร้างระบบการติดตามและประเมินผล มีเกณฑ์ชี้วัดประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
นาข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯไปดาเนินการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ในรูปแบบของ
รายงานผลการปฏิบัติงานรายปี เสนอผู้บริหาร
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน (Outcome) โดยใช้กลไกระบบการตรวจ
ราชการ เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปไปยังผู้บริหารสาหรับใช้
เป็นข้อมูลในการทบทวนแผน
3. การติดตามประเมินผลภาพรวมโดยใช้วิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ เพื่อติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ใน 2 ระยะ คือ ระยะครึ่งแผน และระยะครบแผน
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ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์จงั หวัดนครนายก
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึงกาลังแรงงาน (แรงงานในและนอกระบบรวมทั้งแรงงานคนพิการแรงงานสูงอายุ) และ
ผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึงความสามารถในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับ
มาตรฐานสากลซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึงแรงงานมีงานทามีความมั่นคงและมีสุขภาวะที่ดีในการทางาน
แรงงานในระบบ หมายถึงผู้มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทางานได้แก่
1) ข้าราชการลูกจ้างประจาของส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น 2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 4) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 6) ผู้มีงานทาที่ประกันตนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมมาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึงผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีงานทาที่ได้รับการคุ้มครองไม่ครบ
ทั้งระบบหรือผู้มีงานทาที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
หมายเหตุ–อ้างอิงมาจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน(พ.ศ.2563–2565)
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:
เป้าประสงค์

1. แรงงานมีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. แรงงานมีได้รับการยกระดับขีดความสามารถและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
3. แรงงานมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทางาน
4. แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน
ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทางาน (ระดับ 1-5)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ (ระดับ 1-5)
เชิงปริมาณ
1. จานวนของแรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
2. จานวนแรงงานได้รับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
1. จานวนแรงงานได้รับการยกระดับฝีมือ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
3.5

4.0

4.0

3.5

4.0

4.0

150
20
300

150
20
300

150
20
300
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กลยุทธ์:
1. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
2. ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้มีมาตรฐานด้านแรงงาน
3. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กลยุทธ์ที่1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สนพ.นครนายก
- กิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้มีมาตรฐานด้านแรงงาน
1 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
สนพ.นครนายก
การแข่งขัน
- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ
- กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1 ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการ
สนพ.นครนายก
พัฒนาฝีมือแรงงาน
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต
และรายได้ให้กับแรงงาน
เป้าประสงค์

1. แรงงานในระบบและนอกระบบมีอาชีพ มีรายได้และได้รับการคุ้มครองและ
ได้รับหลักประกันตามกฎหมาย
2. แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและความคุ้มครองตามกฎหมาย
3. แรงงานมีสถานะความเป็นอยู่ดีขึ้นการบริหารจัดการแรงงานและการจ้าง
แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม (ระดับ 1-5)
- จานวนสถานประกอบกิจการ ได้รับการตรวจคุ้มครองแรงงานและ
ตรวจความปลอดภัยในการทางาน(แห่ง)
- จานวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์และได้ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานครอบครัวและสังคม
(แห่ง)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
3.5
240

4.0
240

4.0
240

145

145

145
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
12,270 12,270 12,270

- จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน (คน)
20
20
20
- จานวนแรงงานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดนครนายกได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ (ไม่น้อยกว่า)
100
100
100
- จานวนแรงงานได้รับการฝึกอาชีพเสริม
3.5
4.0
4.0
- ระดับความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
(ระดับ 1-5)
3.5
4.0
4.0
- ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก องทุ น เงิ น ทดแทน
(ระดับ 1-5)
80
80
80
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ
72
72
72
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมี
งานทา
80
80
80
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทางานต่างประเทศที่มารับ
บริการ
70
70
70
- ร้อยละของผู้รับบริการนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์
70
70
70
- ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ทางานของแรงงานต่างด้าว
เชิงคุณภาพ
92
92
92
- ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
(ไม่น้อยกว่า)
75
80
80
- ร้อยละของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมภายใน
กาหนดเวลา
2,190 2,190 2,190
- จานวนประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
36
36
36
- จานวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
20,000 20,000 20,000
- จานวนประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2,150 2,150 2,150
- จานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ
4,640 4,640 4,640
- จานวนแรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทางาน
500
500
500
- ผู้สมัครงานมาใช้บริการได้รับบริการจัดหางาน
90
90
90
- จานวนผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพและทางาน
20
20
20
- จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์:
1. ให้บริการด้านแรงงานทุกสาขาอาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้และได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบประกันสังคม
อย่างทั่วถึงครอบคลุม
3. ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
4. จัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการด้านแรงงานทุกสาขาอาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มี
1 โครงการแนะแนวอาชีพ
สจจ.นครนายก
1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
1.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
2. แนะแนวอาชีพเพื่อการงานทา
2.1 แนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป
2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
3. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน
3.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
3.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
2 โครงการก้าวสู่งานที่ดีมีคุณภาพ
สจจ.นครนายก
3 โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ
สจจ.นครนายก
4 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน สนพ.นครนายก
การประกอบอาชีพ
5 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ สนพ.นครนายก
อาชีพ
6 การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต, อาชีพ,
พช.นครนายก
รายได้สตรี โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครนายก
7 การสนับสนุนเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพสตรีโดยกองทุนพัฒนา
พช.นครนายก
บทบาทสตรีจังหวัดนครนายก
8 การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการชุมชน
พช.นครนายก
ท่องเที่ยวนวัตวิถี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้และได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึงครอบคลุม
1 การให้บริการจัดหางาน
สจจ.นครนายก
1. โครงการจัดหางานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
3. โครงการนัดพบแรงงาน
4. โครงการพันาระบบบริการจัดหางานในประเทศ
5. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้และได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึงครอบคลุม
2 โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ
สจจ.นครนายก
1. กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับผู้พ้นโทษ
2. กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
3. กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
4. กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาครัฐ
3 การตรวจแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
สสค.นครนายก
4 ตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สสค.นครนายก
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
5 รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการ
สสค.นครนายก
บริหารแรงงานสัมพันธ์ด้านระบบทวิภาคี
6 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัวและสังคม
สสค.นครนายก
7 เสริมสร้างวินัยการทางานในภาคอุตสาหกรรม
สสค.นครนายก
8 พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหารและการ
สสค.นครนายก
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานสู่อาเซียน (ระดับจังหวัด)
9 สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อม
สสค.นครนายก
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจังหวัดต้นแบบ)
10 สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ประชุมเจ้าหน้าที่ สสค.นครนายก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน)
11 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการความ
สสค.นครนายก
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของ
ประเทศไทย (ระดับจังหวัด)
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้าน
สปจ.นครนายก
ประกันสังคม
13 โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วยและผู้ประกันตนที่ สปจ.นครนายก
ทุพพลภาพ
14 โครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
สปจ.นครนายก
15 การดาเนินงานทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตร สสจ.นครนายก
ทอง)ให้แก่ แรงงานนอกระบบรายใหม่กรณีหมดสิทธิประกันสังคม
เช่น ออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง ปลดเกษียณ เจ็บป่วย/พิการจนไม่
สามารถทางานได้ ฯลฯ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2. โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน
3. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
4. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไป
ทางานต่างประเทศ
5 รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก
6 ตรวจสถานประกอบกจิ การที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวทางการปฏิบัติการ
ใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้มีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงาน
8 ติดตามสถานประกอบกิจการที่ผ่านการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน
ที่ดี (GLP) ให้มีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้านแรงงานหรือนาแนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1 โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ
2 โครงการจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นใบขออนุญาตทางาน
3 โครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

สจจ.นครนายก
สจจ.นครนายก
สจจ.นครนายก
สจจ.นครนายก
สสค.นครนายก
สสค.นครนายก
สสค.นครนายก
สสค.นครนายก

สจจ.นครนายก
สจจ.นครนายก
สสค.นครนายก
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4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
เป้าประสงค์

1. แรงงานและสถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจภารกิจด้านแรงงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. อาสาสมัครแรงงานให้บริการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานให้บริการประชาชนในพื้นที่
4. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านแรงงานต่ออาสาสมัคร
แรงงาน
- ร้อยละของแรงงานและสถานประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจของสานักงานประกันสังคม
เชิงคุณภาพ
- จานวนผู้รับบริการด้านแรงงานจากอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่
- จานวนของแรงงานและสถานประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจประกันสังคม

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

70

75

75

70

75

75

1,230

1,230 1,230

1,080

1,080 1,080

กลยุทธ์:
1.
2.
3.
4.

ให้บริการด้านแรงงานกับประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ในภารกิจด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้เป็นกลไกในการดาเนินการด้านแรงงานในระดับพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการด้านแรงงานกับประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1 โครงการสนับสนุนและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนระดับจังหวัด สรจ.นครนายก
2 โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ
สรจ.นครนายก
แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ)
3 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
สปจ.นครนายก
พิการ
4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
สสค.นครนายก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ในภารกิจด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนาตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายคุ้มครอง
สสค.นครนายก
แรงงาน
2 สนับสุนนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและ สสค.นครนายก
ผู้เกี่ยวข้อง
3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
สสค.นครนายก
โยกย้ายถิ่นฐาน
4 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานแก่แรงงาน
สสค.นครนายก
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
5 โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
สปจ.นครนายก
6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา
สปจ.นครนายก
7 โครงการให้ความรู้ การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สปจ.นครนายก
8 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
สปจ.นครนายก
(SDU)
กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่
1 โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
สรจ.นครนายก
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER
สรจ.นครนายก
ONE)
3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้าน
สรจ.นครนายก
แรงงานระดับจังหวัด
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือ
สรจ.นครนายก
และติดตามผลการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
5 โครงการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถาน สปจ.นครนายก
ประกอบกิจการ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้เป็นกลไกในการดาเนินการด้านแรงงานใน
ระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการเฉลิมพระเกียรติอาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสานพัฒนา สรจ.นครนายก
บ้านเกิด
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับ
สรจ.นครนายก
ภูมิภาค
3 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
สรจ.นครนายก
4 การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัคร
สรจ.นครนายก
แรงงาน
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4.6 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานกับแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ
แผน
ระดับ
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผน
ระดับ
ที่ 2

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในส่วนที่กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวข้อง 16 แผนแม่บท 12 ประเด็น
11. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการเรียนรู้

คนและการศึกษา

15. พลังทางสังคม

สังคมสูงวัย

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ ในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. ความมั่นคง

แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2561 – 2564
ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562
และประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดด้านแรงงาน

6. พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจริยะ

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

กระจายศูนย์กลางความเจริญ

การทางานภาครัฐ

7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
EEC +SEC

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เศรษฐกิจฐานราก

4. อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผน
ระดับ
ที่ 3

2. การต่างประเทศ

สภาพแวดล้อมรัฐ

21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

23. การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

แก้ไขปัญหาทุจริต

บริการสาธารณสุข

เป้าหมาย “เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการ 2) คุ้มครอง เสริมสร้างความมั่นคงหลักประกันการท้างาน คุณภาพชีวิตที่ดี 3) บริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศ
4) พัฒนากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 5) บริหารจัดการองค์กร บุคลากร 6) พัฒนา ICT และการสื่อสาร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1: ส่งเสริมการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีความ ปลอดภัยตรงกับความต้องการของตลาด ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรม และการประชุมที่ได้มาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงในสังคมให้มีความสุข
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ
จังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)
*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1: ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กบั แรงงานทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพือ่ ให้มีมาตรฐานด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงานเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2563 - 2565)
* เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดนครนายก“แรงงานมีศักยภาพสูง มีหลักประกันความมั่นคง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”
*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนิน
ชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการด้านแรงงานทุกสาขาอาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรูแ้ ละได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและเข้าสู่
ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงครอบคลุม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
แรงงานในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการด้านแรงงานกับประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ในภารกิจด้าน
แรงงานและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการเชิงบูรณาการส่
หน้งเสริา ม43
ความร่วมมือและติดตามการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้เป็นกลไกในการดาเนินการด้านแรงงาน
ในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563–2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท1ี่ ยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่1 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563

1. โครงการ
ยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน
- กิจกรรมยกระดับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน

เชิงปริมาณ :จานวน 320
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฝีมือได้ตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ :
ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงาน
เพิ่มขึ้นไมน้อยกว่า
ร้อยละ 5

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2564 2565 รวม

320

320

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

960 832,000 832,000 832,000 2,496,000 สนพ.
นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผน
ชาติด้านที่
แม่บทฯ ย่อย
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด
ที่

3

11

11.1
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้มีมาตรฐานด้านแรงงาน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1.โครงการยกระดับ
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
แข่งขัน
- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ แรงงานมี
แรงงานเพื่อรองรับการจ่าย มาตรฐานฝีมือ
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ แรงงานเพื่อ
เข้าสู่เกณฑ์
ตามประกาศ
อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐาน
ฝีมือ
- กิจกรรม ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

แรงงานทั่วไป
และกลุม่
นักศึกษาได้รบั
การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

เป้าหมาย

2563 2564 2565

รวม

2563

งบประมาณ
(ล้านบาท)
2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผนย่อย
ชาติด้านที่ แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

40

40

40

120 116,000

116,000

116,000

348,000

สนพ.
นครนายก

3

11

11.1

300

300

300

900 240,0000

240,000

240,000

720,0000

สนพ.
นครนายก

3

11

11.1
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. ผลผลิต พัฒนา/
ขับเคลื่อนความร่วมมือ
เครือข่าย และส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

พนักงานใน
2,000
สถาน
ประกอบการ
ได้รับการพัฒนา
ฝีมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทางาน

2,000

2,000

6,000

200,000

200,000

200,000

200,000

สนพ.
นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผน
แม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน แผนย่อย
ชาติด้านที่ แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่1 ให้บริการด้านแรงงานทุกสาขาอาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ จานวนนักเรียน
สจจ.นครนายก
กาลังแรงงาน
นักศึกษา และ
1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ประชาชนได้รับ
ตลาดแรงงาน
บริการแนะแนว
1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
อาชีพ
3,260 3,260 3,260 9,780 48,600 48,600 48,600 145,800
ให้นักเรียน นักศึกษา
1.2 กิจกรรมสร้างเครือข่าย
65
65
65
195 27,000 27,000 27,000 81,000
การแนะแนวอาชีพ

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผนย่อย
ชาติด้านที่
แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

หน้า 47

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
2563 2564 2565

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2. แนะแนวอาชีพเพื่อการ
งานทา
2.1 แนะแนวอาชีพ
จานวน
1200 1200 1200 3600
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
นักเรียน
ประชาชนทั่วไป
นักศึกษา และ
2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพ
ประชาชน
160 160 160 480 22,500
เพื่อการจ้างงานแบบครบ
ได้รับบริการ
วงจร
แนะแนว
3. แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ใน
อาชีพ
ระบบการจ้างงาน
3.1 กิจกรรมเพิ่มอาชีพ
20
20
20
60
32,100
เพิ่มรายได้
3.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
12
12
12
36
15,000
รับงานไปทาที่บ้าน
2. โครงการขยายศูนย์บริการ
363 363 363 1,089 4,400
จัดหางานเพื่อคนไทย (Smart
Job Center)
3. โครงการขยายโอกาสการมี
130 130 130 390 67,700
งานทาให้ผู้สูงอายุ
4. โครงการฝึกอบรมแรงงาน จานวนผูเ้ ข้ารับ 100 100 100 300 185,000
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม การฝึกอบรม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
ฝีมือได้ตาม
เป้าหมาย

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
สจจ.
นครนายก

-

-

-

22,500

22,500

67,500

32,100

32,100

96,300

15,000

15,000

45,000

4,400

4,400

13,200

สจจ.
นครนายก
สจจ.
นครนายก
สนพ.
นครนายก

67,700

67,700

203,100

185,000

185,000

555,000

ความสอดคล้องของแผนงาน/
โครงการกับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผน
แม่บทฯและยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผนย่อย
ชาติด้านที่ แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.2

3

11

11.2

3

11

11.2

3

11

11.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิม่ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
6. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต, อาชีพ,
รายได้สตรี โดยกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีนครนายก
7. การสนับสนุนเงินกู้เพื่อ
ประกอบอาชีพสตรีโดยกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
นครนายก
8. การพัฒนากลุม่ ผู้ประกอบการ
OTOP ตามโครงการชุมชน
ท่องเที่ยวนวัตวิถี

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565 รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

240 148,000 148,000 148,000 444,000 สนพ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผนย่อย
ชาติด้านที่
แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.2

จานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ฝีมือได้ตาม
เป้าหมาย
-

80

80

80

1

1

1

3

-

-

-

-

พช.นครนายก

3

11

11.1

-

1

1

1

3

-

-

-

-

พช.นครนายก

3

11

11.1

-

20

20

20

60

พช.นครนายก

3
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้และได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึงครอบคลุม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. การให้บริการจัดหางานใน
ประเทศ
1. โครงการจัดหางานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
2. โครงการเสริมสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืน
3. โครงการนัดพบแรงงานย่อย
4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานในประเทศ
5. โครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน
มีวุฒิการศึกษาเพิม่ )
2. โครงการให้บริการจัดหา
งานแก่กลุ่มคนพิเศษ
1. กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
สาหรับผู้พ้นโทษ
2. กิจกรรมจัดหางานพิเศษ
สาหรับนักเรียน นักศึกษา
3. กิจกรรมจัดหางานให้คน
พิการมีงานทา
4. กิจกรรมส่งเสริมคน
พิการทางานในหน่วยงาน
ภาครัฐ
3. การตรวจแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

จานวน
ประชาชนได้รบั
บริการส่งเสริม 1,100 1,100 1,100 3,300 การมีงานทา
400 400 400 1200 365,100 365,100 365,100 109,5300
60
1

60
1

60
1

180
3

6,000
6,000
6,000
18,000
180,000 180,000 180,000 540,000

36

36

36

108

50,700

50,700

50,700

6

6

18

-

-

-

-

30

30

30

90

-

-

-

-

16

16

16

48

-

-

-

-

1

1

1

1

180,000 180,000 180,000 540,000
51,300

51,300

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
แผน
แผนย่อย
ชาติด้านที่ แม่บทฯ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1
สจจ.นครนายก

152,100

6

จานวนแรงงาน 2,840 2,840 2,840 8,520 51,300
ในระบบและ
นอกระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

153,900

สจจ.นครนายก 3

11

11.1

สสค.นครนายก 2

4

4.1
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4. ตรวจและกากับสถานประกอบ
กิจการ/หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมี
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้าน
ระบบทวิภาคี
6. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน
ครอบครัวและสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
จานวนสถาน
ประกอบกิจการที่
ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานกฎหาย
ความปลอดภัย
จานวนสถาน
ประกอบการ
กิจการที่รณรงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565

รวม

2563

2564

2565

3,800

3,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
รวม
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
11,400 สสค.นครนายก
2
4
4.1

76
แห่ง/
5,620
คน

76
แห่ง/
5,620
คน

76
แห่ง/
5,620
คน

228
3,800
แห่ง/
16,860
คน

58
แห่ง/
2,600
คน
จานวนที่ส่งเสริม 52
สวัสดิการเพื่อ แห่ง/
แรงงาน
2,000
ครอบครัวและ คน
สังคม
-

58
แห่ง/
2,600
คน
52
แห่ง/
2,000
คน

58
แห่ง/
2,600
คน
52
แห่ง/
2,000
คน

174
แห่ง/
7,800
คน
52
แห่ง/
2,000
คน

18,200 18,200 18,200 54,600 สสค.นครนายก

2

4

4.1

5,200

5,200

5,200

15,600 สสค.นครนายก

3

11

11.1

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก -

-

-

7. เสริมสร้างวินัยการทางานใน
ภาคอุตสาหกรรม
8. พัฒนาสถานประกอบกิจการ ต้นแบบระบบการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานสู่อาเซียน (ระดับจังหวัด)
9. สร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
จังหวัดต้นแบบ)
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10. สร้างความปลอดภัยขั้น
พื้นฐานในองค์กรภาครัฐ
(ประชุมเจ้าหน้าที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน)
11. ประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อนการดาเนินการ
โครงการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของประเทศไทย (ระดับ
จังหวัด)
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้
ด้านประกันสังคม
13. โครงการประกันสังคมเยี่ยม
ผู้ประกันตนที่ป่วยและ
ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
14. โครงการให้ความรูด้ ้านการ
ประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
-

เป้าหมาย
2563

2564

2565

-

-

-

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม
-

2563
-

ดาเนินการตาม 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง/ 3 ครั้ง/
ขั้นตอน
16 คน 16 คน 16 คน 48 คน
คณะทางาน
ขับเคลื่อน
โครงการฯ

2564
-

2565
-

รวม
-

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่
ฯ
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
สสค.นครนายก

สสค.นครนายก

2

4

4.1

4/200 4/200 4/200 12/600 45,000 45,000 45,000 135,000 สปจ.นครนายก

4

17

17.1

75,000 75,000 75,000 225,000 สปจ.นครนายก

4

17

17.1

5,000

4

17

17.1

150

150

150

450

1/70

1/70

1/70

3/210

16,900 16,900 16,900 50,700

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

5,000

5,000

15,000

สปจ.นครนายก
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15. การดาเนินงานทะเบียนผู้มสี ทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)
ให้แก่ แรงงานนอกระบบรายใหม่ กรณี
หมดสิทธิประกันสังคม เช่น ออกจาก
งาน ถูกเลิกจ้าง ปลดเกษียณ เจ็บป่วย/
พิการจนไม่สามารถทางานได้ ฯลฯ
(หมายเหตุ จานวนประชากรที่หมด
สิทธิประกันสังคม เฉลีย่ เดือนละ
ประมาณ 800 คน)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565

แรงงานนอก
ระบบรายใหม่
ได้รับการ
ลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง) ร้อย
ละ99.50

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

99.50 99.50 99.50 99.50

2563 2564 2565
-

-

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-

สสจ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4
17
17.1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1.โครงการ เผยแพรข้อมูลข่าวสาร จานวน
ตลาดแรงงาน
ประชาชนได้รับ
บริการข้อมูล
ข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
2. โครงการจัดทาทะเบียนกาลัง
แรงงาน

เป้าหมาย
2563

2564

2565

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

20,000 20,000 20,000 60,000

10

10

10

30

2563 2564 2565
-

-

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-

สจจ.นครนายก

2,400 2,400 2,400 7,200 สจจ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

3

11

หน้า 53

11.1
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3. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ
ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
4. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ
5. รณรงค์เผยแพร่ความรูเ้ รื่องการใช้
แรงงานเด็ก
6. ตรวจสถานประกอบกจิ การที่
เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน

7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาน
ประกอบกิจการตามแนวทางการ
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้มี
การใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานด้าน
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565

รวม

2563 2564 2565

4,000 4,000 4,000 12,000 -

-

100

100

100

300

5800 5800 5800 17400

สจจ.นครนายก

1

1

1.1

จานวนคนที่
ได้รับการ
เผยแพร่การใช้
แรงงานเด็ก
จานวนที่ตรวจ
สถานประกอบ
กิจการที่เสีย่ งต่อ
การใช้แรงงาน
เด็ก แรงงาน
บังคับ แรงงาน
ขัดหนี้ และ
การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
-

104
คน

104
คน

104
คน

312 คน 1,300 1,300 1,300 3,900

สสค.นครนายก

2

4

4.1

8
8
8
8 แห่ง/ 4,736 4,736 4,736 14,208
แห่ง/ แห่ง/ แห่ง/ 240 คน
80 คน 80 คน 80 คน

สสค.นครนายก

2

4

4.1

-

สสค.นครนายก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
สจจ.นครนายก
1
1
1.1

-

-

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-
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ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

8. ติดตามสถานประกอบกิจการที่ผ่าน จานวนสถาน
การพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ประกอบกิจการที่
(GLP) ให้ มี ก ารใช้ แ รงงานได้ ต าม ผ่านการพัฒนา
มาตรฐานด้ า นแรงงานหรื อ น าแนว แนวปฏิบัติการใช้
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ใน แรงงานที่ดี (GLP)
การบริหารจัดการแรงงาน

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565
32
แห่ง

32
แห่ง

32
แห่ง

รวม

2563 2564 2565

รวม

96 4,800 4,800 4,800 14,400
แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
สสค.นครนายก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต และรายได้ให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่างด้าวและสถานประกอบ
กิจการ
2. โครงการจัดทาทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ยื่นใบขออนุญาตทางาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่ยื่นขอ
และได้รับ
ใบอนุญาต
ทางาน

เป้าหมาย

2563 2564 2565
600
คน/
70
แห่ง

600
คน/
70
แห่ง

600
คน/
70
แห่ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

รวม
1800
คน/
210
แห่ง

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

11,300 11,300 11,300 33,900 สจจ.นครนายก

5,500 5,500 5,500 16,500 26,500 26,500 26,500 79,600 สจจ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่
ฯ
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
2
4
4.1

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
1
1
1.1

1

1

1.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 1 ให้บริการด้านแรงงานกับประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565 รวม
1. โครงการสนับสนุนและ
แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนระดับจังหวัด

2. โครงการบริหารจัดการ
แรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงาน
นอกระบบ แรงงานคนพิการ
และแรงงานผูส้ ูงอายุ)

- จานวนกลุ่มอาชีพ
จัดตั้งใหม่อย่างน้อย
1 กลุ่ม
- จานวนการฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุอย่างน้อย 1
รุ่น
- จานวนการฝึกช่าง
ชุมชนอย่างน้อย 1
รุ่น
- โครงการสามารถ
ดาเนินการสาเร็จตาม
เป้าหมาย ไม่ตากว่
่ า
ร้อยละ 90
- จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การ (Action Plan)
ประจาปี 2563 ของ
จังหวัด ในการ
ส่งเสริมคุ้มครอง
พัฒนาแรงงาน นอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

90

90

90

90

1

1

1

3

2563

2564

2565

รวม

516,000 500,000 500,000 1,516,000

36,000

36,000

36,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
สรจ.
นครนายก

108,000 สรจ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1
11.2

4

17
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17.1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ในภารกิจด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1 ให้คาปรึกษา ชี้แจง แนะนาตอบ
จานวนคนที่
ปัญหาเกีย่ วกับสิทธิกฎหมายคุ้มครอง ได้รับคาปรึกษา
แรงงาน
ชี้แจง แนะนา
คาตอบ ปัญหา
เกี่ยวกับสิทธิ
กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
2. สนับสุนนเทคนิควิชาการด้าน
คุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
และผูเ้ กีย่ วข้อง
3. อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิตาม กฎหมายคุม้ ครองแรงงานแก่แรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐาน
4. ส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงานแก่แรงงาน
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
5. โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
งานประกันสังคม
ประชุม
6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานประกันสังคมสูส่ ถานศึกษา
7. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่
จานวนครั้งที่
บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery
ออกหน่วย ไม่
Unit (SUD)
น้อยกว่าร้อยละ
90

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่
ฯ
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
2
4
4.1

90

90

90

270

2,200

2,200

2,200

6,600

สสค.นครนายก

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก

4

17

17.1

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.นครนายก

3

11

11.2

60,000 60,000 60,000 180,000 สปจ.นครนายก

4

17

17.1

สปจ.นครนายก

4

17

17.1

2,400 2,400 2,400 72,000 41,280 42,000 42,000 125,280 สปจ.นครนายก

4

17

17.1

120

120

120

360

2/100 2/100 2/120 6/320 20,000 20,000 20,000 60,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการเชิงบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและติดตามการจัดการด้านแรงงานในพื้นที่
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565

1. โครงการป้ องกันปั ญหา - ร้อยละความสาเร็จ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ของการนาแผนฯไปสู่
การปฏิบตั ิ
- ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณของ
สานักงานฯ
2. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

- จานวนชมรมฯ และ
ศูนย์เพื่อนใจเพิม่ ขึ้น 1
แห่ง
- จานวนชมรมฯยังคง
อยู่ ร้อยละ 70.
- จานวนครั้งของการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเชิงบูรณาการ
ส่งเสริมความร่วมมือและ
ติดตามผลการจัดการด้าน
แรงงานในพื้นที/่ ชุมชน

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

- ร้อยละ - ร้อยละ - ร้อยละ - ร้อยละ 84,865
90
90
90
90

85,00

85,00

254,865

32,000

32,000

95,000

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย เบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
96
96
96
96
- 1 แห่ง - 1 แห่ง - 1 แห่ง - 3 แห่ง 31,500

หน่วยงาน ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
รับผิดชอบ/ กับตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
หน่วยงาน
และยุทธศาสตร์ชาติ
สนับสนุน ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่ ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
สรจ.
1
1
1.1
นครนายก

สรจ.
นครนายก

1

1

1.2

สรจ.
นครนายก

6

20

20.1

- ร้อยละ - ร้อยละ - ร้อยละ - ร้อยละ
70
70
70
70
4

4

4

294/
120
/1

294/
120
/1

294/
120
/1

12
294/ 110,100 110,500 111,000 331,6000
120
/2
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการภารกิจ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้เป็นกลไกในการดาเนินการด้านแรงงานในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสาน
พัฒนาบ้านเกิด
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับ
ภูมิภาค
3. โครงการอาสาสมัครแรงงาน
ต้านภัยยาเสพติด
4. การประสานการให้บริการด้าน
แรงงานในพื้นที่โดยอาสาสมัคร
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
-

เป้าหมาย
2563 2564 2565
1

1

1

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

3

7,100

7,100

7,200

21,400

สรจ.นครนายก

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยแผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่
ฯ
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
6
20
20.1

-

1/41 1/41 1/41

3/41 76,000 76,000 76,000 228,000 สรจ.นครนายก

6

20

20.1

-

160

160

160

480

56,000 56,000 56,000 168,000 สรจ.นครนายก

1

1

1.2

-

820

820

820 2,460 34,520 34,600 35,000 104,120 สรจ.นครนายก

6

20

20.1
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เอกสารประกอบการพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องของตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดย่อยและตัวชี้วัดแผนแม่บทฯและยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ(6ด้าน)
รหัส
ด้าน
1

ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(23แผนแม่บท)
รหัส
ประเด็นที่
ตัวชี้วัด
1 1.ความมั่นคง
ตัวชี้วัด:ดัชนีสันติภาพโลกดัชนีวัดความสุขของประชากรไทย

2

2.การต่างประเทศ
ตัวชี้วัด:การต่างประเทศ

รหัส
1.1

2.1

2.2
2.3
2

ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4

4.อุตสาหกรรมและการบริหารแห่งอนาคต
ตัวชี้วัด:อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมและผลิตภาพการ
ผลิตในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
11 11.การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด:ดัชนีการพัฒนามนุษย์(HumanDevelopmentIndex)

4.1
11.1
11.2

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย
ตัวชี้วัด
1.ความมั่นคง
แผนย่อ ยการป้องกั นและแก้ไขปั ญหาที่ มีผลกระทบต่ อความ
มั่นคง
ตัวชี้วัด:ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน
2.การต่างประเทศ
แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด:
1)ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนา
มาตรฐานภายในประเทศให้ ส อดคล้อ งกั บ พัน ธกรณีร ะหว่ า ง
ประเทศ
2)ระดับความสาเร็จบทบาทไทยในการกาหนดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ
3)อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นทีม่ ีนัยสาคัญ
ต่อผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต
ตัวชี้วัด:อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน
แผนย่อยพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ตัวชี้วัด:ผลิตภาพแรงงาน≥2.5%ต่อปี
แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัด:ร้อยละผูส้ ูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทาและรายได้
เหมาะสม
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รหัส
4

ยุทธศาสตร์ชาติ(6ด้าน)
ด้าน
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(23แผนแม่บท)
รหัส
ประเด็นที่
ตัวชี้วัด
15 15.พลังทางสังคม
ตัวชี้วัด:ความก้าวหน้าทางสังคม

16
17
6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

20

21

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส
แผนย่อย
ตัวชี้วัด
15.1 แผนย่อยการรับรองสังคมสูงวัยเชิงรุก
ตัวชี้วัด:สัดส่วนประชากรอายุ25–59ปีมีการเตรียมการเพื่อยาม
สูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมสุขภาพและสภาพแวดล้อม
15.2 ตัวชี้วัด:สัดส่วนผูส้ ูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติ
ลดลง
16.เศรษฐกิจฐานราก
16.1 แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวชี้วัด:ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงของประเทศไทย
ตัวชี้วัด:อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ40
ที่มีรายได้ต่าสุด(เฉลี่ยร้อยละ)
17.ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
17.1 แผนย่ อ ยการคุ้ ม ครองสั ง คมขั้ น พื้ น ฐานและหลั ก ประกั น ทาง
ตัวชี้วัด:สัดส่วนประชากรที่ได้รับความคุ้มครองและมาตรการ
เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ
คุ้มครองทางสังคม
ตัวชี้วัด:สัดส่วนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองอย่างน้อย9กรณี
20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
20.1 1)แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
ตั ว ชี้ วั ด :ระดั บ ความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ตั ว ชี้ วั ด :สั ด ส่ ว นความส าเร็ จ ของกระบวนงานที่ ไ ด้ รั บ การ
ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
20.2 2)แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ตัว ชี้วั ด :สัด ส่ วนของหน่ ว ยงานที่ บรรลุผ ลสั ม ฤทธิ์ อย่ างสู งตาม
เป้าหมาย
21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1 แผนย่อยแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด:อันดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPIIndex) ของประเทศ
ตัวชี้วัด:ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ไทย
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สรจ.นครนายก
สจจ.นครนายก
สนพ.นครนายก
สสค.นครนายก
สปจ.นครนายก
กษ.นครนายก
สสจ.นครนายก
พมจ.นครนายก
พช.นครนายก

คาย่อหน่วยงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดนครนายก
สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

หน้า 62

บรรณานุกรม
สานักงานจังหวัดนครนายก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด. (2562). แผนพัฒนา
จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561- 2565 (ฉบับทบทวนปี 2562). สืบค้นเมื่อ วันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563 จากเว็ปไซต์ URL https://ww2.nakhonnayok.go.th/news_devpro
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม สานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติแห่งชาติ. (2561) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ .2561- 2580. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2563 จากเว็ปไซต์ https://www.nesdc.go.th/download/document/
SAC/NS_PlanOct2018.pdf
สานักงานแรงงานจังหวัดนครนายก.(2562). แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2562-2564
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563). จังหวัดนครนายก.

หน้า 63

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครนายก
และข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
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1)

ข้อมูลของจังหวัด

1.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
นครนายกเป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนกลาง พื้ น ที่ ข องนครนายกปรากฏ
หลักฐานว่าเคย เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของ
มนุษย์ในยุคนั้น เช่น ขวาน หินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว หินดุ แท่นหินเขียว แวดินเผา
ขวานสาริด สันนิษฐานว่านครนายก เคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐาน
การอยู่อาศัยในสมัยทราวดีจากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจากอาเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้
ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็น เนินดินสูงคล้ ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีคันดินสู ง
ล้ อมรอบเป็ น วงรี ด้ านนอกคัน ดิ น มี คูน้ าล้ อ มรอบอีก ชั้น หนึ่ง มีป ระตูเข้ าออก 4 ประตู โดยเมือ งนี้อ าจมี
พัฒ นาการและอายุร่ ว มสมัย กับเมืองศรี มโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถ ในจังหวัดชลบุรี
ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆังหินสมัยทราวดี
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 1893 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
กาหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศ
เหนือ เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศ
ตะวันตก ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง 2 วัน) ในสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ได้ตัดเขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้น
เป็นเมืองสระบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พ.ศ. 2445 ทรงปฏิรูปการ
ปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี
เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุง ในปี พ.ศ.
2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ให้ยุบรวมอาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี
และให้ยุบรวมอาเภอเมืองนครนายก อาเภอองครักษ์ และอาเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 กาหนดให้แยกอาเภอนครนายก
อาเภอองครักษ์ และอาเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอาเภอบ้านนา ออกจาก
การปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดนครนายก ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีข้อ
สันนิษฐาน 2 ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏมีไข้ป่าชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไป
อยู่ที่อื่นจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งไม่มี หลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อน
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อ เมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่
สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้เข้ามาหักร้างถางพงทามาหากินอยู่ อาศัยในบริเวณนี้จึงให้
ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า “เมือง นา–ยก” และเป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรี
อยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมือง
ด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝ่ายพลเรือนและทหาร ในหัวเมื องด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝ่ายพล
เรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ในสังกัดสมุหกลาโหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัด สมุหนายก พื้นที่นี้
จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา
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1.2 ลักษณะทางกายภาพ
ที่ตั้ง จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มี
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตผ่าน
อาเภอ องครักษ์ ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 105
กิโลเมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง
163 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขต
อาเภอบ้านนา อาเภอเมืองนครนายก และอาเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขต
รอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญา
เย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลาง
และตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้าง ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบ
กรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและ ดินเหนียวเหมาะแก่การทานา ทาสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย ซึ่งติด
กับจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานี
สภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21.70 – 37.30 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้าฝนวัดได้เฉลี่ยประมาณ 188.30 ม.ม.
1.3 ข้อมูลปกครอง/ประชากร
อาณาเขต จังหวัดนครนายกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี
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เขตการปกครอง จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 อาเภอ 41 ตาบล 408
หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองนครนายก) ๕ เทศบาลตาบล (เทศบาล
ตาบลท่าช้าง เทศบาลตาบลบ้านนา เทศบาลตาบลองครักษ์ เทศบาลตาบลเกาะหวาย เทศบาลตาบลพิกุลออก)
และ 39 องค์การบริหารส่วนตาบล โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครนายก แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 4 อาเภอ 41 ตาบล 408 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาลตาบล
และ 39 องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอเมืองนครนายก จานวน 13 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลนครนายก
ตาบลท่าช้าง ตาบลบ้าน ใหญ่ ตาบลวังกระโจม ตาบลท่าทราย ตาบลดอนยอ ตาบลศรีจุฬา ตาบลดงละคร ตาบล
ศรีนาวา ตาบลสาริกา ตาบลหินตั้ง ตาบลเขาพระ ตาบลพรหมณี อาเภอปากพลี จานวน 7 ตาบล ประกอบด้วย
ตาบลปากพลี ตาบลเกาะหวาย ตาบลเกาะโพธิ์ ตาบลโคกกรวด ตาบลท่าเรือ ตาบลหนองแสง ตาบลนาหินลาด
อาเภอบ้านนา จานวน 10 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลบ้านนา ตาบลบ้านพร้าว ตาบลบ้านพริก ตาบลอาษา
ตาบลทองหลาง ตาบลบางอ้อ ตาบลพิกุลออก ตาบลป่าขะ ตาบลเขาเพิ่ม ตาบลศรีกะอาง อาเภอองครักษ์จานวน
11 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลองครักษ์ ตาบลพระอาจารย์ ตาบลบึงศาล ตาบลศรีษะกระบือ ตาบลโพธิ์แทน
ตาบลบางสมบูรณ์ ตาบลทรายมูล ตาบลบางปลากด ตาบลบางลูกเสือ ตาบลชุมพล ตาบลคลองใหญ่ โดยพื้นที่
และจานวนหน่วยการปกครอง ดังนี้
อาเภอ
เมืองนครนายก
บ้านนา
องครักษ์
ปากพลี
รวม

เนื้อที่
(ตร.กม.)
728.123
388.453
486.359
519.065
2,122.000

ตาบล
12
10
11
7
40

จานวนหน่วยการปกครอง
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
125
2
12
115
2
9
116
1
11
51
1
7
407
6
39

อบจ.
1
1

หมายเหตุ: เป็นพื้นที่ป่า ภูเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ ๑๕๓ ล้าน ตร.กม.

จานวนประชากร
จากข้ อมู ลสถิ ติ ประชากรจากทะเบี ยนบ้ านของที่ ท าการปกครองจั งหวั ด พบว่ าใน ปี 2562
(มกราคม – ธันวาคม) จังหวัดนครนายกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 234,154 คน เป็นชาย 116,338 คน (ร้อยละ
49.68) เป็นหญิง 117,816 คน (ร้อยละ 50.32) พื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่อาเภอเมืองนครนายก มี
ประชากรทั้งสิ้น 85,239 คน รองลงมาได้แก่อาเภอบ้านนา 64,233 คน และอาเภอองครักษ์ 62,127 คน
ส่วนอาเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่อาเภอปากพลี มีประชากรเพียง 22,555 คน เท่านั้น (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ประชากรจังหวัดนครนายก ตามทะเบียนบ้านจาแนกตามอาเภอและเพศ ปี 2562
สาดับที่

อาเภอ

จานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
1
เมืองนครนายก
42,826 42,413 85,239
2
บ้านนา
31,990 32,243 64,233
3
องครักษ์
30,572 31,555 62,127
4
ปากพลี
10,950 11,605 22,555
รวม 116,338 117,816 234,154
ที่มา : ข้อมูลจากที่ทาการปกครองจังหวัดนครนายก (เดือนธันวาคม 2562)

ชาย
50.24
49.80
49.21
48.55
49.68

ร้อยละ (%)
หญิง
49.76
50.20
50.79
51.45
50.32

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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1.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
1) มูลค่า สัดส่วน และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จังหวัดนครนายก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ปีอ้างอิง พ.ศ.2545 ใช้
พิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GPP – CVMs) ปี 2560 มีมูลค่า 16,439 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 4.6 เป็ นมูลค่ าในภาคการเกษตร 3,355 ล้านบาท และมูลค่านอกภาคเกษตร
13,263 ล้านบาท (ตารางที่ 2)
สาขาหลักที่มีมูลค่าสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
2. สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 3. สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4. สาขาการผลิต 5. สาขาการก่อสร้าง
ตารางที่ 2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครนายก ณ ราคาคงที่ปี 2560 จาแนกตามสาขาการผลิต
พ.ศ. 2556 – 2560
(หน่วย: ล้านบาท)
สาขา
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP - CVMs)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

ปี
2556

ปี
2557

3,773 3,323
3,773 3,323
11,460 11,645
70
34
1,253 1,433
456
495
54
71
562
865
1,399 1,278
441
502
756
769
215
237
662
766
1,125 1,020
10
11
175
176
2,231

1,834

1,063 1,095
738
777
57
56
193
196
15,303 14,885
0.0001
-2.7

ปี
ปี
ปี
สัดส่วน
2558 2559 2560
(%)
3,079 2,860 3,355 17.3
3,079 2,860 3,355 17.3
12,409 13,088 13,263
1.3
31
14
11 -16.9
1,461 1,601 1,595
-0.4
498
533
555
4.1
75
71
82 15.82
1,440 1,840 1,439 -21.8
1,398 1,479 1,614
9.1
495
509
536
5.4
884
886
910
2.8
288
202
223 10.7
870
967 1,022
5.7
1,043 1,049 1,242 18.3
18
18
19
8.9
213
206
218
6.0
1,749 1,740 1,782
950
907
887
788
809
878
62
84
98
194
194
198
15,320 15,722 16,439
2.9
2.6
4.6

2.4
-2.2
8.6
16.9
1.94

ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดนครนายก
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครนายกแบบปริมาณลูกโซ่ ปีอ้างอิง พ.ศ.2545 (ใช้พิจารณาอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ)
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2)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ในปี 2560 ประชากรในจังหวัดนครนายก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวทั้งสิ้น 96,589 บาทต่อ
คนต่อปี โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของรายได้จากภาคการเกษตรสูง
ที่สุด รองลงมาสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการขายส่ง
และการขายปลี ก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ และสาขาการผลิ ต เป็นต้น ในขณะที่จานวน
ประชากรของจังหวัดนั้น มีจานวนเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร พ.ศ. 2556 – 2560
สาขาการผลิต

2556

2557

2558

2559

2560

93,815 88,444 90,082 92,868 96,589
260,337 264,937 269,437 273,937 278,742
สานักงานคลังจังหวัดนครนายก

รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท)
จานวนประชากร (คน)
ที่มา :

อัตรา
ขยายตัว
7.2
1.79

1.5 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดนครนายก
ประชากรรวม
25๕9
287,933 คน

ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
240,151 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
155,072 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน (อายุตากว่
่ า 15 ปี)
47,782 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
85,080 คน

ผู้มีงานทา 154,910 คน

ทางานบ้าน 26,384 คน

ผู้รอฤดูกาล - คน

เรียนหนังสือ 16,008
คน

ผู้ว่างงาน 161 คน

อื่น ๆ 42,688 คน

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2) ข้อมูลด้านแรงงานด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
2.1 จานวนสถานประกอบการ
จังหวัดนครนายกมีสถานประกอบการที่เข้าระบบประกันสังคม จานวน 1,146 แห่ง และมีลูกจ้างที่
อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จานวน 26,354 คน มาตรา 39 จานวน 4,455 คน และมีแรงงานนอก
ระบบเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 จานวน 18,197 คน รวมทั้งหมดจานวน 46,970 คน (ตารางที่ 4)
หน้า 70

ตารางที่ 4 จานวนสถานประกอบการและจานวนผู้ประกันตน
ประเภท
จานวนสถานประกอบการ
จานวนผู้ประกันตน
ผู้ประกันตน ม.33
1,146
26,354
ผู้ประกันตน ม.39
4,455
ผู้ประกันตน ม.40
18,197
รวม
1,146
49,006
ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก (เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2563 )
2.2 จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
1) จานวนแรงงานในระบบ
ประชากรจังหวัดนครนายก โดยรวม มีจานวน 287,933 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทางานหรือ
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 240,151 คน (ร้อยละ 83.41) ขณะที่ผู้ที่อายุต่ากว่า 15 ปี มีจานวน 47,782
คน(ร้อยละ 16.59) ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยทางาน(อายุ 15 ปีขึ้นไป) พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 155,072
คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 154,910 คน คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่
เ
ป็
น
ผู้ว่างงาน 161 คน (ร้อยละ 0.10 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) และไม่พบผู้รอฤดูกาล เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทา
ระหว่างเพศในไตรมาสนี้จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่วนของการมีงานทา หรืออัตราการจ้างงานมากกว่าเพศหญิง
(คานวณจากผู้มีงานทาจาแนกเพศต่อผู้มีงานทา) กล่าวคือ เพศชายมีอัตราร้อยละ 55.07 ขณะที่ เพศหญิงมี
อัตรา ร้อยละ 44.93 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าอัตราการมีงานทา คานวณจากผู้มีงานทาต่อผู้อยู่
ในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 99.90 หมายความว่าผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทาประมาณ 99
- 100 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมไตรมาสนี้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมามีร้อยละ 99.98
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ประชากรและกาลังแรงงาน จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ของจังหวัดนครนายก
รายปี 2562
สถานะภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ผู้มีอายุ๑๕ปีขึ้นไป
๑. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
๑.๑ กาลังแรงงานปัจจุบัน
๑.๑.๑ ผู้มีงานทา
๑.๑.๒ ผู้ว่างงาน
๑.๒ ผู้ที่รอฤดูกาล
๒. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
๒.๑ ทางานบ้าน
๒.๒ เรียนหนังสือ
๒.๓ อื่นๆ
ผู้มีอายุต่ากว่า๑๕ปี
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ชาย
139,978
115,408
85,471
85,471
85,309
161
29,937
2,007
7,883
20,048
24,570

ปี ๒๕62
หญิง
147,955
124,743
69,601
69,601
69,601
55,142
24,377
8,125
22,640
23,212

รวม
287,933
240,151
155,072
155,072
154,910
161
85,080
26,384
16,008
42,688
47,782
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สาหรับผู้มีงานทา 154,910 คน พบว่า ทางานในภาคเกษตรกรรม 39,835 คน คิดเป็นร้อยละ
25.71 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ซึ่งมี จานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ที่มีร้อยละ 25.05 ส่วนผู้ทางาน
นอกภาคเกษตรกรรมมี จานวน 115,075 คน (ร้อยละ 74.29 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
ที่มีร้อยละ 74.95 เนื่องจากแรงงานมีการเคลื่อนย้ายจากแรงงานภาคเกษตร ไปทางานนอกภาคเกษตรกรเพิ่ม
มากขึ้นเล็กน้อย โดยกลุ่มผู้ที่ทางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทางาน มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ สาขาการผลิตมาก
ที่สุด จานวน 29,142 คน และคิดเป็นร้อยละ 25.32 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งหมด รองลงมาคือ
สาขาการขายส่ ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์รถจักรยานยนต์ฯ จานวน 28,829 คน ร้อยละ
25.05 การก่อสร้าง จานวน 12,973 คน ร้อยละ 11.27 ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร จานวน 10,718
ร้อยละ 9.31 และการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับอื่นๆ จานวน 8,346
คน ร้อยละ 7.25 ของจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรทั้งหมด (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผู้มีงานทาจาแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ของจังหวัดนครนายก รายปี 2562
อุตสาหกรรม
ชาย
ภาคเกษตรกรรม
27,100
๑. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
27,100
นอกภาคเกษตร
58,209
๒. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
649
๓. การผลิต
13,815
๔. การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้า และระบบปรับอากาศ
566
๕. การจัดหาน้า การจัดการ และการบาบัดน้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
720
๖. การก่อสร้าง
10,955
๗. การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์รถจักรยานยนต์
15,078
๘. การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
899
๙. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3,894
๑๐. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
30
๑๑. การเงินและการประกันภัย
296
๑๒. อสังหาริมทรัพย์
๑๓. ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
597
๑๔. การบริหารและการบริการสนับสนุน
520
๑๕. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับอื่นๆ 5,089
๑๖. การศึกษา
1,595
๑๗. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
690
๑๘. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
479
๑๙. บริการค้าอื่นๆ
2,337
๒๐. การจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการ
รวม
85,309
ที่มา: สานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ปี 2562
หญิง
12,734
12,734
56,867
15,327
689
2,018
13,751
56
6,824
57
664
20
453
1,989
3,256
2,439
3,055
3,386
1,960
923
69,601

รวม
39,835
39,835
115,075
649
29,142
566
1,409
12,973
28,829
954
10,718
87
960
20
1,050
2,509
8,346
4,034
3,745
3,864
4,297
923
154,910
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อัตราการว่างงาน
ส่วนอัตราว่างงานซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตรา 0.10 ซึ่งในไตรมาสนี้
มีเพศชาย ร้อยละ 0.19 และเพศหญิงไม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ และเมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ
ของไตรมาส 3 ปี 2562 จะได้ เพศชายร้อยละ 0.04 ขณะที่เพศหญิงร้อยละ 0 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในไตร
มาสนี้มากกว่าไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีอัตราว่างงานภาพรวมร้อยละ 0.02 (35 คน)
จานวนลูกจ้างตามขนาดของสถานประกอบการ
จังหวัดนครนายก มีสถานประกอบกิจการทั้งหมด 1,515 แห่ง จานวนลูกจ้างรวม 25,352 คน
เป็นเพศชาย จานวน 12,649 และเป็นเพศหญิงจานวน 12,703 คน เมื่อจาแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ
พบว่า สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 1-9 คน มีจานวน 1,174 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ขนาด 10-49 คน มีจานวน 276 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 50-99 คน มีจานวน 36 แห่ง
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 100 - 199 คน มีจานวน 22 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด
200 – 499 คน มีจานวน 7 แห่ง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 500 - 999 คน มีจานวน 1 แห่ง
และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ขนาด 1,000 คน มีจานวน 3 แห่ง
2) แรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบทั้งหมดมี จานวน 86,416 คน พบว่าส่วนใหญ่ทาอาชีพด้านการเกษตรและ
การประมง 31,878 คน (ร้ อยละ 36.89) รองลงมาพนั กงานบริ การ 19,914 คน (ร้ อยละ 23.04)
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ 15,112 คน (ร้อยละ 17.49) ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แรงงานนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ผู้บัญญัติ
วิชาชีพ
กฎหมาย
ด้านต่าง
และ
ๆ
ผู้จัดการ

รวม

ด้าน
วิชาชีพ
ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน
พนักงาน การเกษตร
ด้าน เสมียน
ความสามารถ
โรงงาน
บริการ
และ
เทคนิค
ทางฝีมือ
เครื่องจักร
ประมง

แรงงาน
นอกระบบ 86,416 1,353 1,019 894 505 19,914 31,878
ชาย
53,876 1,339
40
805
6,893 22,086
หญิง
32,540
15
979
89
505 13,021 9,792
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครนายก (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)

15,112
11,279
3,833

4,387
4,359
28

อาชีพ
พื้นฐาน
ต่าง ๆ
11,353
7,075
4,278

สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมี จานวน 16,123
คน (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 แรงงานนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ Age Group
จังหวัด

รวม

15 19

20 24

25 29

30 34

35 39

40 44

45 49

50 54

55 59

60 and
over

แรงงานนอก
ระบบ
ชาย
หญิง

86,416
53,876
32,540

1,343
1,032
311

5,974
4,452
1,522

5,282
4,319
964

6,848
3,772
3,076

7,493
5,014
2,479

10,42
7
7,027
3,401

10,90
2
6,213
4,689

10,32
9
5,853
4,476

11,69
4
6,543
5,152

16,123
9,651
6,472
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แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 25,717 คน คิดเป็นร้อยละ
29.76 รองลงมา ระดับต่ากว่าประถมศึกษา 22,959 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57 และ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 16,542 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14 ตามลาดับ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 แรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ
ไม่มี
จังหวัด

รวม
การศึกษา

แรงงานนอกระบบ 86,416 586

ต่ากว่า
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถม มัธยมศึกษา
ศึกษา

อุดมศึกษา

ตอนต้น สายสามัญ สายอาชีวะศึกษา สายวิชาการ รวม สายวิชาชีพ สายวิชา-การศึกษา

ไม่
รวม ทราบ

22,959 25,717 12,483 13,883

2,659

3,828 16,542 4,056

244

8,128 -

ชาย

53,876 169

13,173 18,433 7,816

7,343

1,519

2,101 8,862 3,097

226

5,424 -

หญิง

32,540 417

9,786

6,540

1,140

1,728 7,680

18

2,705 -

7,284 4,668

959

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า สูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ เกษตรกรรม 34,349 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ของแรงงานนอกระบบ รองลงมา การขายส่งการขาย
ปลีก 15,889 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39 ก่อสร้าง 9,578 คน คิดเป็นร้อยละ 11.08 ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร 8,419 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 และกิจกรรมบริการอื่นๆ 6,099 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06
ตามลาดับ (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2562
แรงงาน
นอกระบบ
ชาย
หญิง
รวม

รวม

เกษตรกรรม การผลิต เหมืองแร่ การก่อสร้าง การขายส่ง การขนส่ง ที่พักแรม ข้อมูลข่าวสาร
เหมืองหิน
การขายปลีก
และบริการ การสื่อสาร
ด้านอาหาร
53,876 23,911 2,938
146
8,083
7,909 2,295 3,221
32,540 10,438 2,898
175
1,495
7,980
5,198
86,416 34,349 5,836
321
9,578 15,889 2,295 8,419
-

แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทาง กิจกรรม
บริหาร การศึกษา ด้านสุขภาพ ศิลปะ
กิจกรรม การจ้างงาน
นอกระบบ
วิชาชีพ การบริหาร ราชการและ
และสังคม บันเทิง บริการอื่นๆ ในครัวเรือน
การป้องกัน
สงเคราะห์
ส่วนบุคคล
ประเทศ
ชาย
77
174
241
283
723
3,861
14
หญิง
22
80
208
1,809 2,238
รวม
22
157
174
241
491
2,532 6,099
14

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดนครนายก
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2.3) แรงงานต่างด้าว
1) จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ
สาหรับแรงงานต่างด้าวคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม จังหวัดนครนายกมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ทางานทั้งสิ้นจานวน 12,742 คน จาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว ดังนี้
1.1) กลุ่ มคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายคงเหลื อ ณ เดือนธันวาคม ส่ วนใหญ่เป็นแรงงาน
ต่างด้าวที่ผ่านการนาเข้า (MOU) จานวน 8,666 คน ร้อยละ (68.01) แรงงานต่างด้าวปรับปรุงทะเบียนประวัติ
(บัตรชมพู) จานวน 3,402 ร้อยละ (26.71) แรงงานต่างด้าวตรวจสัญชาติ จานวน 559 คน (ร้อยละ 4.39)
แรงงานต่างด้าวทั่วไป จานวน 84 คน (ร้อยละ 0.66) และแรงงานต่างด้าวชนกลุ่มน้อย จานวน 31 คน (ร้อยละ
0.24) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือ จาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองรายปี 2561 และ
รายปี 2562 ของจังหวัดนครนายก
หน่วย: คน
มาตรา 59
ไตรมาส 4
(ตุลาคมธันวาคม)

ตลอด
ชีพ

ทั่วไป

ปี 2561
ปี 2562

-

157
84

ตรวจ
สัญชาติ

นาเข้าตาม
MOU

รวม

826
559

6,283
8,666

7,266
9,309

มาตรา 62

มาตรา 63

มาตรา 64

ส่งเสริม
การลงทุน
และ
กฎหมาย
อื่น

ชนกลุ่ม
น้อย

คนต่างด้าวที่เข้า
มาทางานใน
ลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล

-

87
31

-

ปรับปรุง
ทะเบียน
ประวัติ
(บัตร
ชมพู)

3,402

รวม

87
31

รวม
ทั้งสิ้น

7,353
12,74
2

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

2) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน จาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว
หากพิจารณาแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะฝีมือจาแนกตามประเภทอาชีพ ที่ได้รับอนุญาตทางาน
ในจังหวัดนครนายก ณ เดือนธันวาคม 2562 มีจานวน 12,711 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
จานวน 12,629 คน (ร้อยละ 99.34) รองลงมาผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ จานวน 84 คน (ร้อยละ 0.66)
ตามลาดับ แสดงให้เห็น ว่า ตลาดแรงงานไทยในจังหวัดนครนายก มีแ รงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ บางส่ว นเป็น
แรงงานทักษะฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงาน
ในจังหวัดนครนายกให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน จาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว
หน่วย: คน

ประเภทคนต่างด้าว

ลักษณะการเข้าเมือง

1. ประเภททั่วไป (เข้าเมืองถูกกฎหมาย)
NON-B
2. ประเภทตรวจสัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา)
NON-L-A
3. ประเภทนาเข้า MOU (ข้อตกลงระหว่างประเทศ)
NON-L-A
4. ประเภทชนกลุ่มน้อย (กระเหรีย่ ง ม้ง)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
5. ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (บัตรชมพู)
รวม

ชาย
43
294
4,250
20
1,875
6,482

เพศ
หญิง
41
265
4,416
11
1,527
6,260

รวม
84
559
8,666
31
3,402
12,742

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
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2.4) แรงงานไทยในต่างประเทศ
1) จานวนแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไปทางานในต่างประเทศ
ในรายปี 2562 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) จังหวัดนครนายกมีผู้ที่แจ้งความประสงค์ไปทางาน
ต่างประเทศ จานวน 50 คน
2) จานวนแรงงานไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ไปทางานต่างประเทศ
การอนุญาตให้แรงงานไปทางานต่างประเทศของจังหวัดนครนายก ในรายปี 2562 (เดือน
มกราคม-ธันวาคม) พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น จานวน 50 คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นประเภท Re-Entry คือ กลับมาพักที่ประเทศไทยแล้วกลับไปทางานอีกครั้งให้ครบสัญญาจ้างงาน จานวน
50 คน (ร้อยละ 100) (ตารางที่ 13 )
ตารางที่ 13 แรงงานไทยที่ได้รับ อนุ มัติให้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนกตามวิธีการเดินทาง ของ
จังหวัดนครนายก รายปี 2562
หน่วย: คน

วิธีการเดินทาง
Re-Entry
เดินทางด้วยตนเอง
รวม

ปี 2561
จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

59
59

100
100.00

ปี 2562
จานวน (คน) ร้อยละ (%)

50
50

100
100.00

ที่มา: สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
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ภาคผนวก ข
การทบทวนนโยบายและยุทธสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
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ภาคผนวก ค
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
จังหวัดนครนายก
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บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
จังหวัดนครนายก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.
สานั กงานแรงงานจั งหวัดนครนายก 2. สานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก 3. สานักงานพัฒ นาฝี มือ
แรงงานนครนายก 4. ส านั กงานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจัง หวั ดนครนายก และ 5. ส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดนครนายก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. สานักงานแรงงานจังหวัด มีหน้าที่
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้ง
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
3) ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน ด้าน
แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4) ประสานการดาเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครื อข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด มีหน้าที่
1) บริการจัดหางานในประเทศ

ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน และค้นหาตาแหน่งงานว่างด้วยระบบ
ออนไลน์ (ONLINE) ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพและให้บริการอินเตอร์เน็ต สาหรับ
ค้นคว้าข้อมูลที่น่าสนใจ

ให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่และประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

จัดวันนัดพบแรงงาน

ให้บริการจัดหางานพิเศษให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา
คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจาการที่ปลดเป็นทหาร
กองหนุน ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
2) บริการจัดหางานต่างประเทศ

บริการศูนย์ข้อมูลคนหางานที่ประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ

รับลงทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปทางานต่างประเทศ

รับแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง

รับแจ้งการเดินทางกลับไปทางานต่างประเทศ กรณีเดินทางกลับมาเป็นการชั่วคราว
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3) งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทหารก่อนปลด
กองประจาการ และผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ จัดประชุมสัมมนาครูแนะแนวใน
สถาบันการศึกษา

บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพและบุคลิกภาพแก่ นักเรียน คนหางาน และ
ประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีรายได้
4) คุ้มครองคนหางาน

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานกรณีถูกหลอกลวงไปทางานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทาการสืบเสาะเบาะแสบุคคลผู้มีพฤติกรรมหลอกลวงคนหางานเพื่อ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

ให้คาปรึกษาแนะนาตอบข้อปัญหาด้านกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย
แก่ผู้นาชุมชนและประชาชนทั่วไป
3. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก มีหน้าที่
1) ดาเนินการ กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบให้ผู้ เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2) จัดทาแผนงานและแนวทางการพัฒนากาลังแรงงาน ประสานแผนการฝึกอาชีพของทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือ
แรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์
จาแนกตาแหน่งงานหรือบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ
ของกาลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ส่งเสริม ให้คาแนะนาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบ
5) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกและ
เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
ประสานการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานและศั ก ยภาพแรงงานและผู้ ป ระกอบกิ จ การทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7) ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนน ามาตรฐานฝี มือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒ นาก าลั งแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ
8) ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผู้ป ระกอบกิจ การ และเพื่อสร้างผู้ ช านาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดาเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการ
ฝึกอาชีพจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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10) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน
11) ศู น ย์ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ศู นย์ประเมิ นความรู้ค วามสามารถ และสถาน
ทดสอบฝีมือคนหางานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีหน้าที่
1) กากับดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
2) ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์และมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน
3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
4) รับและวินิจฉัยคาร้อง
5) รับคาขอ พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ และติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
6) เฝ้าระวัง ติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง
8) ดาเนินการแก้ไขข้อขัดแย้ง ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแรงงาน
9) ประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไป
10) ฟ้องคดีและแก้ต่างคดีให้ลูกจ้างในงานคดีแพ่ง
11) ดาเนินคดีตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
12) ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
13) ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงข้อกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติในการ บังคับใช้กฎหมาย การ
อุทธรณ์ การสอบข้อเท็จจริง และการออกคาสั่ง
14) ประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีหน้าที่
สานักงานประกันสังคมมีหน้าที่ ให้ความคุ้มครองกับผู้ประกันตน/ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ซึ่ง
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบและเข้าเป็นสมาชิ กของทั้ง 2 กองทุน
เพื่อให้ผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ได้รับความคุ้มครองกับผู้ประกันตน กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย ทุพพลภาพ
คลอดบุตร เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพและว่างงาน สาหรับกฎหมายเงินทดแทนให้ความคุ้มครองกับ
ลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิ์ กรณีประสบอันตราย และเจ็บป่วย สู ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต สงเคราะห์บุตร
ชราภาพ และว่างงาน สาหรับกฎหมายเงินทดแทนให้ความคุ้มครองกับลูกจ้าง/ผู้มีสิทธิ์ กรณีประสบอันตราย
และเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งภารกิจหลักของสานักงานประกันสังคมตามกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
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1) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายเงิน
ทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ดาเนินการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์และให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ ผู้ประกันตน
/ลูกจ้าง ตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ
3) บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน/ลูกจ้าง ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
4) ด าเนิ น การจั ด เก็ บ เงิ น สมทบและเร่ ง รั ด ติ ด ตามหนี้ ค้ า งช าระเงิ น สมทบเพื่ อ ความมี
เสถียรภาพของกองทุน
5) ดาเนินการให้ความรู้/ ให้คาปรึกษา แก่สถานประกอบการ ผู้ประกันตน ลูกจ้าง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และรู้จักกฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
6) บู ร ณาการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานตามนโยบายของ
กระทรวงแรงงาน
7) ให้ความร่วมมือบูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกสังกัด
กระทรวงแรงงาน
8) ดาเนินการตามนโยบายของจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติ
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก
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