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สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(พ.ศ. 25๖3 - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางด้านแรงงาน
ในระดับพื้นที่ เพื่อให้บริการต่อประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรกฎาคม 2564

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
1
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1)
4
2.2 แผนระดับที่ 2
6
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
10
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
11
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
15
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
15
2.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
15
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดฉะชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน 2564)
24
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๔
28
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
35
ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565)
๓.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
37
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565)
37
3.2.1 วัตถุประสงค์
37
3.2.2 เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัดรวม
38
3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
43
3.2.4 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
43
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
44
ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
45
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
46
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
49
4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
51
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
55
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
57
4.7 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12 ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
59
ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565)
ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) 61

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก ก ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดและข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
79
ภาคผนวก ข การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
90
ภาคผนวก ค บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 101
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
104

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 – 2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

____________________________________________________________
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบั ติการด้านแรงงานระดับจั งหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
ฉบั บนี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เพื่อการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังใช้เป็นแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล และ
มุ่งสู่ เป้ า หมายหรื อวิ สั ย ทั ศน์ ตามกรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ ของประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) คือ “ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” และวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นการดาเนินงานในระยะ 5 ปีแรก หรือที่เรียกว่ายุค
Productive Manpower คือ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดาเนินการจัดทาโดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยดาเนินการ
ตามล าดับ ขั้น ตอน ตั้งแต่จั ดเตรี ย มข้อมูล เพื่อ ใช้ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงการน้อมนาศาสตร์พระราชา นโยบายรัฐบาล/
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน ภายใต้บริบทด้านแรงงานที่มี การเปลี่ยนแปลง
ไม่ ว่ า จะเป็ น ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ ที่ ต กต่ า โครงสร้ า งประชากรที่ เ ปลี่ ย นแปลงเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ด้วย จากนั้นได้นาผลมากาหนดเป็นวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ และนาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบตามลาดับ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัด :
“แรงงานมีงานทาทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้รับการ
คุ้มครอง และมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดี”

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔

1

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมให้แรงงานทุกช่วงวัยมีงานทาในรูปแบบที่หลากหลาย มีรายได้ที่มั่นคง
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พั ฒ นาและดู แ ลคุ้ ม ครองแรงงานให้ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม รวมทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน
4. พัฒนาแรงงานให้มีความมั่นคงในการทางานมีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงเครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพรองรับ สู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์
1.1 ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบและนอกระบบ
1.2 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามีรายได้ที่มั่นคงและสูงขึ้น
ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์
2.1 พั ฒ นาและส่ งเสริ มการมี งานท ามิ ติ ใหม่ ในรู ปแบบที่ ห ลากหลายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2 พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
2.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไป
ทาทีบ่ ้าน
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 การส่ งเสริ ม คุ้ มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสั งคม เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวติ ิที่ดี
3.2 พัฒนากลไกด้านสวัสดิการและบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
3.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงาน
ผิดกฎหมาย
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
4.1 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
4.2 ตรวจสอบ คุ้มครองดูแลแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและเป็นแรงงานผิดกฎหมาย
4.3 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการใบอนุญาตทางานแก่แรงงานต่างด้าว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน และเสริมสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับรู้แก่ประชาชน
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
5.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน เพื่อประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ/นายจ้าง แรงงาน และประชาชน
5.3 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลตาแหน่งงานว่าง และทะเบียนคนหางาน โดยการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
ประกันสังคมรวมทั้งประชาคมอาเซียนให้กับแรงงานไทย

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔

3

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ในการทางาน
2) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในมิติของการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยพิจารณาจากจานวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
แรงงาน โดยกลุ่มคนที่จะสามารถยกระดับให้มีความเสมอภาคและขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคมได้ อาทิเช่น
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เป็นต้น
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้
มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนดตามกฎหมาย ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการ
ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น อาทิ เช่น โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแข่งขัน โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ นักเรียน/นักศึกษา ผู้พ้นโทษ ผู้พิการ
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดั บ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม
ชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
กั บ ภั ยคุ กคามและภั ยพิ บั ติ ได้ ทุ กรู ปแบบ และทุ กระดั บความรุ นแรง ควบคู่ ไปกั บการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ ในปั จจุ บั น และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติ
ขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
ปัญหาการค้ามนุษย์วัดระดับรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report
(Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมายป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA) ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาต
ทางาน (ร้อยละ 100) และ จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการ เช่น โครงการขับเคลื่อนกลไก เชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โครงการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว (เชิงบูรณาการ)
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต โดยขั บเคลื่ อนประเทศไทยไปสู่ ประเทศที่ พั ฒนาแล้ ว
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ตามความต้องการของตลาด สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน รวมทั้ง
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานในหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ลพบุรี เพิ่มมูลค่า
ด้านอาหารปลอดภัย บริหารจั ดการด้ านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและ
ความสงบสุขของบ้านเมือง และมีโ ครงการที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเรียนสู่การปฏิบัติ งานเขียนแบบก่อสร้าง 3D อย่างมืออาชีพ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปแบบผสมผสานสู่ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมาย
1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
๒) ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะต่ า งๆ ผ่ า นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาประยุกต์ใช้
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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การด าเนิ น งานสามารถสนั บ สนุ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ระดั บกระทรวงแรงงาน) และร้ อยละข้ อ ตกลงในเชิ ง บู ร ณาการ
กับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสาเร็จ อาทิ โครงการสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัคร
แรงงานเพื่อจัดทาฐานข้อมูลด้านแรงงาน ศูนย์กาลั งคนอาชีวศึกษา (Vocational Manpower Center)
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาตามปีการศึกษา โครงการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากร เป็นต้น
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ พิ จารณาได้ จากจ านวนแรงงานในระบบที่ ได้ รั บ
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ
สังคมและสุขภาพ
- แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน
- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่ม เปราะบาง
ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนแรงงานในระบบ
ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมายประกั น สั ง คม และจ านวนลู ก จ้ า งที่ อ ยู่ ใ นความคุ้ ม ครองของกองทุ น
เงินทดแทน
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดี กินดี และ
มีความสุข
- การบรรลุเป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ สามารถพิจารณาได้จากระดับความส าเร็จของ
ประเทศไทยในการแก้ปั ญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ วัดระดับรายงานการค้ามนุษย์ของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมายป้องกัน
เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA)
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- เป้ าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้จากระดับ
ความส าเร็ จ ของประเทศไทยในการแก้ ปัญหาแรงงานต่า งด้าวและปั ญหาการค้า มนุษย์ วัดระดับรายงาน
การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report)
ตามกฎหมายป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of
2000 : TVPA)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔

6

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
พันธกรณี และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ
(๒) แผนย่ อยของแผนแม่ บ ทฯ การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ องกั บมาตรฐานสากลและพั น ธกรณี
ระหว่างประเทศ
- แนวทางการพัฒ นา ผลั กดันให้ มีการจัด ทา ปรับปรุง และบั งคับใช้กฎหมายและ
กฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล
และจัดทาความตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่ง
อนุวัตพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์
สากลที่สาคัญหรือที่ส่ง ผลกระทบต่อประเทศไทย
- เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ
และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โดยพิจารณาจากระดับความสาเร็จ
ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์วัดระดับรายงานการค้ามนุษย์
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา TIP Report (Trafficking in Persons Report) ตามกฎหมาย
ป้องกันเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการค้าแรงงาน 2000 (Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA)
ร้อยละของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางาน (ร้อ ยละ 100) และ จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
พันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ
4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท พิจารณาได้จากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
- แนวทางการพัฒ นา วางแนวทางการผลิตและพัฒ นาบุคลากรภาคอุ ตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขา
ของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศ
ที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้า ว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากร
ที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
- เป้าหมายของแผนย่อย แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
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5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่บทฯ พิจ ารณาจากจานวนแรงงานในระบบที่ไ ด้รั บ
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม และจานวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้รับ
สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
- แนวทางการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางาน
ให้ มีคุณ ภาพมาตรฐานสอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้ ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
- เป้าหมายของแผนย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือเป็นแรงงานคุณภาพ
(3) แผนย่อยของแผนแม่บท การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงิน
และการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการ
ทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
- เป้าหมายของแผนย่อย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี ทักษะการดารงชีวิต
เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม
การมีงานทาและ/หรือฝึกอาชีพมีงานทา
6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนแม่ บ ทฯ พิ จ ารณาได้ จ ากร้ อ ยละของข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
- เป้าหมายของแผนย่อย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากร้อยละของข้อร้องเรียน
ทีไ่ ด้รับการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
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(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปราบปรามการทุจริต
- แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปราม
การทุจริต
- เป้าหมายของแผนย่อย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากร้อยละของข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการดาเนิ นการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
รวมทั้งคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกระทรวง
แรงงาน)
7) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากจานวนแรงงานในระบบที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม จานวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน จานวน
ผู้อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมมาตรา 40
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- แนวทางการพัฒนา
๑. เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
๒. เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ
- เป้าหมายของแผนย่อย
1. ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การส่งเสริมการมีงานทาและ/หรือฝึกอาชีพให้มีงานทา
8) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ
ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากระดับความสาเร็จในการบูรณาการ
ข้อมูล สารสนเทศด้า นแรงงานของกระทรวงแรงงาน และ ระดับความส าเร็ จการติด ตามและประเมินผล
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”
- เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากระดับความสาเร็จ
ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน
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(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
- แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน
- เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาได้จากร้อยละข้อตกลงในเชิง
บูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่ประสบความสาเร็จ
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) ด้านเศรษฐกิจ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง
แรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
- สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
เชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
- ปรับปรุงหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- จัดตั้ง Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อฝึกฝนแรงงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและออกใบรับรอง
คุณวุฒิ วิชาชีพรายสาขา
- Job Matching Platform : จัดให้มี Matching Platformเพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด
๓) กิจกรรม สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- มีแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
เชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
- มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสร้างฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ ความต้องการในตลาด
2) ด้านสังคม
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๑) ให้กระทรวงการคลั งตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่ว ยงานอื่นเพื่อศึกษาหลักการ และ
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
(๒) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่ องแก้กฎหมายและอนุบัญญัติต่างๆ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนทางนิติบัญญัติ
๓) กิจกรรม การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ (1) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง” ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (2) ยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” (3) ยึด “กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” ซึ่งถือว่าเป็น
แผนแม่บทหลักของประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี 2579”
มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยๆลงมา (5) ยึด “หลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบน
รากฐานของการใช้ภูมิปั ญญาและนวั ตกรรม” และ (6) ยึด “หลั กการนาไปสู่ การปฏิบั ติให้ เกิด ผลส าเร็ จ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม
ของการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่ อให้ ค นไทยมี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ รับ ความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคี ุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3) เพื่อให้ เ ศรษฐกิจ เข้ มแข็ง แข่ง ขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่ง ยืน สร้างความเข้มแข็ ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อรักษาและฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้ สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยังยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ และธรรมาภิ
บาล ในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา
ใน 10 ยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านแรงงาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคน
ในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพว่าที่ดีตลอดช่วง
ชีวิต และเสริ มสร้ างสถาบั น ทางสั งคมให้ มีความเสี่ ยงแข่ งเรือต่ อการพัฒ นาคนในประเทศ โดยได้กาหนด
เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการแรงงาน ดังนี้
๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการ ของตลาดงาน และมีทักษะทาง
การเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
2) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๒ พัฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มีทั ก ษะความรู้แ ละความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดงาน
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่าสุด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
โดยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้
1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของรัฐ
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
และที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา โดยได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการแรงงาน ดังนี้
1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภัณฑ์การผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยแบ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
มีแนวทางพัฒนาหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ อุ ตสาหกรรมเคมีภั ณ ฑ์ อุ ตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ์ ยางและ
พลาสติก และอุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ โดย
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของประเทศในปัจจุบัน
ให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ
ขั้ น ก้ า วหน้ า เพื่ อ ต่ อ ยอดฐานองค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี เ ดิ ม ไปสู่ ก ารใช้ แ ละการพั ฒ นาเทคโนโลยี ขั้ น สู ง
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้นและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษา
และภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และด้านการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและสามารถต่อยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันได้
1.2) สร้ า งระบบกลไกและเครื อ ข่ า ยที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเชื่ อ มโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทาการวิจัยและพัฒนาร่ว มกัน โดยสนับสนุนให้ สถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่าง ๆ
ที่ ร วมตั ว กั น เป็ น คลั ส เตอร์ รวมทั้ ง การสร้ า งกลไกและระบบมาตรฐานที่ มี ก ารตรวจสอบย้ อ นกลั บ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริ มให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้าภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้า
ปลายน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของตลาดเป็นกลไกสาคัญในการผลักดัน
การสร้างราคาเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดย
2.1) วางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการกาหนด
และขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัดและ
ระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการทางานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อภาคการผลิตของภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ในการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มี
ทักษะพื้นฐานที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัด เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรก
ได้อย่างทันการณ์ สาหรั บการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะต่อไป ต้องกาหนดทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวางระบบการพัฒนาบุ คลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย
1) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ส่งเสริ มการสร้ างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยดาเนินการ (1) ส่ งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
ที่ส ะท้อนวั ฒ นธรรมท้ องถิ่น และวิถีชีวิตชุม ชน อาทิ การท่องเที่ยว เชื่อ มโยงกับหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณ ฑ์
ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่ง เสริม
การท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและ ยั่งยืนในการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทย ตลอดจนพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก (2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพ
ของพื้น ที่ เชื่อ มโยงกั บ กิจ กรรมการท่องเที่ ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยว
เชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยว
กลุ่มมุสลิม (3) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยในสายตาโลก (4) ดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก ในตลาดเป้ า หมายทั้ ง ตลาดศั ก ยภาพเดิ ม และตลาดใหม่ โดยมุ่ ง เน้ น
นักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ มากขึ้นเพื่อลด
การพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ (5) พัฒนาทักษะฝี มือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึ กอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ (6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
- การพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ โดยให้ความสาคัญกับ (1) การพัฒนากลไกการคุ้มครองการลงทุน
และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยสร้างความเข้มแข็ง
ให้ระบบอนุญาโตตุลาการของไทย และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและเอกชน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
ในการจัดทาสัญญา การบริหารสัญญา และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และ (2) การลดอุปสรรค ขั้นตอน
การเคลื่อนย้า ยแรงงาน โดยการลดระยะเวลาการรายงานตัวของแรงงานต่า งด้าว รวมถึงการขยาย
ระยะเวลาขออนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว
นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงแรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องและมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรมการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อแผนชาติ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพั ฒนาประเทศสู่ค วามมั่งคั่ง และยังยืน มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ อปกป้ องสถาบัน พระมหากษัต ริ ย์และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงภายในรวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของชาติ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้ า นความมั่ น คงและมี ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขสถานการณ์ ที่ เ กิ ด จากคุ ก คามทั้ ง ภั ย ทางทหาร
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และภัยคุกคามอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและ
นโยบายทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ
2. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 9 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์
3. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
4. ตัวชี้วัด
(2) จานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย
5. กลยุทธ์
(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(3) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้อง
และคุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จากขบวนการค้ามนุษย์
(5) จัดระบบการจ้างแรงงานให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย และแรงงาน
ต่างด้าวตามที่กฎหมายกาหนด
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
ภาคตะวั น ออกมี บ ทบาทส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่าอากาศยาน
นานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เชื่อมโยง
เมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับ
โลกตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ ได้แก่
สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์
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ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ
ควบคู่ ไปกับการใช้ศัก ยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย
ยกระดับ สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง”
๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียนโดยรักษา
ฐานเศรษฐกิ จ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และสร้ า งฐานเศรษฐกิ จ ใหม่ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่
พื้นที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๒.๒ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
๒.๓ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์ก ลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภั ย การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งมี ม าตรฐาน บริ ก ารสาธารณะมี คุ ณ ภาพ และมี ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
๒.๔ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
๓.๒ สั ม ประสิ ท ธิ์ค วามไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ข อง
ภาค ตะวันออกลดลง
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการขยายตัวของ ๑,๖๔๗,๔๒๒ ลบ.
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (มูลค่า CVM ปี
ภาคตะวันออก
๒๕๕๙)
สัมประสิทธิ์
ความไม่ เ สมอภาค
(Gini Coefficient)
ในการกระจายรายได้
ภาคตะวันออก

๐.๓๙๗
(ปี ๒๕๖๐)

๒๕๖๒

๒๕๖๓

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์
ความไม่
เสมอภาค
น้อยกว่า
๐.๓๙๗

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๕
สัม ประสิ ท ธิ์
ความไม่
เสมอภาค
น้อยกว่า
๐.๓๙๗

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕
อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๕
สัม ประสิ ท ธิ์
ความไม่
เสมอภาค
น้อยกว่า
๐.๓๙๗

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๕
สัม ประสิ ท ธิ์
ความไม่
เสมอภาค
น้อยกว่า
๐.๓๙๗

๒๕๖๒-๒๕๖๕
อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค
น้อยกว่า ๐.๓๙๗

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าฐาน
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
อัตราการขยายตัวของ ๑,๓๓๕,๓๕๓ ลบ.
มู ล ค่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (CVM ปี ๒๕๕๙)
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑
มูลค่าการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

อั ต ร า ก า ร
ขยายตัว ไม่
น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๓
มูลค่าการลงทุน
ไม่ต่ากว่า
๑.๒ ล้านล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ
ให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุต ระยะ ๓
ท่ า เรื อ สั ต หี บ รถไฟทางคู่ เ ชื่ อ ม ๓ ท่ า เรื อ และทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง ช่ ว งพั ท ยา -มาบตาพุ ด
รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับ
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน
ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวัน ออก เช่น จั ดตั้งศูนย์ บริ การแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสั มพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เป็นต้น
๓) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพื่อผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)
4) พัฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจั งหวัด ชลบุรี -ระยอง ให้ เ ป็นฐาน
การกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน
5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสาคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอื้อต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ
และการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และ
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติชั้นนาของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical
Tourism)
อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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มาตรฐานสากล

๕.๒ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวัน ออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้

ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตรของ
ภาคตะวันออก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน
๒๕๖๒
๘๐,๕๖๒ ลบ.
(CVM ปี ๒๕๕๙)

๒๕๖๓

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่ น้ อ ยกว่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕

๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓.๕

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ
การแปรรูป และการจัดจาหน่าย
2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และ
สระแก้ว ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัด
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง พื้นบ้าน
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าฐาน
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
รายได้จาก
การท่องเที่ยว
ภาคตะวันออก

๓๒๑,๙๕๙.๗๖ ลบ.
(ปี ๒๕๖๐)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ร้อยละ ๒๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคานึงถึง
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
2) ฟื้นฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ
อนุรักษ์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว เมืองเก่า
โดยฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ย ว พร้อมทั้งปรั บ ปรุ งภูมิทัศน์ พัฒ นาเส้นทาง สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
3) ฟื้น ฟูและอนุ รักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจี นบุรีและสระแก้ว ให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ย วอารยธรรมขอม โดยฟื้น ฟูบู ร ณะโบราณสถานและสิ นทรัพย์ทางวัฒ นธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าฐาน
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
มูลค่าการค้า
ชายแดน
ภาคตะวันออก

๑๒๑,๕๒๓ ลบ.
(ปี ๒๕๖๐)

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ร้อยละ ๑๕

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น ประตู
และศู น ย์ ก ลางทางการค้ า การท่ อ งเที่ ย ว และการลงทุ น เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศกั ม พู ช าและเวี ย ดนาม
โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ให้มีประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้ าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ
การใช้ ประโยชน์ ที่ดิ น ปรั บปรุ งเส้ นทางคมนาคมขนส่ งและระบบโลจิ สติ กส์ รวมถึงยกระดั บมาตรฐานการ ให้ บริ การ
และอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัด
จันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพื่อ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
๕.๕ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แก้ไ ขปัญหาทรั พยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริ หารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ภาคตะวันออก

ร้อยละ ๒๒.๓
ของพื้นที่ภาค
(ปี ๒๕๖๐)
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย
๑ ชม.สูงสุด ๑๐๐

คุณภาพอากาศภาค
ตะวันออก (ปริมาณ
ก๊าซโอโซน)
จานวนแหล่งน้าของ
ภาคตะวันออกที่มี
คุณภาพในเกณฑ์ดี
สัดส่วนปริมาณ
ขยะมูล ฝอยที่ถูก
กาจัดอย่างถูกต้อง
และน่ากลับมา ใช้
ใหม่ของภาค
ตะวันออก

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๒-๒๕๖๕

ร้อยละ ๒๕
ร้อยละ ๒๗
ของพื้นที่ภาค ของพื้นที่ภาค

ร้อยละ ๒๙
ของพื้นที่ภาค

ร้อยละ ๓๑
ของพื้นทีภ่ าค

ร้อยละ ๓๑
ของพื้นที่ภาค

ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน

ไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน

๐ แหล่ง
(ปี ๒๕๖๐)

๒ แหล่ง

๓ แหล่ง

๔ แหล่ง

๕ แหล่ง

๕ แหล่ง

ร้อยละ ๗๖
(ปี ๒๕๖๐)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้น

ppb
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แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้าท่วมจันทบุรีตราด และสระแก้ว
โดยปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรรน้า และพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้า
ที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัว ของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริม การท าแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2) ฟื้น ฟูป่ าต้น น้าให้ เ กิดความสมดุล ต่ อระบบนิเวศ โดยปลู กป่าเพิ่ มเติม และเพิ่ ม
มาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุ นสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม
3) คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกาหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ
จัดการฟื้นฟูป่าชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่จับสัตว์น้า
พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทาประมงชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก
4) ดาเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกาหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจ
ในการป้องกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติ
5) ปรั บ ปรุ งและเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพของระบบบาบัดน้าเสี ยชุม ชน ในจังหวั ดที่เป็ น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพื้นที่ อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้าสายหลักที่อยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้าพังราดตอนบน
6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกาจัดขยะจังหวัดชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภ าพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม
ประเภทการคัดแยกขยะให้ เ ป็ น ระบบ ส่ ว นของเสี ย อัน ตรายที่ มีแ นวโน้ มเพิ่ มมากขึ้น เรื่ อยๆ บริเ วณพื้น ที่
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการลงทุนกาจัดให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๑.๑ เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโต
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากได้มีการลงทุน อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมกลั่ นน้ามัน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่สืบเนื่องตอนในของจังหวัดระยอง
๖.๑.๒ มี ท่ า เรื อ น้ าลึ ก และระบบโครงข่ า ยการขนส่ ง ทางถนน และรถไฟที่ส นั บ สนุ น
การเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมี
การเพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือน้าลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการขนส่งหลักของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวั น ออกให้ ส อดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ ระบบโครงข่ า ยการขนส่ ง หลั ก ของกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐาน
การผลิต และประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตู
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เศรษฐกิจ นานาชาติ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น
สหรัฐอเมริกา และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเชื่อมโยงกันในรูป แบบของการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง ถนน รถไฟ
และท่าเรือน้าลึก
๖.๑.๓ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติ
โดยเฉพาะพัทยา-บางแสน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกาะช้าง
และเกาะเสม็ด ที่กาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาด
ของเมืองเพิ่มขึ้น ทาให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบโตสูง นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้าตก
อุทยานแห่งชาติ และทะเล ที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยมีพื้นที่หลายแห่งที่มีสภาพ ภูมิอากาศ
และธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่าง ทั้งการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง เช่น การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งที่อาเภอ
โป่งน้าร้อน จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และ บริโภคผลไม้
๖.๑.๔ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตมากพอสาหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ ท้องถิ่นจานวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังมีพื้นที่ชายฝั่ งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมงน้าลึก และการ
เพาะเลี้ยง สัตว์น้าชายฝั่ง
๖.๑.๕ เป็นแหล่งเจียระไนอั ญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยได้มีการฝึกฝนฝีมือด้าน
การ เจียระไนจนเกิดความชานาญ และมีการใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของอัญมณี ส่งผลให้ภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะจั นทบุรีเป็นแหล่ งเจี ยระไน และย่านธุรกิจอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ ที่ส ามารถ
สนับสนุนเชื่อมโยง ไปสู่การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่
สามารถซื้อกลับไป เป็นของที่ระลึกได้
๖.๑.๖ มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ
และปริมณฑล และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจุดการค้าชายแดนอื่น ๆ
ของประเทศ ประกอบกับตั้งอยู่ในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได้
๖.๒ จุดอ่อน
6.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการ
บริ หารจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิ ต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปัญหาการบาบัดน้าเสีย
และสารโลหะหนักที่ลงไปในแหล่งน้าต่างๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้าดอกกราย นอกจากนี้ เริ่มเกิด ความขัดแย้ง
เนื่องจากได้มีการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของประชาชนอย่างกว้างขวาง
6.2.2 การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้
ส่งผลให้ เกิดความต้องการใช้น้ าเพื่อน้ ามาใช้ในกระบวนการผลิ ต บริการ และอุปโภคบริโ ภคปริมาณมาก
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้า เดิมแหล่งน้าจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก
เท่านั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้าระหว่างภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม เมือง และบริการแก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะ
มีการพัฒนาแหล่งน้ารองรับไว้แล้วบางส่วน แต่ด้วยข้อจากัดของภูมิประเทศ ทาให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ขนาดใหญ่ได้ จึงต้องมีการวางท่อส่งน้าเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้าที่มีอยู่เพื่อนาน้ามาทดแทน ในบางพื้นที่
ยามขาดแคลน
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6.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตมากขึ้นตามลาดับ อาทิ การทาลายทรัพยากรป่าไม้
ได้ส่ งผลกระทบไปถึงปั ญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้ง และน้าท่ว มอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และตราด นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั บ สั ต ว์ น้ าโดยไม่ ถู ก วิ ธี ท าให้ สั ต ว์ น้ า
ตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ป่าชายเลนในแต่ละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุ ก
เพื่อทานากุ้ง
6.2.4 แม้ว่าภาคตะวันออกจะเป็นแหล่ งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ แต่ผลไม้
เป็นผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ดูแล รักษาจ้ากัด เมื่อพ้นกาหนดจะเสียหาย และเป็นผลผลิตที่มี
ช่ว งฤดู กาล ไม่ ส ามารถผลิ ต ออกได้ต ลอดปี และหากเมื่ อใดขาดน้าก็จ ะท าความเสี ยหายให้ แก่ ส วนผลไม้
อย่างรุนแรง ทาให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มีเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการในช่วง
ที่ผลไม้ออกมามากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและทันเวลา ทาให้ผลไม้เน่าเสียง่าย นอกจากนี้ยังขาดการวิจัย
และพัฒนาทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา การลาเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย และ
มีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่สม่าเสมอ เช่น การคัดขนาด บรรจุหีบห่อ แปรรูป และเก็บรักษา
6.2.5 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ท้าให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงาน ประกอบด้วย แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
แรงงานระดับ ล่าง ทาให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝี มือส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี
การปรับเปลี่ย นเทคโนโลยีสู งขึ้น นอกจากนี้ แรงงานที่มีฝีมือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้
มาตรฐานและมีความมั่นคงต่ออนาคตในการทางานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการทางานอยู่ในอัตราที่สูง
ตลอดจนแรงงานในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ
๖.๓ โอกาส
6.3.1
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เทคโนโลยี ชีว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะท าให้ ภ าคตะวัน ออกมี โ อกาสในการปรั บ
กระบวนการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน
และราคา ดังนี้คือ
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการ
การผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น
๒) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๓) การใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์จะสร้างโอกาสการเรียนรู้
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6.3.2 โครงสร้างประชากรที่กาลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุจะทาให้ภาคตะวันออก
ได้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการที่ส อดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน
ของผู้สูงอายุ
6.3.3 กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติจะช่วยให้เกิดความตระหนัก
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้า
เชิงอนุ รั กษ์และสิ น ค้าสุ ขภาพซึ่งส่ ว นใหญ่มาจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒ นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดย
มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ
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๖.๔ ภัยคุกคาม
6.4.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งออก
ซึ่งกาลังได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษีเพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการ
ด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา เป็นต้น
ซึ่งได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบคุณภาพ อย่างเข้มงวด
ดังนั้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก จึงมีแ นวโน้มว่า การส่งออกจะมี
อุปสรรคมากขึ้นในอนาคต หากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานเหล่านี้จะสูญเสีย
โอกาสทางการตลาดไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
6.4.2 ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากคนในสังคมไม่สามารถปรับตัว
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทาให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หันไปนิยมและ
ซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นโดยหั นมาให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา จนเกินความพอเพียง
ซึ่งมีสัญญาณชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการล่มสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคม ดังนี้
๑) เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส
ขาดความกตัญญูรู้คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู้เท่าทั นกับการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปรับตัวและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุผล พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
และการจับกลุ่มมั่วสุมกระทาความผิดต่างๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เนื่องจากวิถีชีวิต
ความเป็น อยู่ ในสังคมเปลี่ ยนแปลงไปที่ต้องมุ่งทางานเพื่ อเลี้ยงชีพ สามีภรรยาต้องออกไปทางานนอกบ้าน
ทาให้การแบ่งเวลาให้ครอบครัว มีน้อย ความสัมพันธ์และความช่ว ยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวลดลง
ซึ่งเห็นได้ จากการอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น
๒) คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุข ทาให้กาลังการผลิตลดลง อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้
๓) คุณภาพทางการศึกษาลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ส ามารถสร้างคนที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
6.4.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก ดังนี้
1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้า
เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้า และเป็นพื้นที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรง
คลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้าทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยความหนาแน่นของ
พรรณไม้จ ะลดลง เนื่ อ งจากระดับ น้ าทะเลที่สู งขึ้น จะทาให้ พืช ตายและถูก แทนที่ ด้ว ยหาดเลน ในขณะที่
ปากแม่น้าจะจมลงใต้น้า ทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของพื้นที่ลุ่มน้า
2) อุณหภูมิน้าทะเลและค่าความเป็นกรด-ด่างของน้าทะเลที่เปลี่ ยนแปลงไป
อาจส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกทาลาย
ส่ งผลกระทบต่ อผลผลิ ตสั ตว์ น้ าโดยรวม ปั จจุ บั นทรั พยากรประมงชายฝั่ งและประมงทะเลอยู่ ในสภาพเสื่ อมโทรม
โดยสัตว์น้ากร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุ ก
ล้าของน้าเค็มเข้าสู่ ลาน้าจะทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงต่อการดารงชีวิตของพืช สัตว์และพื้นที่เกษตรกรรม
โดยรอบ
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3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศจะท้าให้ปัญหาการขาดแคลนน้า
ในบางพื้นที่จะรุ นแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้ งเป็นเวลานาน และทาให้ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรน้าระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้น
ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ส่งผลให้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วง ทาให้แหล่ง
น้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ขาดแคลนไปด้วย และนาไปสู่วิกฤตน้าและการแย่งชิงทรัพยากรน้า
ระหว่ า งอุ ต สาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ก ารขาดแคลนน้ าจะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทาให้ภัยพิบัติและภาวะน้าท่วมฉับพลัน
เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เนื่องจากกาลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้น ทาให้ปริมาณน้า
มีมากเกิน ความสามารถในการกักเก็บ ประกอบกับประสิ ทธิภ าพและศักยภาพในการระบายน้าลงสู่ทะเล
ของพื้นที่โดยรวมลดลง ทาให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน 2564)
๑. วิสัยทัศน์ (Vision) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
“ฉะเชิงเทราเชื่อม EEC สู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ” ภายใต้การพัฒนาแบบจาแนกเชิงพื้นที่
“อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้า
อุดมสมบูรณ์”
๒. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม รองรับ EEC
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีมาตรฐาน
3. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีคุณภาพและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุล
และยั่งยืน
๓. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
2. ภาคอุตสาหกรรม พาณิช ยกรรม การท่องเที่ยวเกษตรกรรมมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)ภาคการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
3. คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมมีคุณภาพระชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม
ตัวชี้วัด: ดัชนีความก้าวหน้าของคนด้านสุขภาพ (การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ และ
การคมนาคมและการสื่อสาร) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔

24

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้จังหวัดเพิ่มขึ้น (ร้ อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปกาจัดที่ลดลง
๔. ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว
2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย (พืชผัก ปลากะพง ไข่ไก่ และสุกร)
๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
เป้าหมายการพัฒนา “ฉะเชิงเทรา เชื่อม EEC สู่เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี”
1. อุตสาหกรรมสีเขียว
ตัวชี้วัด 1.1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
1.2) อัตราการขยายตัวขงภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
1.3) อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษา
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)
2. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด 2.1) ร้อยละของจานวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้น
2.2) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว(ร้อยละ)
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด 3.1) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (พืชผักมะม่วง กุ้งทะเล
และไก่ไข่)
3.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
4. สังคมมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด 4.1) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น (ปี)
4.2) สัดส่วนจานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (ร้อยละ)
4.3) จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 1,000 คน
(หมู่บ้าน/ชุมชน) เพิ่มขึ้น
4.4) ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ
4.5) ร้อยละของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ที่เพิ่มขึ้น
5. ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์
ตัวชี้วัด 5.1) อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)
5.2) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปกาจัดที่ลดลง
6. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน 2564) ได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนาทั้งสิ้น 5 ประเด็นการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร3: ให้เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกวัยอย่างทั่วถึง
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5 : อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็ นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาศักยภาพกรผลิ ตการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีการใช้นวัตกรรมและการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่งขัน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของภาคพาณิชยกรรม (ร้อยละ)
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ร้อยละ)
4) อัตราการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมกับภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางสายหลักสายรอง สายย่อย จุดเสี่ยง รวมถึงขยายเขตประปาภูมิภาคระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ครอบคลุม)
2) พัฒนาการวางผังเมืองเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3) พัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถรองรับการขยายตัวภาคการผลิต อุตสาหกรรม พาณิชกรรม
และการเกษตร
4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และSMEs ให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น
5) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
6) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาด การค้า การลงทุนการจัดจาหน่าย
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
และมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
มีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ)
2) อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยว (ร้อยละ)
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แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ป้ายแนะนา/
สาธารณูปโภค ฯลฯ)
3) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผู้ประกอบการ และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน
5) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม
6) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
7) ส่งเสริมภาพลักษณ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประเด็น การพัฒนาที่ 3 : พัฒ นาการผลิ ตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่ งผลิ ต
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
เป้าหมายและตัวชี้วัด:
1) ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ) (พืชผัก มะม่วง กุ้งทะเล
และไก่ไข่)
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง(ร้อยละ)
3) ร้อยละของเกษตรกรในจังหวัดที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ (ร้อยละ)
4) ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (ข้าว)เฉลี่ยต่อไร่ในเขตพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (กก./ไร่)
แนวทางการพัฒนา:
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคเกษตรกรรม
2) พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล
3) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ครอบคลุมประชาชน
ทุกวัยอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15 – 59 ปี ในจังหวัดที่เพิ่มขึ้น (ปี)
2) สัดส่วนจานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (ร้อยละ)
3) จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ 1,000 คน (หมู่บ้าน/
ชุมชน) เพิ่มขึ้น
4) ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ (ร้อยละ)
5) ร้อยละของประชากรในจังหวัดที่อยู่ใต้เส้นความยากจนที่ลดลง (ร้อยละ)
6) ร้อยละของสถานพยาบาลในจังหวัดที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
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แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มคุณภาพการศึกษา
2) เพิ่มคุณภาพงานสาธารณสุข
3) ส่งเสริมคุณภาพการกีฬา และนันทนาการ
4) เสริมสร้างคุณธรรมและค่านิยมความเป็นไทย
5) เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
6) เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมของประชาชนและสร้างอาสาสมัครป้องกันภัย
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 5 : อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
บูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) อัตราการขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (ร้อยละ)
2) ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการเก็บขนไปกาจัด (ร้อยละ)
3) จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีระบบบาบัดน้าเสียชุมชน (แห่ง)
4) พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น(แห่ง)
แนวทางการพัฒนา
1) ฟื้นฟูป่าต้นน้าและเพิ่มพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ
2) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้าและคลองสาขา
3) สร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะต้นทาง และการกาจัดขยะตามหลักวิชาการ
4) เสริมสร้างการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) สร้างเครือข่ายพลเมืองผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๔
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงาน (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงแรงงาน มี ส าระส าคั ญ
โดยสรุป ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นแผน
ระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ในระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม
(1) เป้าหมาย
พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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(2) พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ภายใต้สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน
และผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้กาหนดแนวทาง การดาเนินงาน
3 ประการ ดังนี้
1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถของ
แรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้ างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ ค รอบคลุ ม ทุก สาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชี พที่ เกี่ ย วข้ องโดยตรงและโดยอ้ อ มจากผลของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจากัด ด้านทรัพยากร และ
กรอบเวลา โดยจาเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
2) ดาเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ การพั ฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่ มอุ ตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จาเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษา และ
คอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัย อุตสาหกรรม
3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ
๔) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่าและค่อนข้างต่า (Unskilled & Semi Skill) ในระยะแรก
เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพื่อให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหา การขาดแคลน
แรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง คือ คนในอีก
20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพิ่มสัดส่วนของกาลังแรงงาน 2.0 – 3.0 – 4.0 และให้
1.0 หมดไป หรือมีน้อยที่สุด ๕ มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry)
อาทิ หุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือขั้นสูง (High Skill Labour) เพื่อตอบ Thailand 4.0
เป้าหมาย
(1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
(2) สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค่าเป้าหมาย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
2) แนวทางที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท้างาน และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
กาลังแรงงานเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาประเทศหากกาลังแรงงานไม่ได้รับโอกาส และ
ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลในเรื่ อ งการประกอบอาชี พ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามกฎหมาย และการสร้ า งหลั กประกั น ที่ ดี
ทางสังคมก็จะไม่มกี ารสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิตอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใต้
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ นี้ จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับกาลังแรงงานไว้ ได้แก่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานผ่านระบบประกันสังคม /ส่งเสริมระบบ
การออม เพื่อให้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล การพัฒนารูปแบบและสิทธิ
ประโยชน์ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและดาเนินการเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพ
เป้าหมาย
แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกั นสังคม ที่มั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่าเป้าหมาย
๑๐.๗๒ ล้านคน และ ๑๐.๘๔ ล้านคน ในปี 2564 และปี ๒๕๖๕ ตามลาดับ
ปี 2565 จานวน 13.9606 ล้านคน
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
จานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๓๓
3) แนวทางที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และภาคแรงงานของประเทศ
จึ งมีค วามจ าเป็ น ที่ต้องมีการกาหนดประเด็นยุ ทธศาสตร์ก ารบริ ห ารจั ดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ที่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อรองรั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก โดยการก าหนดมาตรการที่ เหมาะสม
เพื่อลดทอนปัจจัยด้านลบให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้กาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน ๕ ประการ ดังนี้
1) เร่งดาเนินมาตรการที่เป็นการส่งเสริมและแสวงหาโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
และการศึกษาวิจัยด้านแรงงาน
2) เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และ
เขตการค้าเสรี การดาเนินมาตรการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
: AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3) ต้องบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ แรงงานไทย
ที่มีความประสงค์จะไปทางานต่างประเทศได้ไปทางานอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทางานและได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงการส่งเสริมรักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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4) ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning)
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานไทยและเศรษฐกิจของประเทศจากการจ้างแรงงานต่างด้าว การควบคุม/หรือ
ลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานต่างด้าวทั้งด้านสังคม สาธารณสุข และความมั่นคง ของชาติโดยการ
พัฒนาระบบโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเพิ่มขึ้น
ของปริ มาณการจ้ างแรงงานต่า งด้าว มีการศึกษารูป แบบการบริห ารจัดการแรงงานต่างด้าวของ ประเทศ
ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้กาหนดเป็นวาระแห่งชาติในการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ กองทัพ ฯลฯ
5) ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานเพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าและการส่งออก
เป้าหมาย
(1) การบริ ห ารจั ดการด้า นแรงงานระหว่ า งประเทศที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ดมู ล ค่า เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจและเป็นไปตามการดาเนินงานตามพันธกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(2) บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ลดปัญหาการใช้แรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมาย
ค่าเป้าหมาย
ยกระดับเป็น Tier 1 ได้สาเร็จ
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
ระดับความสาเร็จของประเทศไทยในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์
4) แนวทางที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้ างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้า ง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงาน ในตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานอันเนื่องมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างประชากรของประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการเกิดต่าทาให้มีกาลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในสัดส่วนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้แรงงานที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับการมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ด้านการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และ
มีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสาหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาชน ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะทุพพลภาพ
ขณะเดียวกันก็ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อขจัด/ลด/บรรเทาปัญหาความไม่สมดุลนี้ไว้ ดังนี้
1) ในระยะเร่งด่วนมุ่งบรรเทาความไม่สอดคล้องของการจ้างงานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
กาหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับผู้ประกอบการ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดาเนินกลยุทธ์ควบคู่กันโดยการศึกษา วิเคราะห์ และพยากรณ์สภาวะตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ
และระดับจังหวัด สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานโดยเฉพาะความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมถึ ง เผยแพร่ แ นวความคิ ด หรื อ สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ป ระชากรกลุ่ ม เป้ า หมายในช่ ว งวั ย ศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า สู่
ตลาดแรงงานในอนาคตให้สนใจศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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2) สร้างความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาคแรงงานของประเทศ โดยการวางแผน
กาลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจัดทาแผนกาลังแรงงานร่วมกับ ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และ
สหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ต่อเนื่องจนถึง การเผยแพร่
แผนกาลังแรงงานระดับประเทศและแผนกาลังแรงงานระดับจังหวัดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ รับทราบ
และผลักดันให้หน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงานนาไปใช้ตลอดจนการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินการตามแผนพัฒนากาลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
๓) ต้องมีข้อมูล (Data & Information) ในระดับต่าง ๆ รวมถึงความต้องการแรงงานฝีมือในสาขา
อาชีพต่าง ๆ (Skill Requirement) จึงจะสามารถพัฒนากาลังแรงงาน (Manpower) ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ (Matching) เพราะข้อมูล (Data) ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะหากมี
ความต้องการแรงงาน (Demand) แต่ประเทศไทยไม่สามารถตอบสนอง (Supply) ได้จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
๔ ) ต้องมีข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุ่มช่วงชั้น (Class) ให้ได้ว่า
แรงงานกลุ่มใดเป็น Labour 1.0 กลุ่มใดเป็น 2.0 3.0 และ 4.0 แต่ละ Class มีจานวนประมาณ เท่าไร และ
ต้องคาดการณ์ว่าแรงงานในอนาคตที่เป็น Talent ควรต้องมีรายได้ (Income) เท่าไร กลุ่ม Highly Skill
จะสร้างมูลค่า (Value) ได้เท่าไร
๕) ต้องบริหาร Stock & Flow Workforce
๖) เสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทา เพื่อส่งเสริมให้กาลังแรงงานรวมทั้งผู้สูงอายุ และ
คนพิการได้มีงานทา มีร ายได้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยดาเนินการส่ งเสริมการมีงานทา
การประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพที่สอดคล้อ งกับตลาดแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน
และคนหางานได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยในการ
ทางาน มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทางานที่ดีได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและมีความสมานฉันท์
ระหว่างแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยดาเนินการคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน และเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเป็นงานที่ใช้หลักบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๗) “สร้าง” กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงประถมศึกษา ซึ่งใน ๒๐ ปีข้างหน้าจะเป็นกาลังแรงงาน
(Labour Force) ที่สาคัญในอนาคต โดยร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคนให้เป็น Brain Power
& Talent
๘) “เสริ ม ” ศั กยภาพให้ กั บกลุ่ มนั ก เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาจนถึ งผู้ ที่ จะจบมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้งกลุ่มคนทางานวัยต้น ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกาลังแรงงานหลักในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
๙) ต้องเน้นการสร้าง Talent ใน ๓ กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร ท่องเที่ยว และบริการ อาทิ
๙.๑) กลุ่มแรงงาน Based on Bio อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agriculture Tourism)
และกลุ่ม Base on Culture อาทิ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) หัตถกรรม (Handy craft)
ซึ่งเป็นการผลิตที่มีมูลค่าน้อย (Low Value) ทากันเองในท้องถิ่น แรงงานอยู่กับที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ประเทศไทยมีความหลากหลายด้ าน Culture & Agriculture กระทรวงแรงงานจึงควรมุ่งยกระดับคุณภาพ
แรงงานกลุ่มนี้ เพราะในอนาคตต้องเผชิญการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่า (Add Value) ซึ่งต้องการเน้นจุดเด่นที่
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
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๙.๒) กลุ่มภาคบริการ (Service) ที่มีความสามารถรองรับ (Absorb) แรงงานจานวนมาก
จะเป็นแหล่งในการสร้างแรงงานและการจ้างแรงงาน (Employment) ได้อีกมาก ซึ่งในอนาคตภาคบริการจะ
ไม่ใช่ Service Only แต่จะเป็น Service in Product หรือ Product in Service ซึ่งสามารถสนองตอบความ
ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย ภาคบริการมีความยืดหยุ่นมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ยังสามารถรองรับ
และสร้างตลาดแรงงานได้อีกมาก
เป้าหมาย
(1) ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(2) แรงงานในทุกช่วงวัยและเพศ และผู้พิการได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(๓) กาลังแรงงานในทุกช่วงวัยและเพศ และผู้พิการ ได้รับความคุ้มครอง ขยายโอกาสการีงาน
ทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของตาแหน่งงานว่าง
5) แนวทางที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
1) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกด้านภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร
ของทุ กส่ วนราชการในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน ด้ านบุ คลากรที่ ต้ องมี การบริ หารทรั พยากรบุ คคลเชิ งกลยุ ทธ์
ด้วยการพัฒนาระบบ HR Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร อันจะมีส่ วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนแม่บท ทั้งนี้ กลไกที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้อ งให้ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยและการติดตามประเมินผล
เพราะการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพย่อมนาไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้สนองตอบต่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
2) ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออานวยต่อการ
บริหารงาน
3) สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็ง ทั้งระดับองค์กร และระดับพื้นที่
เช่น อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการบริหารงาน เช่น
แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน การเตือนภัยด้านแรงงาน
4) มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับปรุง
ระบบการให้บริการประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารด้วย
ความรวดเร็ว
เป้าหมาย
(1) ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพสูงทันสมัยคล่องตัวและ
มีธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานต้นแบบ
(2) บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ
กระทรวงแรงงาน)
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6) แนวทางที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
ปัจจุบันพัฒนาการและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรในอนาคต ให้นาเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถตัดสินใจนาเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ อ โลกเริ่ มเข้ า สู่ ยุ ค ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทัล ที่ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จะไม่ไ ด้ เ ป็ น เพี ย ง
เครื่องมือสนับสนุนการทางานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างผสม
กลมกลืน และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้ นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่ง
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลสามารถตอบปั ญหาความท้ าทายที่ ประเทศก าลั งเผชิ ญอยู่ หรื อ เพิ่ ม โอกาสในการพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น
– การใช้เทคโนโลยีในการนาพาประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง(MIT) ที่เป็นหนึ่งใน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล
– การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ การศึกษา การรักษาพยาบาล
สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
ยิ่งขึ้น
- การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่ส่งผลต่อผลิตภาพของประเทศรวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
- การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น อันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน
การบริหารจัดการข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางาน
และร่วมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
ความท้ า ทายที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในประเทศทั้ ง บุ ค ลากร
ด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทางานใน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ
เท่ า ทั น โลกด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง ความท้ า ทายและโอกาส ดั ง นั้ นกระทรวงแรงงานจึ งได้ ก าหนดให้ การพั ฒ นา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ในแผนแม่ บ ทฯ และภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ไ ด้ ก า หนด
แนวทางการดาเนินงานโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเพื่อใช้
เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ เป็ น กลไกในการเชื่ อ มโยงภารกิ จ ด้ า นแรงงานสู่ ป ระชากรวั ย ท างานทุ ก คน
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล ในท้ายที่สุด
เป้าหมาย
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระดับที่ 5
ตัวชี้วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
ความสาเร็จการติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ICT)
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2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(ฉบับทบทวน)
มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนโยบายด้านแรงงาน
Smart Manpower Management Organization
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
1. อัน ดับ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านผลิ ตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) โดย IMD
2. จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือคุณภาพ
3. จานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงาน
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารของกระทรวงแรงงาน จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากรของ
กระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้
ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน
ค่านิยมหลัก
BEST B = Belief ความหมาย เชื่อมันศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ความหมาย ทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T = Teamwork ความหมาย ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
เป้ า ประสงค์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานท าหน้ า ที่ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนด้านเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
๒) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับความต้องการในพื้นที่
๓) เร่งรัดและผลักดันนโยบายเร่งด่วนและสาคัญของรัฐบาล (Quick Win)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์ 1. ส านั กงานปลัดกระทรวงแรงงานมีขีดสมรรถนะสู งในการให้บริการข้อมูลด้าน
แรงงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
2. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
1) พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมการบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงาน (BIG DATA)
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
3) พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารแรงงานในทุกระดับ
4) ส่งเสริมและพัฒนาสรรถนะบุคลากรและองค์กรไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงและตอบสนอง
ต่อบทบาทภารกิจเชิงรุก (Quick Win)
5) ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (เก่ง ดี แข็งแรง มีความสุข)
6) ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์ หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการทางานร่วมกันเพื่อให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) บูรณาการการดาเนินงานด้านแรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Quick Win)
2) เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายให้มีการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) คุ้มครองและดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้ า ประสงค์ แรงงานนอกระบบได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง มี อ าชี พ มี ร ายได้ มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
1) เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (Quick Win)
2) บูรณาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบ
3) บูร ณาการการขยายความคุ้มครองและ สร้างหลั กประกันความมั่นคงในชีวิตให้ กับแรงงาน
นอกระบบ
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรำ (พ.ศ.2563 – 2565)
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
(พ.ศ.2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
สานั กงานแรงงานจั งหวัด ฉะเชิงเทราได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๙ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติการเป็นแผน ๕ ปี
โดยช่วงแรกให้จัดทาเป็นแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการโดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
และแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งผลที่ผ่านมา แม้ว่าแผนปฏิบัติการ
ด้ า นแรงงานจะเชื่ อ มโยงกั บ แผนระดั บ ที่ ๑ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายความมั่น คงแล้ ว แต่ยังมีความจาเป็นต้องมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ ส อดรับ
กับสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 เป็นตัวอย่าง
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ว่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในวงกว้ า ง โดยเฉพาะในมิ ติ ด้ า นแรงงาน รวมถึ ง
มาตรฐานสากลด้านแรงงานที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า นแรงงานของ
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานของประเทศ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒ นาภาคและเป้ าหมายการพัฒ นาจังหวัดในประเด็นด้านแรงงาน ส านักงานแรงงานจังหวัด
ฉะเชิงเทราร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อให้จังหวัดมีกรอบแนวทางในการดาเนินงานพัฒนา
ด้านแรงงานของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา
แรงงานของจังหวัด มีแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง
ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน สถาน
ประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะ ๕ ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการและการของบประมาณของจังหวัดเพื่อ
สนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.2 เป้าหมาย
1) เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัด
“แรงงานมีงานทาทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้รับ
การคุ้มครอง และมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ด”ี
2) พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้แรงงานทุกช่วงวัยมีงานทาในรูปแบบที่หลากหลาย มีรายได้ที่มั่นคง
๒. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อรองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและดูแลคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน
4. พัฒนาแรงงานให้มีความมั่นคงในการทางานมีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานให้ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงเครือข่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ตัวชี้วัดรวม
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดทั้งหมดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 – 2565)
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพรองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด

1.1 จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

2,0๔๐

๑,๒00

๑,๒00

1.๒ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

80

1๐0

1๐0

1.๓ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

๑๐๐

๑๒๐

๑๐๐

๑.๔ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน

๒๐๐

๒00

๒00

๑.๕ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน

๑20

๔๔๐

๔๔๐

๑.๖ จานวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสาสมารถในการควบคุม
และกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ สู่ Safety At Work

๒๒๐

๒๘๐

๒๘๐

1.๗ จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน รายการ รับรองหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยใน

80,000

8๖,๔00

8๖,๔00

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

การฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ สปก.ฯ
1.๘ จานวนสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้รับคาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พนักงานหรือสมาชิกไม่เกิน 50 คน)

๑

๒

๒

๑.๙ จานวนสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้รับคาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
(พนักงานหรือลูกจ้าง 51 -200 คน)

๑

๐

0

1.๑๐ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานใน สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ (พนักงานหรือสมาชิก ไม่เกิน 50 คน)

๒๐

๐

๐

1.1๑ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานใน สถานประกอบกิจการ SME (พนักงานหรือลูกจ้าง
51 - 200 คน)

๘๐

๐

๐

1.1๒ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน

๖๕

๐

๐

1.1๓ จานวนแรงงานที่ได้ให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

๔๐๐

๐

๐

๑.๑๔ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบ
กิจการ

๐

๕๐

๕๐

๑.๑๕ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

๐

๔0

๔0

๑.๑๖ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

๐

๔0

๔0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามีรายได้ที่มั่นคง และสูงขึ้น
2.1 จานวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

208

240

240

2.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณ
ุ ภาพ (กิจกรรม
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย)

2,400

2,400

2,400

2.3 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

111

111

111

2.4 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิม่ )

80

80

80

2.5 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (กิจกรรมสารวจ 123 + 1อาเภอ
1 ภูมิปญ
ั ญา 44 + เพิ่มโอกาสสร้างงานฯ )

168

168

168

2.6 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผสู้ ูงอายุ

20

20

20

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

2.7 จานวนผู้ได้รับบริการจัดหางานในประเทศ

4,665

4,665

4,665

2.8 จานวนผู้ได้รับบริการจัดหางานในต่างประเทศ

300

300

300

2.9 จานวนผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ

5,297

5,297

5,297

32

32

32

2.11 จานวนผู้ได้รับการประสานการให้บริการด้านแรงงาน

3,255

3,255

3,255

2.12 จานวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงาน

1,334

1,334

1,334

2.13 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
อย่างยั่งยืน

3,471

3,471

3,471

2.10 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมรายได้ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม คุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับแรงงาน
3.1 จานวนแรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

39,000

40,000

40,000

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ

20

20

20

3.3 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อ
เตรียมเข้าสู่การเกษียณ

200

200

200

3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60ปีขึ้นไป)

60

60

60

3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและ
ครอบครัว

2

2

2

3.6 จานวนผู้ได้รับการตรวจแรงงานในระบบ

8,300

8,300

8,300

3.7 จานวนผู้ได้รับการตรวจแรงงานนอกระบบ

250

250

250

3.8 จานวนผู้ได้รับการสนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครอง
แรงงานแก่แรงงาน นอกระบบ

900

900

900

14,400

7,200

7,200

3.10 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคม
ทั่วไทย

120

120

120

3.11 จานวนผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่าย

80

120

120

340

350

350

3.9 จานวนผู้ได้รับบริการจากการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
(Service Delivery Unit)

ประกันสังคม
3.12 จานวนผู้ได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนให้แรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน
3.13 จานวนสถานประกอบการได้รับการกากับ ดูแลให้สถานประกอบ
กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีในการทางาน

18,000

18,000

18,000

3.14 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความ
เป็นธรรม และเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน

15,800

15,800

15,800

3.15 จานวนสถานประกอบการได้รับการกากับ ดูแล และสนับสนุนให้
สถานประกอบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย

15,000

15,000

15,000

3.16 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand)

268

268

268

3.17 จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบ
กิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

50

50

50

3.18 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านแรงงาน

240

250

250

3.19 จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานประกอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน

160

170

170

3.20 จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานประกอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านมาตรฐานแรงงาน

70

75

75

3.21 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ

70

75

75

3.22 จานวนผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

30,060

30,060

30,060

3.23 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง 10 คนลงมา

440

440

440

3.24 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

1

1

1

3.25 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

450

450

450

3.26 จานวนผู้ที่เข้าร่วมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

600

600

600

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔

41

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
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2564
2565

3.27 จานวนผู้ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการ
ประกันสังคมสูส่ ถานศึกษา

300

300

300

3.28 จานวนผู้ประกันตนที่ได้รับการเยี่ยมตามโครงการประกันสังคม
เยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพ
และผูป้ ่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

600

600

600

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย
4.1 จานวนแผนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

1

1

1

4.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ต่างด้าว

60

60

60

4.3 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด

2,300

2,300

2,300

4.4 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ ที่
เลวร้าย

68

69

69

4.5 จานวนผู้ได้รับการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ

1,300

1,300

1,300

4.6 จานวนผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ

8,000

8,000

8,000

4.7 จานวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวง
และลักลอบไปทางานต่างประเทศ

500

500

500

4.8 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ส่งเสริม พัฒนา และกากับ
ดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย

29
510

29
510

29
510

4.9 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการคุม้ ครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

120

120

120

3

3

3

8,261

8,261

8,261

4.10 โครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office)
4.11 จานวนผู้มาทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและเสริมสร้างประชาสัมพันธ์การรับรู้
แก่ประชาชน
5.1 จานวนรายงานการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และ
ดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงาน
5.2 จานวนรายงานการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลน
แรงงาน ของสถานประกอบการ

5

5

5

1

1

1
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ตัวชี้วัด
5.3 จานวนรายงานสารวจค่าใช้จา่ ยที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม
5.4 จานวนรายงานการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ค่าจ้างของจังหวัด
5.5 จานวนรายงาน โครงการประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์และ
แผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
5.6 จานวนผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5.7 จานวนผู้ที่ได้รับพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
5.8 จานวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูล
และจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)
5.9 จานวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกาลังแรงงาน
5.10 สารวจข้อมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
5.11 จานวนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5.12 จานวนผู้เข้าร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1

1

1

1

3

3

1

1

1

30,000
20
40

30,000
20
40

30,000
20
40

2,625
1
190

2,625
1
200

2,625
1
200

100

100

100

3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1. เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจในแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด (พ.ศ. 2563 2565) พร้อมกาหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดัน
ให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)
รวมทั้งผลักดันการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการ
ในลักษณะบูรณาการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานจัดหางาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
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3.2.5 การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกสาคัญหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดทาแผนงาน เพราะ
การประเมินผลทาให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่ และ/หรือ
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน หรือต้องมีการพัฒนาและกาหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการ PDCA คือมีการกาหนดยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วนาแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็ นแผนงาน/โครงการ จากนั้นควรต้องการตรวจติดตามว่าผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
(Action)

การติดตามผล มีแนวทางดังนี้
1. กาหนดแผนการติดตาม กากับและประเมินผล
2. การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานแต่ละช่วงของโครงการให้
สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลที่ได้กาหนดไว้
การประเมินผล มีแนวทางดังนี้
1. กาหนดวิธีการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งระยะเวลาในการประเมินผล
2. จัดเก็บข้อมูลและนามาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบและวินิจฉัยว่า แผนยุทธศาสตร์
ในแต่ละปีเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
3. สรุ ป ผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ด้ำนแรงงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพรองรับสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามีรายได้ที่มั่นคง และสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม คุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมสารสนเทศด้านแรงงานและเสริมสร้างประชาสัมพันธ์
การรับรู้แก่ประชาชน
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กาลังแรงงาน (แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ)
และผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานที่ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคง และมีสุขภาวะที่ดีในการทางาน
แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
ได้แก่ 1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ของส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น 2) ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 4) ลูกจ้างของรัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 6) ผู้มีงานทาที่
ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้มี งานทาที่ได้รับการคุ้มครอง
ไม่ครบทั้งระบบหรือผู้มีงานทาที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
หมายเหตุ – อ้างอิงมาจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพรองรับสู่กำรเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์

แรงงานในและนอกระบบมีทักษะฝีมือ และศักยภาพสูง สามารถเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

2,0๔๐

๑,๒00

๑,๒00

1.๒ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

80

1๐0

1๐0

1.๓ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ

๑๐๐

๑๒๐

๑๐๐

๑.๔ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน

๒๐๐

๒00

๒00

๑.๕ จานวนแรงงานที่ได้รบั การฝึกยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน

๑20

๔๔๐

๔๔๐

๑.๖ จานวนผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ความสาสมารถในการควบคุมและ
กากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้
ความรู้ความสามารถ สู่ Safety At Work

๒๒๐

๒๘๐

๒๘๐

80,000

8๖,๔00

8๖,๔00

1.๘ จานวนสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้รับคาปรึกษาเพือ่ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พนักงานหรือสมาชิก
ไม่เกิน 50 คน)

๑

๒

๒

๑.๙ จานวนสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มสหกรณ์ ที่ได้รับคาปรึกษาเพือ่ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน(พนักงานหรือลูกจ้าง
51 -200 คน)

๑

๐

0

1.๑๐ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานใน สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ (พนักงานหรือสมาชิก ไม่เกิน 50 คน)

๒๐

๐

๐

1.1 จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

1.๗ จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน รายการ รับรองหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ สปก.ฯ

1.1๑ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานใน สถานประกอบกิจการ SME (พนักงานหรือลูกจ้าง 51 200 คน)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

2565

1.1๒ จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

๖๕

๐

๐

1.1๓ จานวนแรงงานที่ได้ให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

๔๐๐

๐

๐

๑.๑๔ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ

๐

๕๐

๕๐

๑.๑๕ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

๐

๔0

๔0

๑.๑๖ จานวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

๐

๔0

๔0

กลยุทธ์ :
1. ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบและนอกระบบ
2. ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบและนอกระบบ
1

โครงการ พัฒนาทักษะกาลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สนพ.ฉช.

2

โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

สนพ.ฉช.

3

โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

สนพ.ฉช.

4

โครงการ ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

สนพ.ฉช.

4.1

- เตรียมเข้าทางาน

สนพ.ฉช.

4.2

- ยกระดับฝีมือแรงงาน

สนพ.ฉช.

โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

สนพ.ฉช.

5

5.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สนพ.ฉช.

5.2 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สนพ.ฉช.

6

โครงการ ควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work

สนพ.ฉช.

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
1.

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สนพ.ฉช.

รายการ รับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของ สปก. ฯ
2.

๓.

โครงการเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 1 ให้คาปรึกษาเพิม่ ผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม TOP/
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุม่ สหกรณ์

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 4 ศูนย์บริการให้คาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สนพ.ฉช.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ ๒ ให้คาปรึกษาเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน SME/กลุ่ม TOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มสหกรณ์

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (๓๖ ชั่วโมง)

สนพ.ฉช.

กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (๑๒ ชั่วโมง)

สนพ.ฉช.

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามีรายได้ที่มั่นคง และสูงขึ้น
เป้าประสงค์

ประชากรมีงานทาในช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย มีรายได้สูงขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

2.1 จานวนแรงงานที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

208

96

240

2.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณ
ุ ภาพ (กิจกรรม
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย)

2,400

2,400

2,400

2.3 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ

111

111

111

2.4 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิม่ )

80

80

80

2.5 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานผูส้ ูงอายุในอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ (กิจกรรมสารวจ 123 + 1อาเภอ1ภูมิ
ปัญญา 44 + เพิ่มโอกาสสร้างงานฯ 1 )

168

168

168

2.6 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผสู้ ูงอายุ

20

20

20

2.7 จานวนผู้ได้รับบริการจัดหางานในประเทศ

4,665

4,665

4,665

2.8 จานวนผู้ได้รับบริการจัดหางานในต่างประเทศ

300

300

300

2.9 จานวนผู้ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ

5,297

5,297

5,297

32

32

32

2.11 จานวนผู้ได้รับการประสานการให้บริการด้านแรงงาน

3,255

3,255

3,255

2.12 จานวนผู้ได้รับบริการด้านแรงงาน

1,334

1,334

1,334

2.13 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

3,471

3,471

3,471

2.10 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมรายได้ผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน

กลยุทธ์ :
1. พัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามิติใหม่ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทาที่บ้าน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามิติใหม่ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

สรจ.ฉช.

กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

2

โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคณ
ุ ภาพ (กิจกรรมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย)

สจจ.ฉช.

3

โครงการบริการจัดหางานแก่กลุม่ คนพิเศษ

สจจ.ฉช.

4

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒกิ ารศึกษาเพิ่ม)

สจจ.ฉช.

5

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์

สจจ.ฉช.

(กิจกรรมสารวจ 123 +1อาเภอ1ภูมิปญ
ั ญา 44+ เพิ่มโอกาสสร้างงานฯ 1 )

6

โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ

สจจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
1

โครงการให้บริการจัดหางานในประเทศ

สจจ.ฉช.

2

โครงการให้บริการจัดหารงานในต่างประเทศ

สจจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทาที่บ้าน
1

โครงการให้บริการแนะแนวอาชีพ

สจจ.ฉช.

2

โครงการส่งเสริมรายได้ผไู้ ม่อยู่ในระบบการจ้างงาน

สจจ.ฉช.

3

กิจกรรม ประสานการให้บริการด้านแรงงาน

สรจ.ฉช.

4

กิจกรรม บริหารจัดการแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการได้แรงงาน

สรจ.ฉช.

5

โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

สจจ.ฉช.

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม คุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
เป้าประสงค์

แรงงานได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีความมั่นคง ในการทางานและได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3.1 จานวนแรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

39,000 40,000 40,000

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ

20

20

20

3.3 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมเข้าสู่การ
เกษียณ

200

200

200

3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60ปีขึ้นไป)

60

60

60

3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

2

2

2

3.6 จานวนผู้ได้รับการตรวจแรงงานในระบบ

8,300

8,300

8,300

3.7 จานวนผู้ได้รับการตรวจแรงงานนอกระบบ

250

250

250

3.8 จานวนผู้ได้รับการสนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
นอกระบบ

900

900

900

14,400

7,200

7,200

3.10 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

120

120

120

3.11 จานวนผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายประกันสังคม

80

120

120

3.12 จานวนผู้ได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยทีด่ ีในการทางาน

340

350

350

3.9 จานวนผู้ได้รับบริการจากการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
(Service Delivery Unit)

3.13 จานวนสถานประกอบการได้รับการกากับ ดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทางาน

18,000 18,000 18,000

3.14 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม และ
เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน

15,800 15,800 15,800

3.15 จานวนสถานประกอบการได้รับการกากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย

15,000 15,000

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

(Safety Thailand)

268

268

268

3.17 จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

50

50

50

3.18 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

240

250

250

3.19 จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการปฏิบัตติ ามกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน

160

170

170

3.20 จานวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการปฏิบัตติ ามข้อกาหนดด้านมาตรฐานแรงงาน

70

75

75

3.21 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ

70

75

75

3.16 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

3.22 จานวนผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.23 จานวนผู้ได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ ที่มีลูกจ้าง 10 คนลงมา

30,060 30,060 30,060
440

440

440

1

1

1

3.25 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

450

450

450

3.26 จานวนผู้ที่เข้าร่วมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

600

600

600

3.27 จานวนผู้ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่
สถานศึกษา

300

300

300

3.28 จานวนผู้ประกันตนที่ได้รับการเยี่ยมตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน
เจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate
Care)

600

600

600

3.24 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนากลไกด้านสวัสดิการและบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
3. พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุม้ ครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1

โครงการคุม้ ครองดูแลให้แรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน

สสค.ฉช.

2

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

สรจ.ฉช.

3

กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมเข้าสู่การเกษียณ

สสค.ฉช.

4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

สสค.ฉช.

5

โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

สสค.ฉช.

6

ตรวจแรงงานในระบบ

สสค.ฉช

7

ตรวจแรงงานนอกระบบ

สสค.ฉช.

8

สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

สสค.ฉช.

9

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)

สปจ.ฉช

10

โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

สปจ.ฉช

11

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายประกันสังคม

สปจ.ฉช

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากลไกด้านสวัสดิการและบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
1

โครงการคุม้ ครองและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทางาน

สสค.ฉช.

2

กิจกรรม กากับ ดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัตติ ามกฎหมายและสนับสนุนให้
แรงงาน มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทางาน

สสค.ฉช.

3

กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรม และเกิดความสมานฉันท์
ในวงการแรงงาน

สสค.ฉช.

4

กิจกรรม กากับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและ
นอกเหนือกฎหมาย

สสค.ฉช.

5

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

สสค.ฉช.

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลาดับ
6

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีความรู้เกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สสค.ฉช.

ด้านแรงงาน
7

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

สสค.ฉช.

8

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สวัสดิการแรงงาน

สสค.ฉช.

9

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านมาตรฐาน
แรงงาน

สสค.ฉช.

10

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

สสค.ฉช.

11

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สสค.ฉช.

12

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
10 คนลงมา

สรจ.ฉช.

13

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

สรจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
1

โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม

สปจ.ฉช.

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

สปจ.ฉช.

3

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

สปจ.ฉช.

4

โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้
ทุพพลภาพ และผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care)

สปจ.ฉช.

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย
เป้าประสงค์

แรงงานได้รับการส่งเสริม และคุ้มครองไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

4.1 จานวนแผนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

1

1

1

4.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานต่างด้าว

60

60

60

4.3 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัด

2,300

2,300

2,300

68

69

69

4.5 จานวนผู้ได้รับการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ

1,300

1,300

1,300

4.6 จานวนผู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ

8,000

8,000

8,000

4.7 จานวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ

500

500

500

4.8 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ส่งเสริม พัฒนา และกากับ
ดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย

29

29

29

510

510

510

4.9 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการคุม้ ครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

120

120

120

4.10 โครงการให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
(Mini Office)

3

3

3

8,261

8,261

8,261

4.4 จานวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย

4.11 จานวนผู้มาทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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กลยุทธ์ :
1. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
2. ตรวจสอบ คุ้มครองดูแลแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ
แรงงานผิดกฎหมาย
3. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการใบอนุญาตทางานแก่แรงงานต่างด้าว

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย

1

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สรจ.ฉช.

2

โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

สจจ.ฉช.

3

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด

สจจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 2 ตรวจสอบ คุ้มครองดูแลแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมาย
1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบ ที่เลวร้าย

สสค.ฉช.

2

โครงการ ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

สจจ.ฉช.

3

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทางาน
ต่างประเทศ

สจจ.ฉช.

4

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ

สจจ.ฉช.

5

ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย

สสค.ฉช.

6

โครงการคุม้ ครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

สคค.ฉช.

7

โครงการให้ความรู้ดา้ นประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว (Mini Office)

สปจ.ฉช

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการใบอนุญาตทางานแก่แรงงานต่างด้าว
1

โครงการจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน

สจจ.ฉช.
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4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและเสริมสร้าง
ประชาสัมพันธ์การรับรู้แก่ประชาชน
เป้าประสงค์

มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่ถูกต้อง และเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รวมทั้งมีกลไกการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นโยบาย
และภารกิจด้านแรงงาน อย่างสะดวกและทั่วถึง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

5.1 จานวนรายงานการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด
ภาวะแรงงาน

5

5

5

5.2 จานวนรายงานการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน
ของสถานประกอบการ

1

1

1

5.3 จานวนรายงานสารวจค่าใช้จา่ ยที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม

1

1

1

5.4 จานวนรายงานการจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของ
จังหวัด

1

๑

๑

5.5 จานวนรายงาน โครงการประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผน
ของสานักงานแรงงานจังหวัด

1

1

1

30,000

30,000

30,000

5.7 จานวนผู้ที่ได้รับพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

20

20

20

5.8 จานวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและ
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

40

40

40

5.9 จานวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกาลังแรงงาน

2,625

2,625

2,625

5.10 สารวจข้อมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

1

1

1

5.11 จานวนผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

190

200

200

5.12 จานวนผู้เข้าร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

100

100

100

5.6 จานวนผู้ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
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กลยุทธ์ :
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานเพื่อประโยชน์ต่อสถานประกอบการ/
นายจ้างแรงงาน และประชาชน
3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลตาแหน่งงานว่างและทะเบียนคนหางานโดยการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม
รวมทั้งประชาคมอาเซียนให้กับแรงงานไทย
ลาดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ
1

โครงการการจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

สรจ.ฉช.

2 5. โครงการสารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ

สรจ.ฉช.

3

โครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วไป
ในภาคอุตสาหกรรม

สรจ.ฉช.

4

การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด

สรจ.ฉช.

5

โครงการประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด

สรจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูข้ ้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานเพื่อประโยชน์ต่อสถานประกอบการ/
นายจ้างแรงงาน และประชาชน
1

โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

สจจ.ฉช.

2

สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุม้ ครองแรงงานนอกระบบ

สสค.ฉช.

3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

สปจ.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลตาแหน่งงานว่างและทะเบียนคนหางานโดยการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1

โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงาน

สจจ.ฉช.

2

สารวจข้อมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

สสค.ฉช.

กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม
รวมทั้งประชาคมอาเซียนให้กับแรงงานไทย
1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โยกย้ายถิ่นฐาน

สสค.ฉช.

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2

รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผูเ้ กี่ยวข้อง

สสค.ฉช.
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4.7 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงาน
กับแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ
แผน
ระดับ
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผน
ระดับ
ที่ 2

23 แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในส่วนที่กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวข้อง 16 แผนแม่บท 12 ประเด็น

1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

1. ความมั่นคง
แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน

2. การต่างประเทศ

4. อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

6. พื้นทีแ่ ละ
เมืองน่าอยู่อจั ริยะ

กระจายศูนย์กลางความเจริญ

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
EEC +SEC

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
11. ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

12. การพัฒนาการ
เรียนรู้

คนและการศึกษา

15. พลังทางสังคม
สังคมสูงวัย

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม
บริการสาธารณสุข
เศรษฐกิจฐานราก

การทางาน
ภาครัฐ

สภาพแวดล้อม
รัฐ

21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

23. การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

แก้ไขปัญหาทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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แผนปฏิบตั ิการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)

แผน
ระดับ
ที่ 3

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2561 – 2564
ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564
และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2563 - 2565)

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพรองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในระบบและนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ

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

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “ฉะเชิงเทรา เชื่อม EEC สู่เมืองที่อยู่อาศัยชันดี” ภายใต้การพัฒนาแบบจ้าแนกพืนที่
“อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สังคมมีคุณภาพ ป่าและน้าอุดมสมบูรณ์ ”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ให้ครอบคลุมประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565)
* เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดฉะเชิงเทรา “แรงงานมีงานทาทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันและคุณภาพชีวิตที่ดี”

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานท้า มีรายได้ที่
มั่นคง และสูงขึน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามิติใหม่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ
อิสระและการรับงานไปทาที่บ้าน

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงาน
ผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 ตรวจสอบ คุ้มครองดูแลแรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการใบอนุญาตทางานแก่แรงงานต่างด้าว

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม คุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ีให้กับแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากลไกด้านสวัสดิการและบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้กบั แรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและเสริมสร้างประชาสัมพันธ์การรับรูแ้ ก่

ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ กลยุทธ์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูข้ ้อมูล
สารสนเทศด้านแรงงานเพื่อประโยชน์ต่อสถานประกอบการ/นายจ้างแรงงาน และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลตาแหน่งงานว่างและทะเบียนคนหางานโดยการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคมรวมทั้ง
ประชาคมอาเซียนให้แก่แรงงานไทย
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ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1: การยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพรองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง 1.1 ยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานในระบบและนอกระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการ พัฒนาทักษะกาลัง
แรงงานเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
1.1 ฝึกยกระดับ

ตัวชี้วัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
จานวน
(คน)

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2,040

1,200 1,200

4,440

2,000

1,000 1,000

4,000

0

100

100

200

จานวน (คน)

40

100

100

240

จานวน (คน)

80

100

100

จานวน (คน)

100

120

จานวน (คน)

100

100

จานวน (คน)

1.2 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน (คน)
1.3 ฝึกอบรมตาม EEC Model
short course (Type B)
2. โครงการ ฝึกอบรมแรงงานผูส้ ูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. โครงการ ฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
3.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

เป้าหมาย

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
2
4
4.1

6,140,000 2,880,000 2,880,000 11,900,000

สนพ.ฉช.

280

260,000

240,000

240,000

740,000

สนพ.ฉช.

4

16

16.1

100

320

260,000

230,000

175,000

665,000

สนพ.ฉช.

3

11

11.1

100

300

260,000

175,000

175,000

610,000

สนพ.ฉช.

3

11

11.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.2 กิจกรรม เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ
4. โครงการ ยกระดับเพื่อเพิม่
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
4.1 เตรียมเข้าทางาน
4.2 ยกระดับฝีมือแรงงาน
5. โครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการ
แข่งขัน
5.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
5.2 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ
6. โครงการ ควบคุมและกากับดูแล
การประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้
ความสามารถ สู่ Safety At Work

ตัวชี้วัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ
กับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่ ฯตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

จานวน (คน)

-

20

-

20

-

55,000

-

55,000

สนพ.ฉช.

จานวน (คน)

200

200

200

600

654,000

540,000

540,000

1,734,000

สนพ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)
จานวน (คน)
จานวน (คน)

20
180
120

200
440

200
440

20
580
1,000

114,000
540,000
172,000

540,000
396,000

540,000
396,000

114,000
1,620,000
964,000

สนพ.ฉช.
สนพ.ฉช.
สนพ.ฉช.

3
3
3

11
11
11

11.1
11.1
11.1

จานวน (คน)

40

40

40

120

116,000

116,000

116,000

348,000

สนพ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

80

400

400

880

56,000

280,000

280,000

616,000

สนพ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

220

280

280

780

99,000

112,500

90,000

301,500

สนพ.ฉช.

3

11

11.1
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แนวทาง 1.2 ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายการ รับรองหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานของ สปก.ฯ
2. โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สู่ SME 4.0

2.1 กิจกรรมที่ 1 ให้คาปรึกษาเพิม่
ผลิตภาพแรงงานแก่สถาน
ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม
OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มสหกรณ์
2.1.1 สถานประกอบกิจการ
SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ (พนักงาน
หรือสมาชิก ไม่เกิน 50 คน)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
จานวน
(คน)

จานวน
(แห่ง)
จานวน
(คน)
จานวน
(คน)

จานวน
(คน)

เป้าหมาย

2563

2564

2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

80,000 86,400 86,400 252,800

2

2

565

565

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

100,000

100,000

100,000

300,000

สนพ.ฉช.

190,000

-

-

190,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

2

-

-

2

35,000

-

-

35,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

1

-

-

1

25,000

-

-

25,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.2 สถานประกอบกิจการ SME
(พนักงานหรือลูกจ้าง 51 - 200
คน)
2.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน
2.2.1 สถานประกอบกิจการ
SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มสหกรณ์ (พนักงาน
หรือสมาชิก ไม่เกิน 50 คน)
2.2.2 สถานประกอบกิจการ SME
(พนักงานหรือลูกจ้าง 51–200 คน)
2.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่าย
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
2.4 กิจกรรมที่ 4 ศูนย์บริการให้
คาปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
2
4
4.1

จานวน (แห่ง)

1

-

-

1

10,000

-

-

10,000

สนพ.ฉช.

จานวน (แห่ง)

100

-

-

100

90,000

-

-

90,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (แห่ง)

20

-

-

20

30,000

-

-

30,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (คน)

80

-

-

80

60,000

-

-

60,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (คน)

65

-

-

65

25,000

-

-

25,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (คน)

400

-

-

400

40,000

-

-

40,000

สนพ.ฉช.

2

4

4.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ

3.1 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม
ทักษะการเป็นผูป้ ระกอบกิจการ
3.2 กิจกรรมที่ 2 ให้คาปรึกษา
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP/กลุ่ม
สหกรณ์
3.3 กิจกรรมที่ 3.1 ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ (36 ชั่วโมง)
3.4 กิจกรรมที่ 3.2 ฝึกอบรม
หลักสูตรเฉพาะทาง 12 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน
(แห่ง)
จานวน
(คน)
จานวน (คน)

-

2

2

4

-

190,000

190,000

380,000

สนพ.ฉช.

-

130

130

260

-

50

50

100

-

22,700

22,700

45,400

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (แห่ง)

-

2

2

4

-

55,200

55,200

110,400

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

-

40

40

80

-

182,800

182,800

365,600

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

-

40

40

80

-

56,400

56,400

112,800

สนพ.ฉช.

2

4

4.1

จานวน (แห่ง)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
2
4
4.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามีรายได้ที่มั่นคงและสูงขึ้น
แนวทาง 2.1 พัฒนาและส่งเสริมการมีงานทามิติใหม่ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพกิจกรรม
จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ
2. โครงการก้าวสู่งานที่ดคี นมี
คุณภาพ (กิจกรรมศูนย์บริการ
จัดหางานเพื่อคนไทย)
3. โครงการบริการจัดหางานแก่
กลุ่มคนพิเศษ
4. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน
มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
5. โครงการส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
และประสบการณ์ (กิจกรรม
สารวจ 123 +1อาเภอ1ภูมิปัญญา
44+ เพิ่มโอกาสสร้างงานฯ 1 )
6. โครงการขยายโอกาสการมีงาน
ทาให้ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (คน)

208

96

240

544

700,000

285,000

850,000

1,835,000

สรจ.ฉช.

4

16

16.1

จานวน (คน)

2,400 2,400 2,400

7,200

15,700

15,700

15,700

47,100

สจจ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

111

111

111

333

197,000

197,000

197,000

591,000

สจจ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

80

80

80

240

68,400

68,400

68,400

205,200

สจจ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

168

168

168

504

151,200

151,200

151,200

453,600

สจจ.ฉช.

3

11

11.2

จานวน (คน)

20

20

20

60

34,000

34,000

34,000

102,000

สจจ.ฉช.

3

11

11.2
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แนวทาง 2.2 พัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมการจ้างงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ
2. โครงการให้บริการจัดหางาน
ในต่างประเทศ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563

จานวน (คน)

4,665 4,665 4,665

จานวน (คน)

300

2564

320

2565

320

งบประมาณ (บาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

13,995

699,500

699,500

699,500

2,098,500

สจจ.ฉช.

940

98,000

98,000

98,000

294,000

สจจ.ฉช.

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1
3

11

11.1

แนวทาง 2.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระและการรับงานไปทาที่บ้าน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563

1. โครงการให้บริการแนะแนวอาชีพ

จานวน (คน)

5,297 5,297 5,297

2. โครงการส่งเสริมรายได้ผู้ไม่อยู่
ในระบบการจ้างงาน
3. กิจกรรม ประสานการให้บริการ
ด้านแรงงาน
4. กิจกรรม บริหารจัดการแรงงาน
ในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน
5. โครงการพัฒนาระบบบริการ
จัดหางานอย่างยั่งยืน

จานวน (คน)

32

2564

32

2565

32

งบประมาณ (บาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

15,891

89,900

89,900

89,900

269,700

สจจ.ฉช.

96

45,000

45,000

45,000

135,000

สจจ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

3,255 3,255 3,255

9,765

879,600

879,600

879,600

2,638,800

สรจ.ฉช.

6

20

20.1

จานวน (คน)

1,334 1,334 1,334

4,002

111,100

111,100

111,100

333,300

สรจ.ฉช.

6

20

20.1

จานวน (คน)

3,471 3,471 3,471

10,413

558,400

558,400

558,400

1,675,200

สจจ.ฉช.

3

11

11.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การส่งเสริม คุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
แนวทาง 3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิติที่ดี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการคุ้มครองดูแลให้
แรงงานมีความรู้และได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน
2. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ
3. กิจกรรม ส่งเสริมสวัสดิการ
แรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมเข้าสู่การ
เกษียณ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
5. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อ
คุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว
6. ตรวจแรงงานในระบบ
7. ตรวจแรงงานนอกระบบ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2563

จานวน (คน)

39,000 40,000 40,000 119,000

930,000

940,000

940,000

2,810,000

สสค.ฉช.

จานวน
(ครั้ง/คน)

1/20

1/20

1/20

3/60

36,000

36,000

36,000

108,000

สรจ.ฉช.

3

11

11.1

จานวน (คน)

200

200

200

600

55,000

55,000

55,000

165,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน (คน)

60

60

60

180

36,000

36,000

36,000

108,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน (แห่ง)

2

2

2

6

8,000

8,000

8,000

24,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

1,080/
24,900
750

14,800

14,800

14,800

44,400

สสค.ฉช

4

17

17.1

15,000

15,000

15,000

45,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน
(แห่ง/คน)
จานวน (คน)

เป้าหมาย
2564

2565

360 360 360
8,300 8,300 8,300
250 250 250

งบประมาณ (บาท)
รวม

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4
17
17.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8. สนับสนุนเทคนิคและวิชาการ
ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงาน
นอกระบบ
9. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการเบ็ดเสร็จ
(Service Delivery Unit)
10. โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน
ประกันสังคมทั่วไทย
11. โครงการพัฒนาศักยภาพแกน
นาเครือข่ายประกันสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (คน)

900

900

900

2,700

1,800

1,800

1,800

5,400

สสค.ฉช.

จานวน
(ครั้ง/คน)

96
108 108
14,400 7,200 7,200

312
28,800

247,680

105,840

105,840

459,360

สปจ.ฉช

4

17

17.1

จานวน
(ครั้ง/คน)
จานวน
(ครั้ง/คน)

1
120
1
80

3
360
3
320

6,000

6,000

6,000

18,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1

36,000

36,000

36,000

108,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1

1
120
1
120

1
120
1
120

งบประมาณ (ล้านบาท)

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4
17
17.1
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แนวทาง 3.2 พัฒนากลไกด้านสวัสดิการและบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการคุ้มครองและสนับสนุน
ให้แรงงานมีความปลอดภัยและมี
สุขอนามัยที่ดีในการทางาน
2. กิจกรรม กากับ ดูแลให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัตติ าม
กฎหมาย และสนับสนุนให้แรงงาน
มีความปลอดภัยและสุขอนามัย
ที่ดีในการทางาน
3. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและ
เกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน
4. กิจกรรม กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้สถานประกอบการจัด
สวัสดิการตามกฎหมายและ
นอกเหนือกฎหมาย
5. โครงการความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยของประเทศไทย
(Safety Thailand)
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (แห่ง)

340

350

350

1,040

230,000

240,000

240,000

710,000

สสค.ฉช.

จานวน
(แห่ง/ครั้ง/คน)

260 260 260
260 260 260
18,000 18,000 18,000

780
780
54,000

29,900

29,900

29,900

89,700

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน
(แห่ง/ครั้ง/คน)

212
212
15,800
290
15,000

212
212
15,800
290
15,000

212
212
15,800
290
15,000

636
636
47,400
870
45,000

64,800

64,800

64,800

194,400

สสค.ฉช.

4

17

17.1

27,500

27,500

27,500

82,500

สสค.ฉช.

4

17

17.1

5
5
268
50

5
5
268
50

5
5
268
50

15
15
804
150

36,160

36,160

36,160

108,480

สสค.ฉช.

4

17

17.1

10,000

10,000

10,000

30,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน
(แห่ง/คน)
จานวน
(แห่ง/ครั้ง/คน)
จานวน (แห่ง)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4
17
17.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
แรงงาน
9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดด้านมาตรฐานแรงงาน
10. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานระกอบการ
11. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
12. โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้าง 10 คนลงมา
13. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

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

จานวน (แห่ง)

240

250

250

740

93,000

94,000

94,000

281,000

สสค.ฉช.

จานวน (แห่ง)

160

170

170

500

75,000

80,000

80,000

235,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน (แห่ง)

70

75

75

220

35,000

40,000

40,000

115,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน (แห่ง)

70

75

75

220

65,000

70,000

70,000

205,000

สสค.ฉช.

1

1

1.1

จานวน
(แห่ง/คน)

478 478 478
30,060 30,060 30,060

1,434
90,1800

160,900

160,900

160,900

482,700

สสค.ฉช.

1

1

1.1

จานวน
(แห่ง/คน)

88/440 88/440 88/440 264/1,320

93,000

93,000

93,000

279,000

สรจ.ฉช.

1

1

1.1

32,000

32,000

32,000

96,000

สรจ.ฉช.

1

1

1.1

จานวน (แห่ง)

1

1

1

3
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แนวทาง 3.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้
งานประกันสังคม
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคเชิงรุก
3. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องการ
ประกันสังคมสูส่ ถานศึกษา
4. โครงการประกันสังคมเยี่ยม
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยใน
สถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพ
และผูป้ ่วยหลังภาวะวิกฤต
(Intermediate Care)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

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

จานวน
(รุ่น/คน)
จานวน
(รุ่น/คน)
จานวน
(รุ่น/คน)

9
450
12
600
6
300

9
450
12
600
6
300

9
450
12
600
6
300

27
1,350
36
1,800
18
900

180,000

180,000

180,000

240,000

สปจ.ฉช

120,000

120,000

120,000

360,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1

60,000

60,000

60,000

180,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1

จานวน (คน)

600

600

600

1,800

300,000

300,000

300,000

900,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย
แนวทาง 4.1 สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
2. โครงการป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
แรงงานประมงจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
1
1
1.1

จานวน
(แผน/ครั้ง)
จานวน (คน)

1/12

1/12

1/12

3/36

117,115

63,800

63,800

244,715

สรจ.ฉช.

60

60

60

180

22,500

22,500

22,500

67,500

สจจ.ฉช.

1

1

1.1

จานวน (คน)

2,300 2,300 2,300

6,900

1,052,700 983,000

983,000

3,018,700

สจจ.ฉช.

1

1

1.1

แนวทาง 4.2 ตรวจสอบ คุ้มครองดูแลแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและเป็นแรงงานผิดกฎหมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (แห่ง)

68

69

69

206

365,000

370,000

370,000

1,105,000

สสค.ฉช.

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
1
1
1.1
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแล
ให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย
3. โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ประมงทะเล
4. โครงการ ตรวจสอบการทางาน
ของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางานไปทางานต่างประเทศ
6. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วม
รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและ
ลักลอบไปทางานต่างประเทศ
7. โครงการความรู้ด้าน
ประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
(Mini Office)

ตัวชี้วดั ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
1
1
1.1

จานวน
(แห่ง/คน)

29
510

29
510

29
510

87
1,530

91,400

91,400

91,400

274,200

สสค.ฉช.

จานวน
(ครั้ง/คน)
จานวน
(คน/แห่ง)

10
10
10
120 120 120
1,300 1,300 1,300
300 300 300

30
360
3,900
900

214,500

214,500

214,500

643,500

สคค.ฉช.

1

1

1.1

11,500

11,500

11,500

34,500

สจจ.ฉช.

1

1

1.1

จานวน (คน)

8,000 8,000 8,000

24,000

23,800

23,800

23,800

71,400

สจจ.ฉช.

1

1

1.1

จานวน (คน)

500

500

500

1,500

28,500

28,500

28,500

85,500

สจจ.ฉช.

1

1

1.1

จานวน (ครั้ง)

3

3

3

9

15,000

15,000

15,000

45,000

สปจ.ฉช

4

17

17.1
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กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการใบอนุญาตทางานแก่แรงงานต่างด้าว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดทาทะเบียนคนต่าง
ด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทางาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
จานวน
(คน)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

8,261 8,261 8,261

งบประมาณ (บาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

24,783

60,000

15,200

15,200

90,400

สจจ.ฉช.

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
1
1
1.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและเสริมสร้างประชาสัมพันธ์การรับรู้แก่ประชาชน
แนวทาง 5.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทั้งระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการการจัดทาบทวิเคราะห์
การรายงานสถานการณ์
และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
2. โครงการสารวจข้อมูลความ
ต้องการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการ
3. โครงการสารวจค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานทั่วไปในภาคอุตสาหกรรม
4. การจัดทาความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้าง
ของจังหวัด
5. โครงการประเมินผลตาม
นโยบายยุทธศาสตร์และแผน
ของสานักงานแรงงานจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
6
20
20.2

จานวน (ฉบับ)

5

5

5

15

190,000

190,000

190,000

570,000

สรจ.ฉช.

จานวน (ฉบับ)

1

1

1

3

100,800

100,800

100,800

302,400

สรจ.ฉช.

6

20

20.2

จานวน (ฉบับ)

1

1

1

3

40,800

40,800

40,800

122,400

สรจ.ฉช.

6

20

20.2

จานวน (ครั้ง)

1

1

1

3

22,950

22,950

22,950

68,850

สรจ.ฉช.

6

20

20.2

จานวน (ฉบับ)

1

1

1

3

48,900

48,900

48,900

146,700

สรจ.ฉช.

6

20

20.2
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แนวทาง 5.2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน เพื่อประโยชน์ต่อสถานประกอบการ/นายจ้าง แรงงาน และประชาชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและ
จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563

2564

2565

จานวน (คน) 30,000 30,000 30,000

งบประมาณ (บาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

90,000

0

0

0

0

สจจ.ฉช.

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1

จานวน (คน)

20

20

20

60

13,000

13,000

13,000

39,000

สสค.ฉช.

4

17

17.1

จานวน
(รุ่น/คน)

3
40

3
40

3
40

9
120

30,000

30,000

30,000

90,000

สปจ.ฉช.

4

17

17.1

แนวทาง 5.3 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ตาแหน่งงานว่าง และทะเบียนคนหางาน โดยการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดทาทะเบียนกาลัง
แรงงาน
2. สารวจข้อมูลเครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2563

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (คน)

2,625 2,625 2,625

7,875

7,300

7,300

7,300

21,900

สจจ.ฉช.

3

2,000

2,000

2,000

6,000

สสค.ฉช.

จานวน (ครั้ง)

เป้าหมาย

1

2564

1

1

งบประมาณ (บาท)

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
3
11
11.1
4

17
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แนวทาง 5.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและประกันสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียนให้กับแรงงานไทย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน โยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่
แรงงานนอกระบบและผู้เกีย่ วข้อง

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

จานวน (คน)

190

200

200

590

130,000

140,000

140,000

410,000

สสค.ฉช.

จานวน (คน)

100

100

100

300

1,500

1,500

1,500

4,500

สสค.ฉช.

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

4

17

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา
และข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๙

1) สภาพทั่วไปของจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐาน)
คาขวัญจังหวัดฉะเชิงเทรา
"แม่น้าบางปะปงแหล่งชีวิต
พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย
อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์"
ฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และ
บทบาทความสาคัญต่อความเป็นชาติไทย โดยปรากฏหลักฐานความเจริญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จวบจนสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 – 2031) มีหลักฐานยืนยันว่า เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่บริเวณปากน้าโจ้โล้
ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาที่อยู่ใกล้ราชธานีของประเทศ
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีบทบาทเป็นเมือง “อู่ข้าว อู่น้า” เป็นที่รวบรวมไพร่พล และเป็นแหล่ง
เสบียงที่สาคัญของทัพหลวง ในคราวที่ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองละแวกของเขมร เพื่อกวาดต้อนคนไทยกลับคืนมา
ในปี พ.ศ. 2310 ก่อ นกรุ งศรี อยุธ ยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ขณะเป็นพระยา
กาแพงเพชร ได้ใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทัพไปเมืองจันทบูร (จันทบุรี) เพื่อสร้างสมกาลังรบในการ
กอบกู้เอกราชได้ปะทะกับทหารพม่าที่บริเวณปากน้าโจ้โล้ อาเภอบางคล้า และด้วยชัยภูมิของเมืองอันเหมาะ
แก่ การทาสงครามกองโจร จึงสามารถตีทัพพม่าแตกพ่าย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา จนกระทั่ง ในสมัยรัชกาลที่ 3
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองฉะเชิงเทรา จากปากน้าโจ้โล้ มาสร้างเมืองและกาแพงเมือง บริเวณบ้านท่าไข่ ชิดกับ
ลาน้าบางปะกง ให้เป็น “เมืองเขื่อนขัณฑ์” ป้องกันการรุกรานของอังกฤษและฝรั่งเศส มิให้เข้าถึงพระนครได้โดยง่าย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ “จตุสดมภ์” เป็นระบอบ “เทศาภิบาล”
ฉะเชิงเทราได้รวมเข้าเป็นหนึ่งในมณฑลปราจีนที่จัดตั้งขึ้น ร่วมกับเมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก และเมือง
พนมสารคาม โดยมีที่ทาการมณฑล ตั้งอยู่ ณ เมืองปราจีนบุรี ต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ย้ายที่ทาการมณฑล
ปราจีนมาอยู่ที่ ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2445
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมีการนาปลาช่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้ว คาว่า
“ฉะเชิงเทรา”เพี้ยนมาจากคาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้
คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมือ งฉะเชิงเทราตั้งอยู่ สองฝั่งแม่น้าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมี
อานาจปกครองแผ่นดินอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอานาจการปกครองของขอมมาก่อน พื้นที่บางส่วน
ของเมืองฉะเชิงเทราเป็นชุมชนโบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) ปัจจุบันยังมีหลักฐานเป็น
รอยถนนขอม ตัดผ่านอาเภอพนมสารคาม ตรงไปยังอาเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปได้ว่าชาวเมือง
ในสมัยโบราณ อาจจะเรียกชื่อแม่น้าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและ
ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้ เรียกชื่อแม่น้าเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครัน้ เรียกกันไปนานๆ
เสียงก็เพี้ยนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา”เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา”ไปด้วยแต่ก็มี
ความเห็นอื่นที่แตกต่างออกไปว่า ชื่อ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา"
อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้
มากกว่ า และชื่ อ “ฉะเชิ ง เทรา” มี ต้ น เค้ ามาจากหนั ง สื อ ประชุ ม พระราชนิ พ นธ์ ภ าคปกิ ณ กะภาค 1
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความอ้างถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า “...ชื่อบ้านเมืองเหล่านี้
เป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้าง อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร เมืองแปดริ้ว
เป็นชื่อไทย”
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๐

ตราสัญลักษณ์ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรูปโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร ความหมายคือ
เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ธงประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ความหมาย : สีแดงเลือดนก คือ ความเสียสละ ความสามัคคี จาก
การต่อสู้และได้มาซึ่งชัยชนะของพระนเรศวรมหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าตากสินมหาราชต่อสู้
ชนะข้าศึกทั้งทางบกและทางน้า สีเหลืองหมาย ถึงสีประจารัชกาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ศาลากลางน้า หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มชื้น ความร่มเย็น และองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ล่องมาทาง
แม่น้าบางปะกง

ต้นไม้ประจาจังหวัดคือ ต้นนนทรีป่า
พันธุ์ไม้ประจาจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชื่อพันธุ์ไม้ นนทรีป่า
ชื่อสามัญ Copper pod
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrachis Kurz, ex Baker
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 15 – 30 เมตร เรือนยอดเป็นรูปพุ่มกลมทึบ เปลือกต้นสีทอง
หรื อสี เทาอมน้ าตาล ใบเป็ น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้ น ใบย่อ ยรูป ขอบขนานปลายใบและโคนใบมน
ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือ ง่ามใบ สีเหลืองสด กลีบดอกมีลักษณะย่น ออกดอก
พร้อมกับใบอ่อนช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบนรูปหอก ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่
เหมาะสมเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด กลางแจ้ง ถิน่ กาเนิดป่าดงดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ตามป่าโปร่งภาคเหนือของประเทศไทย

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๑

ดอกไม้ประจาจังหวัด คือ ดอกนนทรี
ดอกไม้ประจาจังหวัด ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก
ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant
ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูง ได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบ
ประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอก
ในฤดู แ ล้ ง ช่ ว ง เดื อ นมี น าคม-มิ ถุ น ายน การขยายพั น ธุ์ โ ดยการเพาะเมล็ ด สภาพที่ เ หมาะสมดิ น ทั่ ว ไป
ชอบแสงแดดจัด ถิ่นกาเนิด เอเชียเขตร้อน

ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.8
ของพื้นที่ทั้งหมดของภาคตะวันออก มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ อยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออก
ประมาณ 75 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 304 และประมาณ 100 กิโลเมตร - 5 - ตามทางหลวง
หมายเลข 3 (บางนา-ตราด) หรือประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 34 แยกเข้าหมายเลข 314
และประมาณ 61 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก
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อาณาเขตติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา

-

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

สภาพภูมิประเทศและภูมอิ ากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด ประกอบด้วย ที่ราบเชิงเขามีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก และ
ที่ราบลุ่มแม่น้าจากด้านตะวันออกสุดไปจรดด้านตะวันตก ดังนั้น พื้นที่เกษตรกรรมจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่เป็นที่ราบลูกฟูก เหมาะแก่การทาไร่และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่เฉพาะในเขตอาเภอพนมสารคามและ
อาเภอแปลงยาว ส่วนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด บริเวณ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาเภอบางคล้า อาเภอบางน้าเปรี้ยว อาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอบางปะกง พื้นที่ส่วนนี้
อยู่ในเขตชลประทานเหมาะแก่การทานาข้าว ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีลักษณะร้อนชื้นเขตศูนย์สูตร โดยมีลมมรสุมพัดปกคลุมเกื อบตลอดปีแบ่งออก
ตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต้พัดปกคลุม ทาให้
มีอากาศร้อนอ้าวและอากาศร้อนจัดเป็นบางวันบางครั้งอาจมีพายุฤดูร้อน ลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรงอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ ย 35-38 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร เป็น
ช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่า พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ทาให้มีฝนฟ้าคะนองเกื อบทั่วไป
และตกหนักบางพื้นที่ อาจก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันในที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกง โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,000
– 1,200 มิลลิเมตร เป็นช่วงที่เหมาะแก่การทางานและปลูกผลไม้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม
ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงพัดผ่าน ทาให้ท้องฟ้าโปร่งใสอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า และฟ้าหลัว
ในตอนกลางวัน อุณหภูมิอากาศต่าสุดเฉลี่ย 18-21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร
เป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกและไม้ประดับ
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ขอบเขตการปกครอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อาเภอ 93 ตาบล และตาบลในเขตเทศบาล
2 ตาบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล (1 เทศบาลเมือง 33 เทศบาลตาบล) 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
74 องค์การบริหารส่วนตาบล

- ระยะทางจากกรุงเทพ - จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 82 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.บางคล้า จานวน 25 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.บางน้าเปรี้ยว จานวน 19 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.บางปะกง จานวน 24 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.บ้านโพธิ์ จานวน 14 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.พนมสารคาม จานวน 34 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.สนามชัยเขต จานวน 50 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.แปลงยาว จานวน 35 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ. ราชสาส์น จานวน 45 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ. ท่าตะเกียบ จานวน 82 กิโลเมตร
- ระยะทางจาก อ.เมืองฉะเชิงเทรา - อ.คลองเขื่อน จานวน 18 กิโลเมตร
1) อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอาเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2439 มีพื้นที่ 378.663
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบางน้าเปรี้ยว ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอคลองเขื่อน และอาเภอบางคล้า
ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตลาดกระบัง
และเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 19 ตาบล 192 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตาบลหน้าเมือง ตาบลคลองนครเนื่องเขต ตาบลท่าไข่ ตาบลบ้านใหม่ ตาบลคลองนา ตาบลบางตีนเป็ด ตาบลบางไผ่
ตาบลจุกเฌอ ตาบลบางแก้ว ตาบลบางขวัญ ตาบลวังตะเคียน ตาบลโสธร ตาบลบางพระ ตาบลบางกะไห ตาบลหนามแดง
ตาบลคลองเปรง ตาบลคลองอุดมชลจร ตาบลคลองหลวงแพ่ง และตาบลบางเตย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 1 เทศบาลเมือง 1 เทศบาลตาบล
และ 18 องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครเนื่องเขต องค์การปกครองบริหารส่วนตาบลท่าไข่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองนา องค์การบริหารส่วนตาบลบางตีนเป็ด องค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองจุกเฌอ องค์การบริการส่วนตาบลบางแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบางขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังตะเคียน องค์การบริหารส่วนตาบลโสธร องค์กรบริหารส่วนตาบลบางพระ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกะไห องค์การบริหารส่วนตาบลหนามแดง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเปรง
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอุดมชลจร องค์การบริหารส่วน ตาบลคลองหลวงแพ่ง และองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางเตย
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2) อาเภอบางคล้า
อาเภอคลองบางคล้า จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2446 ได้ประกาศ
ยุบอาเภอหัวไทรรวมกับอาเภอบางคล้า มีพื้นที่ 227.890 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบ้านสร้าง
(จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอราชสาส์น และอาเภอแปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอแปลงยาว
และอาเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอคลองเขื่อน เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็น 9 ตาบล 56 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลบางคล้า ตาบลปากน้า ตาบลบางสวน ตาบลบางกระเจ็ด
ตาบลท่าทองหลาง ตาบลสาวชะโงก ตาบลเสม็ดเหนือ ตาบลเสม็ดใต้ และตาบลหัวไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 2 เทศบาลตาบล 7 องค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลตาบลบางคล้า เทศบาลตาบลปากน้า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านสวน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระเจ็ด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทองหลาง องค์การบริหารส่วนตาบลสาวชะโงก
องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดเหนือ องค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ดใต้ และองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไทร
3) อาเภอบางน้าเปรี้ยว
อาเภอบางน้าเปรี้ยว จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2448 มีพื้นที่ 498.659 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก) ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) และ
อ าเภอคลองเขื่ อ น ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ เขตหนองจอก
(กรุงเทพมหานคร) และอาเภอลาลูกกา (จังหวัดปทุมธานี) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 10 ตาบล 148
หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลดอนฉิมพลี ตาบลบางขนาก ตาบลบางน้าเปรี้ยว ตาบลโพรงอากาศ ตาบลศาลาแดง
ตาบลดอนเกาะกา ตาบลสิงโตทอง ตาบลหมอนทอง ตาบลบึงน้ารักษ์ และตาบลโยธะกา
องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอาเภอบางน้าเปรี้ ยว แบ่ งออกเป็ น 6 เทศบาลตาบล
8 องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลตาบลดอนฉิมพลี องค์การบริหารส่วนตาบลดอนฉิมพลี
เทศบาลต าบลบางขนาก เทศบาลต าบลคลองแสนแสบ เทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ ย ว องค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นต าบลบางน้ าเปรี้ ยว องค์ การบริ หารส่ วนต าบลโพรงอากาศ เทศบาลต าบลศาลาแดง องค์ การบริ หาร
ส่วนตาบลศาลาแดง เทศบาลดอนเกาะกา องค์การบริห ารส่ว นตาบลสิงโตทอง องค์การบริหารส่ว นตาบล
หมอนทอง องค์การบริหารส่วนตาบลบึงน้ารักษ์ และองค์การบริหารส่วนตาบลโยธะกา
4) อาเภอบางปะกง
อาเภอบางปะกง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 มีพื้นที่ 257.893 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี) ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเมืองชลบุ รี (จั งหวัดชลบุรี) และอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบางบ่อ (จังหวัด
สมุทรปราการ) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 12 ตาบล 107 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตาบลท่าข้าม ตาบลพิมพา
ตาบลท่าสะอ้าน ตาบลหอมศีล ตาบลบางปะกง ตาบลบางวัว ตาบลบางสมัคร ตาบลบางเกลือ ตาบลบางผึ้ง
ตาบลสองคลอง ตาบลหนองจอก และตาบลเขาดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบางปะกง แบ่งออกเป็น 10 เทศบาลตาบล 6 องค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลท่าข้าม เทศบาลตาบลพิมพา เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน องค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าสะอ้าน เทศบาลตาบลหอมศีล องค์การบริหารส่วนตาบลหอมศีล เทศบาลตาบลบางปะกง
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลตาบลบางวัว เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาล
ตาบลบางสมัคร องค์การบริหารส่วนตาบลบางเกลือ เทศบาลตาบลบางผึ้ง องค์การบริหารส่วนตาบลสองคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจอก และองค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน
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5) อาเภอบ้านโพธิ์
อาเภอบ้านโพธิ์ จัดตั้งขึ้นเป็นอาเภอเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2447 มีพื้นที่ 217.593
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวั นออกติดต่อกับอาเภอบางคล้า และอาเภอ
แปลงยาว ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอพนัสนิคม อาเภอพานทอง (จังหวัดชลบุรี) และอาเภอบางปะกง ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอบางปะกง และอาเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) เขตการปกครอง แบ่ง ออกเป็น 17 ตาบล
73 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลเทพราช ตาบลเกาะไร่ ตาบลบ้านโพธิ์ ตาบลลาดขวาง ตาบลแสนภูดาษ
ตาบลคลองขุด ตาบลคลองบ้านโพธิ์ ตาบลบางซ่อน ตาบลคลองประเวศ ตาบลดอนทราย ตาบลหนองตีนนก
ตาบลหนองบัว ตาบลท่าพลับ ตาบลบางกรูด ตาบลแหลมประดู่ ตาบลสนามจันทร์ และตาบลสิบเอ็ดศอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านโพธิ์ แบ่งออกเป็น 4 เทศบาลตาบล 12 องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย เทศบาลตาบลเทพราช เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตาบล ลาดขวาง เทศบาลตาบลแสนภูดาษ
องค์การบริหารส่วนตาบลเทพราช องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะไร่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองขุด
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองบ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองประเวศ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองตีนนก องค์การบริหาร ส่วนตาบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตาบลบางกรูด
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมประดู่ องค์การบริหาร ส่วนตาบลสนามจันทร์ และองค์การบริหารส่วนตาบล
สิบเอ็ดศอก
6) อาเภอพนมสารคาม
อาเภอพนมสารคาม เดิมคือเมืองพนมสารคาม ก่อนที่จะถูกลดฐานะเป็นอาเภอมีพื้น ที่ 550.000
ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบ้านสร้างและอาเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอศรีมหาโพธิ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอาเภอสนามชัยเขต ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอสนามชัยเขต
และอ าเภอแปลงยาว ส่ ว นทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอราชสาส์ น แบ่ ง ออกเป็ น 8 ต าบล 87 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้ ว ย ต าบลเกาะขนุ น ต าบลเขาหิ น ซ้ อ น ต าบลพนมสารคาม ต าบลบ้ า นซ่ อ ง ต าบลท่ า ถ่ า น
ตาบลหนองยาว ตาบลหนองแหน และตาบลเมืองเก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพนมสารคาม
แบ่ งออกเป็ น 5 เทศบาลตาบล 6 องค์การบริห ารส่ ว นตาบล ประกอบด้ว ย เทศบาลตาบลเกาะขนุ น
เทศบาลตาบลเขาหิ นซ้อน เทศบาลตาบลพนมสารคาม เทศบาลตาบลบ้านซ่อง เทศบาลตาบลท่าถ่าน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะขนุน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตาบลพนมสารคาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองยาว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน และองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
7) อาเภอสนามชัยเขต
อาเภอสนามชัยเขต เดิมมีฐานะเป็นเมือง ชื่อว่า เมืองสนามไชยเขตร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2344
ได้ตั้งเป็นกิ่งอาเภอสนามไชยเขตร ก่อนที่จะถูกยุบรวมกับอาเภอพนมสารคาม ในปี พ.ศ.2454 และในปี พ.ศ.2509
ได้ยกฐานะเป็น “กิ่งอาเภอสนามชัยเขต” จนกระทั่ง พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามชัยเขต มีพื้นที่
1,666.000 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) และอาเภอกบินทร์บุรี
(จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอกบินทร์บุรี (จังหวัดปราจีนบุรี ) และอาเภอเขาฉกรรจ์
(จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ และอาเภอแปลงยาว ส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอ
แปลงยาว และอาเภอพนมสารคาม แบ่งออกเป็น 4 ตาบล 70 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลคู้ยายหมี ตาบลท่ากระดาน
ตาบลทุ่งพระยา และตาบลลาดกระทิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสนามชัยเขต แบ่งออกเป็น 1
เทศบาลตาบล 4 องค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลสนามชัยเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคู้ยายหมี
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระดาน องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระยา และองค์การบริหารส่วนตาบลลาดกระทิง
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8) อาเภอแปลงยาว
อาเภอแปลงยาว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 มีพื้นที่ 237.230 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบางคล้า อาเภอราชสาส์น และอาเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอสนามชัยเขต
ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ และอาเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอพนัสนิคม
(จังหวัดชลบุรี) อาเภอบ้านโพธิ์ และอาเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 4 ตาบล 48 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตาบลแปลงยาว ตาบลวังเย็น ตาบลหัวสาโรง และตาบลหนองไม้แก่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอแปลงยาว แบ่งออกเป็น 4 เทศบาลตาบล 3 องค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย เทศบาลตาบลแปลงยาว เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา เทศบาลตาบลวังเย็น
เทศบาลตาบลหัวสาโรง องค์การบริหารส่วนตาบลแปลงยาว องค์การบริหารส่วนตาบลหัวสาโรง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองไม้แก่น
9) อาาเภอราชสาส์น
อาเภอราชสาส์น ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2520 และได้รับการ
ยกฐานะเป็นอาเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2537 มีพื้นที่ 134.900 ตารากิโลเมตร ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอพนมสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับ
อาเภอแปลงยาว และอาเภอบางคล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบางคล้า แบ่งออกเป็น 3 ตาบล 31 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย ตาบลบางคา ตาบลเมืองใหม่ และตาบลดงน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอราชสาส์น แบ่งออกเป็น 3 องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ว นตาบลบางคา องค์การบริหารส่ ว นตาบลเมืองใหม่ และองค์การบริห าร
ส่วนตาบลดงน้อย
10) อาเภอท่าตะเกียบ
อาเภอท่าตะเกียบ เดิมตั้งขึ้นเป็นกิ่งอาเภอท่าตะเกียบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 และได้รับ
การยกฐานะเป็นอาเภอท่าตะเกียบ เมื่อปี พ.ศ.2539 มีพื้นที่ 1,054.721 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อ
กับอาเภอสนามชัยเขต ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเขาฉกรรจ์ อาเภอวังน้าเย็นและอาเภอวังสมบูรณ์
(จังหวัดสระแก้ว) ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอแก่งหางแมว (จังหวัดจันทบุรี) และอาเภอบ่อทอง (จังหวัดชลบุรี)
ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอบ่อทอง อาเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี) และอาเภอแปลงยาว แบ่งออกเป็น
2 ตาบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตาบลท่าตะเกียบ และตาบลคลองตะเกรา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอท่าตะเกียบ แบ่งออกเป็น 2 องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตะเกียบ และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองตะเกรา
11) อาเภอคลองเขื่อน
อาเภอคลองเขื่อน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 มีพื้นที่ 127,400 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอบางน้าเปรี้ยว และอาเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี ) ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อาเภอบางคล้า ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอบางคล้า และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดต่อกับอาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอบางน้าเปรี้ยว เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 5 ตาบล 32 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ตาบลก้อนแก้ว ตาบลคลองเขื่อน ตาบลบางเล่า ตาบลบางโรง และตาบลบางตลาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอคลองเขื่อน แบ่งออกเป็น 5 องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลก้อนแก้ว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเขื่อน องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางเล่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางโรง และองค์การบริหารส่วนตาบลบางตลาด
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2) ข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
2.1 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนผังที่ 1 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงาน
ประชากรรวม 72๑,๕๗๓ คน
ชาย 353,๗๒๗ คน (49.0๒%)
หญิง 36๗,๘๔๖ คน (50.9๘%)

ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
6๘7,๕๗๙ คน (9๕.๒๙%)

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน (อายุต่ากว่า 15 ปี)
๓๓,๙๙๔ คน (๔.๗๑%)

ชาย 3๓๔,8๐๓ คน (48.๖๙%)
หญิง 3๕๒,๗๗๖ คน (51.๓๑%)

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
4๔๙,๒๒๖ คน (6๕.๓๓%)

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
23๘,๓๕๓ คน (3๔.๖๗%)

ชาย 2๕๒,๗๖๗ คน (56.๒๗%)
หญิง 19๖,๓๐๔ คน (43.๗๐)

ชาย 81,9๖๕ คน (34.๓๙%)
หญิง 15๖,๓๘๘ คน (65.๖๑%)

ผู้มีงานทา 4๔๒,๖๙๐ คน (9๘.5๔%)
ชาย 24๙,๐๙๘ คน (56.๒๗%)
หญิง 19๓,๕๙๒ คน (43.๗๓%)

ผู้วา่ งงาน ๖,๓๘๑ คน (๑.4๒%)
ชาย ๓,๖๖๙ คน (๕๗.๕๐%)
หญิง ๒,๗๑๒ คน (๔๒.๕๐%)

ผู้รอฤดูกาล 1๕๕ คน (0.03%)

ทางานบ้าน 9๓,๒๒๒ คน
(3๙.๑๑%)

เรียนหนังสือ ๔๘,๕๙๗ คน
(2๐.๓๙%)
อื่น ๆ 9๖,๕๓๔ คน
(๔๐.๕๐%)

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
สานั กงานสถิติจั งหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดาเนินการส ารวจภาวะการทางานของประชากร ประจาปี
256๓ จังหวัดฉะเชิงเทรามีประชากรรวมทั้งสิ้น 72๑,๕๗๓ คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศหญิงมีมากกว่า
เพศชาย กล่ าวคื อ เพศหญิงมีจ านวน 36๗,๘๔๖ คน (ร้ อยละ 50.9๘ ) ขณะที่เพศชายมี จานวน 353,๗๒๗ คน
(ร้อยละ 49.0๒) โดยประชากรทั้งหมด พบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 6๘7,๕๗๙ คน
(ร้อยละ 9๕.๒๙) ขณะที่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน ๓๓,9๙๔ คน (ร้อยละ ๔.๗๑)
ในกลุ่ มผู้ อยู่ ในวั ยท างาน (ผู้ มี อายุ 15 ปี ขึ้ นไป) จ านวน 6๘7,๕๗๙ คน พบว่ า เป็ นผู้ อยู่ ใน
กาลังแรงงาน 4๔๙,๒๒๖ คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 4๔๒,๖๙๐ คน (ร้อยละ 9๘.5๔) ของผู้อยู่ในกาลัง
แรงงานทั้งหมด ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน ๖,๓๘๑ คน (ร้อยละ ๑.4๒) และเป็นผู้รอฤดูกาล 1๕๕ คน (ร้อยละ 0.03)
เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทาระหว่างเพศในปี 256๓ จะพบว่า เพศชายมีอัตราส่วนการมีงานทาหรืออัตรา
การจ้างงานมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือเพศชายมีจานวน 24๙,๐๙๘7 คน (ร้อยละ 56.๒๗) ขณะที่เพศหญิงมี
จานวน 19๓,๕๙2 คน (ร้อยละ 43.๗๓)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๘

2.๒ ตารางแสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 256๓
(5 อันดับแรก)
ตาแหน่งงานว่าง

บรรจุงาน

(อัตรา)

(คน)

๒,๒๐๙

๒,๐๐๓

โรงแรม และภัตตาคาร

73

๑๖

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม

๒๖

-

การศึกษา

๑๗

-

การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ

๑๓

-

ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิต

อุต สาหกรรมที่มี ต าแหน่ ง งานว่ า งสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก คื อ 1) การผลิ ต จ านวน 2,209 คน
(ร้อยละ 91.28) 2) โรงแรม และภัตตาคาร จานวน 73 คน (ร้อยละ 3.02) 3) การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
และการคมนาคม จ านวน 26 คน (ร้ อ ยละ 1.07) 4) การศึ ก ษา จ านวน 17 คน (ร้ อ ยละ 0.70) และ
5) การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ จานวน 13 คน (ร้อยละ 0.54)
สาหรับอุตสาหกรรมที่มีผู้บรรจุงานมากที่สุ ด คือ การผลิต จานวน 2,003 คน (ร้อยละ 96.21) รองลงมาเป็น
การขายส่ง การขายปลีกฯ จานวน 26 คน (ร้อยละ 1.25) และโรงแรม และภัตตาคาร จานวน 16 คน (ร้อยละ 0.77)
2.๓ ตารางสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
มาตรา 33

มาตรา 39

มาตรา 40

รวม

23๓,๔๗๙

2๓,๐๖๒

3๕,๐๑๓

29๑,๕๕๔

สานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่ต้องดูแล ผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมี ห ลั ก ประกั น ชี วิ ต ที่ มั่ น คงเมื่ อ ยามแก่ ช ราพบว่ า ในปี 256๓ มี ส ถานประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ประกันสังคมทั้งสิ้น 6,511 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 29๑,๕๕๔ ราย แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จานวน
23๓,๔๗๙ ราย มาตรา 39 จานวน 2๓,๐๖๒ ราย และมาตรา 40 จานวน 3๕,๐๑๓ ราย
2.๔ ตารางแสดงจานวนคนต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามประเภทที่ได้รับ
อนุญาต ปี 256๓
มาตรา ๕๙
คนต่างด้าว
คงเหลือ
ทั้งหมด
๔๙,๖๙๕

มาตรา
61

มาตรา
62

มาตรา
63/1

มาตรา 63/2

MOU
มติ ครม.
จาเป็น ส่งเสริม
มติ ครม.
ทั่วไป
มติครม.
ชนกลุ่มน้อย
เร่งด่วน การลงทุน
๒๙ธ.ค. ๖๓
20ส.ค.62
๒๙ธ.ค.๖๓
1,4๘๑ ๑๙,๗๙๗ ๒๐,๕๖๖
๓
1,2๖๖
4๙๕
๕,๐๐๙
๑,๐๗๘
นาเข้า
MOU

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๘๙

ภาคผนวก ข
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๐

การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
(SWOT Analysis)
การวิเคราะห์เพื่อทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จะนาเอาข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพของจังหวัดมาทาการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด แข็ ง (Strengths)
จุ ด ด้ อ ยหรื อ จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างชัดเจน โดยอาจพิจารณา รายละเอียดได้ ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
S (Strengths) หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน
W (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน
O (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
T (Threats) หมายถึง ภัยคุกคามหรืออุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก
โดยสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ตามรายละเอียดดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
S1 มีการบูรณาการการทางานของหน่วยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
S2 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานที่ทันสมัยเพียงพอต่อการวางแผน
พัฒนาแรงงานในจังหวัด
S3 มีส ถานประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรมจานวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจึงเป็ น
แหล่งรองรับการจ้างงานได้เป็นอย่างดี
S4 มีสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ/อุดมศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดที่ช่วยในการผลิตแรงงาน
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
S5 มีสถาบันของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยในการดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
S6 มีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอยู่ในทุกตาบลช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านแรงงาน
แก่ประชาชนในพื้นที่
S7 มีการพัฒนาระบบการให้บริการสถานประกอบการนายจ้างและประชาชนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
S8 มีสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเปิดสอนสาขาวิชาที่รองรั บ
10 อุตสาหกรรมหลัก อาทิ ด้านรถไฟความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และดิจิตอล
S9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา Eastern Economic Corridor (EEC) chachoengsao ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน อาทิ หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม นายจ้าง สถานประกอบการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ปรึกษา จะมีการบูรณาการ
การทางานด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๑

S๑๐ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ ท างาน พั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
(Chachoengsao Smart City) โดยแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนสู่ ความเป็นเมืองอัจฉริยะ จานวน 7 ด้าน
ประกอบด้วย (1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) (2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
(3) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) (4) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) (5) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart
People) (6) การดารงชีวิตอัจฉริ ยะ (Smart Living) และ (7) การบริห ารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart
Governance) ซึ่งคณะทางานประกอบด้วยทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
2. จุดอ่อน (Weakness)
W1 ไม่มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ในอาเภอ/ตาบล อย่างทั่วถึงทาให้การบริการ
ด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึง
W2 นั ก เรี ย นที่ จ บการศึก ษาสายสามั ญไม่นิย มเข้าศึ กษาต่อ สาขาอาชี ว ะจึ งท าให้ เกิ ด
การขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ
W3 แรงงานที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. บางส่วนมุ่งศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จึงทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและมีแรงงานที่จบการศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
W4 สถานประกอบการมี ก ารจ้ า งแรงงานโดยต้ อ งพึ่ ง พิ ง การจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า ว
ค่อนข้างมาก จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่มีปัจจัยทาให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลิตและสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
W5 การที่ ส ถานประกอบการจ้า งแรงงานต่า งด้า วจานวนมากอย่า งเข้ มข้น (Labour
Intensive) ทาให้ไม่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจประสบปัญหาการปรับตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรมในอนาคตได้
W6 ประชาชนบางกลุ่ มยังได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านแรงงานไม่ทั่ว ถึงทาให้ ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานรวมทั้งการให้ความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังไม่ครอบคลุม
W7 ปัญหาคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร อาทิ กลิ่น และความสะอาด
อาจเป็นอุปสรรคต่อประชาชน และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี (Smart city)
3. โอกาส (Opportunities)
O1 ทาเลที่ตั้งของจังหวัดใกล้กับกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่รวมทั้งอยู่ใกล้
สนามบินและท่าเรือ จึงมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทาให้เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
O2 จากการที่รัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) สามารถรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีและอื่นๆ จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นทาให้มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
O3 เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเหมาะสม มีการผสมผสานทั้งด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ทาให้มี
การจ้างงานที่หลากหลาย
O4 เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนงานของรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะ
เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค
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O5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถนาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ทางานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
O6 นโยบายเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อจังหวัดที่จะได้รับประโยชน์จากการขยาย
การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว รวมทั้งในการจ้างแรงงานมากขึ้น
O7 นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางพัฒนา
ด้านแรงงานและการปรับตัวของสถานประกอบการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
O8 รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการมีงานทาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระสังคมในอนาคต
O9 รั ฐ บาลมีน โยบายในการส่ งเสริมอาชี ว ศึก ษาและการศึ กษาระดับวิ ทยาลั ยชุ มชน
เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน อาทิ ด้านรถไฟความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และดิจิตอล
4. ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)
T1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากจังหวัดอื่นๆ และต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อภาวการณ์มีงานทาของ
ประชาชนในจังหวัด
T2 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในพื้นที่จานวนมากส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สาธารณะทางการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งความสงบเรียบร้อยทาให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหาทาได้ยาก
T3 ต้นทุนที่ดินมีราคาสูงขึ้นจึงทาให้ผู้ประกอบการย้ายโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
ไปตั้งในพื้นทีอ่ ื่นที่มีต้นทุนต่ากว่ามีผลต่อการจ้างงานลดลง
T4 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น
ปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และการจ้างงาน
T5 โรคไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
สถานประกอบการ/นายจ้าง บางราย และลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้างหรือการจ้างงานน้อยลง
การทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
จากการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทบทวนปรั บ ปรุ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) โดยการใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Matrix
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 1) จุดแข็งกับ
โอกาส 2) จุดแข็งกับข้อจากัด 3) จุดอ่อนกับโอกาส และ 4) จุดอ่อนกับข้อจากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทาให้เกิดยุทธศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุก
2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง และข้ อ จ ากั ด มาพิ จ ารณาร่ ว มกั น เพื่ อ ที่ จ ะน ามาก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นเชิ ง ป้ อ งกั น
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถนาจุดแข็ง ที่มีอยู่มาป้องกันข้อจากัด จาก
ภายนอกได้
3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวั ดฉะเชิงเทรามีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไข
จุดอ่อนที่มีอยู่
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4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดอ่อนและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรับ ทั้งนี้ เนื่องจาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจากัดภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการวิเคราะห์ SWOT Matrix แล้ว ทาให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ได้ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
จุดแข็ง (Strengths : S)

โอกาส (Opportunities : O)

S1 มีการบูรณาการการทางานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
S2 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการวางแผนพัฒนาแรงงานในจังหวัด
S3 มีสถานประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรมจานวนมาก
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจึงเป็นแหล่งรองรับการจ้างงาน
ได้เป็นอย่างดี
S4 มีสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ/อุดมศึกษาตั้งอยู่
ในจังหวัดที่ช่วยในการผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
S5 มีสถาบันของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยในการ
ดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
S6 มีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอยู่ในทุกตาบลช่วย
สนับสนุนการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่
S7 มีการพัฒนาระบบการให้บริการสถานประกอบการ
นายจ้างและประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
S8 มีสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดเปิดสอนสาขาวิชาที่รองรับ 10 อุตสาหกรรมหลัก
อาทิ ด้านรถไฟความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์
และดิจติ อล
S9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา Eastern
Economic Corridor (EEC) chachoengsao ส่วนใหญ่
เป็นภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม
นายจ้าง สถานประกอบการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นที่ปรึกษา จะมีการบูรณาการการทางาน
ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

O1 ทาเลที่ตั้งของจังหวัดใกล้กับกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่รวมทั้งอยู่ใกล้สนามบินและท่าเรือ จึงมีการ
คมนาคมขนส่งที่สะดวกทาให้เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรม
O2 จากการทีร่ ัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและอืน่ ๆ จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุน
มาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นทาให้มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
O3 เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเหมาะสม มีการผสมผสาน
ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม
ทาให้มีการจ้างงานที่หลากหลาย
O4 เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนงานของรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค
O5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถนาเข้า
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในพืน้ ที่เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน
O6 นโยบายเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อจังหวัดที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการขยายการค้า การลงทุนการบริการและ
การท่องเที่ยว รวมทั้งในการจ้างแรงงานมากขึ้น
O7 นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เป็นกรอบแนวทางพัฒนาด้านแรงงานและการปรับตัวของ
สถานประกอบการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
O8 รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุและ
ผู้พิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทาหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระสังคมในอนาคต
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S10 มีการจัดตั้งคณะทางาน พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด O9 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษา
ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) โดยแต่งตั้ง ระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน อาทิ
คณะท างานขั บเคลื่ อนสู่ ความเป็ นเมื องอั จฉริ ยะ จ านวน ด้านรถไฟความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และดิจิตอล
7 ด้ าน ประกอบด้ วย (1) สิ่ งแวดล้ อมอั จฉริ ยะ (Smart
Environment) 2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
(3) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) (4) พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy) (5) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
(6) การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และ (7) การบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่งคณะทางาน
ประกอบด้วยทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนา
เมื องอัจฉริ ยะให้ สอดคล้องกั บทิ ศทางการพั ฒนาประเทศ
ตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
SO1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับพื้นที่จังหวัดในการเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการลงทุน และการจ้างงาน
(S2+S7+S9+S๑๐+O1+O2+O4+O5+O6)
SO2 มีสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ และวิทยาลัยชุมชน ทั้งของภาครัฐและเอกชนจานวนมากในพื้นที่จะช่วยพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ หรือสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน (S4+S5+S8+O7+O9)
SO3 มีการบูรณาการการทางานและสร้างเครือข่ายในการทางานด้านแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่วางไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม(S1+S9+S6+O7)
SO4 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการพัฒนา การค้า การลงทุน
และการจ้างงานในรูปแบบที่หลากหลาย(S2+S3+S7+O8)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๕

ด้านที่ 2 ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
จุดแข็ง (Strengths : S)
S1 มีการบูรณาการการทางานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
S2 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานทีท่ ันสมัย
เพียงพอต่อการวางแผนพัฒนาแรงงานในจังหวัด
S3 มีสถานประกอบการ/นิคมอุตสาหกรรมจานวนมาก
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจึงเป็นแหล่งรองรับการจ้างงาน
ได้เป็นอย่างดี
S4 มีสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ/อุดมศึกษาตั้งอยู่
ในจังหวัดที่ช่วยในการผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
S5 มีสถาบันของภาครัฐและเอกชนที่ช่วยในการ
ดาเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
S6 มีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอยู่ในทุกตาบลช่วย
สนับสนุนการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่
S7 มีการพัฒนาระบบการให้บริการสถานประกอบการ
นายจ้างและประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
S8 มีสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
เปิดสอนสาขาวิชาที่รองรับ 10 อุตสาหกรรมหลัก อาทิ ด้านรถไฟ
ความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และดิจิตอล
S9 มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา Eastern
Economic Corridor (EEC) chachoengsao ส่วนใหญ่
เป็นภาคเอกชน อาทิ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม นายจ้าง
สถานประกอบการ โดยมีผู้วา่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นที่ปรึกษา จะมีการบูรณาการการทางานด้านแรงงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
S10 มีการจัดตั้งคณะทางาน พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Smart City) โดยแต่งตั้ง
คณะทางานขับเคลื่อนสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ จานวน
7 ด้าน ประกอบด้วย (1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart
Environment) 2) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
(3) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) (4) พลังงานอัจฉริยะ
(Smart Energy) (5) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)
(6) การดารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) และ (7) การบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่งคณะทางาน
ประกอบด้วยทุกภาคส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนา
เมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats : T)
T1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆ
และต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาวการณ์มีงานทาของประชาชนในจังหวัด
T2 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในพื้นที่จานวนมากส่งผล
กระทบต่อการให้บริการสาธารณะทางการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งความสงบเรียบร้อยทาให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหา
ทาได้ยาก
T3 ต้นทุนที่ดินมีราคาสูงขึน้ จึงทาให้ผู้ประกอบการย้ายโรงงาน
หรือนิคมอุตสาหกรรมไปตั้งในพื้นที่อื่นที่มีต้นทุนต่ากว่ามีผลต่อ
การจ้างงานลดลง
T4 ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม เช่น ปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และการจ้างงาน
T5 โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของสถานประกอบการ/นายจ้างบางราย
และลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้าง หรือการจ้างงานน้อยลง

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๖

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
ST1 พัฒนาระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานให้มีกลไกการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง สงบเรียบร้อย และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการลักลอบเข้ามาทางาน
อย่างผิดกฎหมาย (S1+S7+T2)
ST2 พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในจังหวัด โดยสถาบันภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อลด
ผลกระทบการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแรงงานจากจังหวัดอื่น
(S4+S5 +T1+T5)
ST3 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กากับดูแล และจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด และการเข้าสู่อตุ สาหกรรมในอนาคต
(S1+S6+T1+T5)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๗

ด้านที่ 3 ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO)
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO)
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
โอกาส (Opportunities : O)
W1 ไม่มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ใน
O1 ทาเลที่ตั้งของจังหวัดใกล้กับกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่
อาเภอ/ตาบล อย่างทั่วถึงทาให้การบริการด้านแรงงาน เศรษฐกิจใหม่รวมทั้งอยู่ใกล้สนามบินและท่าเรือ จึงมีการคมนาคม
แก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึง
ขนส่งที่สะดวกทาให้เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
W2 นักเรียนที่จบการศึกษาสายสามัญไม่นิยมเข้าศึกษา O2 จากการที่รัฐบาลกาหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพัฒนา
ต่อสาขาอาชีวะจึงทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) สามารถรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
กึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ
ชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์
W3 แรงงานที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส.
ทางด้านภาษีและอื่นๆ จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่
บางส่วนมุ่งศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจึงทาให้เกิด
มากขึ้นทาให้มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
การขาดแคลนแรงงานและมีแรงงานที่จบการศึกษา
O3 เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจเหมาะสม มีการผสมผสาน
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเป็นแหล่ง
W4 สถานประกอบการมีการจ้างแรงงานโดยต้องพึ่งพิง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่กระจายอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม
การจ้างแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก จึงมีความเสีย่ ง
ทาให้มีการจ้างงานที่หลากหลาย
ในกรณีที่มีปัจจัยทาให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับ
O4 เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนงานของรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา
ประเทศตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาค
และสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
O5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถนาเข้า
W5 การที่สถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในพืน้ ที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
จานวนมากอย่างเข้มข้น (Labour Intensive) ทาให้
แรงงาน
ไม่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม
O6 นโยบายเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลดีต่อจังหวัดที่จะได้รับ
ซึ่งอาจประสบปัญหาการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม
ประโยชน์จากการขยายการค้า การลงทุนการบริการและการ
ในอนาคตได้
ท่องเที่ยว รวมทั้งในการจ้างแรงงานมากขึ้น
W6 ประชาชนบางกลุ่มยังได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
O7 นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็น
แรงงานไม่ทั่วถึงทาให้ขาดความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบ กรอบแนวทางพัฒนาด้านแรงงานและการปรับตัวของสถาน
กฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
W7 ปัญหาคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน
O8 รัฐบาลมีนโยบายเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ
เท่าที่ควร อาทิ กลิ่น และความสะอาดอาจเป็นอุปสรรค และผู้พิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานทาหรือกิจกรรม
ต่อสถานประกอบการ และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระสังคมในอนาคต
(Smart city)
O9 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษา
ระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน อาทิ
ด้านรถไฟความเร็วสูง งานยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และดิจิตอล

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO)
WO1 สร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อการบูรณาการความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ระเบียบกฎหมาย ที่จะส่งเสริมการมีงานทา การให้ความคุม้ ครองและมีหลักประกันสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ (W1+W6 +O7)
WO2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าเรียนในสายอาชีวะ หรือวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทมี่ ีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (W2+W3+W5+O1+O2+O9)
WO3 สนับสนุนให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการทางานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ/นายจ้าง เพื่อผลิตนักศึกษา และแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (W2+W3+W5+O2)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๘

ด้านที่ 4 ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
ยุทธศาสตร์เชิงรับ(WT)
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W1 ไม่มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตั้งอยู่ใน
อาเภอ/ตาบล อย่างทั่วถึงทาให้การบริการด้านแรงงานแก่
ประชาชนในพื้นที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึง
W2 นักเรียนที่จบการศึกษาสายสามัญไม่นยิ มเข้าศึกษา
ต่อสาขาอาชีวะจึงทาให้เกิดการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/
ทักษะฝีมือ
W3 แรงงานที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. บางส่วน
มุ่งศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจึงทาให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานและมีแรงงานที่จบการศึกษาไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
W4 สถานประกอบการมีการจ้างแรงงานโดยต้องพึ่งพิง
การจ้างแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมาก จึงมีความเสีย่ งใน
กรณีที่มีปัจจัยทาให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ
ตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและ
สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
W5 การที่สถานประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าวจานวน
มากอย่างเข้มข้น (Labour Intensive) ทาให้ไม่นา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ
ประสบปัญหาการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคตได้
W6 ประชาชนบางกลุ่มยังได้รับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ไม่ทั่วถึงทาให้ขาดความรูค้ วามเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัตติ ามภารกิจของหน่วยงาน
W7 ปัญหาคุณภาพน้าอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน
เท่าที่ควร อาทิ กลิ่น และความสะอาดอาจเป็นอุปสรรคต่อ
สถานประกอบการ และการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี
(Smart city)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats : T)
T1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดอื่นๆและ
ต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ จานวนมากอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาวการณ์มีงานทาของประชาชนในจังหวัด
T2 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในพื้นที่จานวนมากส่งผล
กระทบต่อการให้บริการสาธารณะทางการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งความสงบเรียบร้อยทาให้การควบคุมหรือป้องกันปัญหา
ทาได้ยาก
T3 ต้นทุนที่ดินมีราคาสูงขึ้นจึงทาให้ผู้ประกอบการย้ายโรงงาน
หรือนิคมอุตสาหกรรมไปตั้งในพื้นที่อื่นที่มีต้นทุนต่ากว่ามีผล
ต่อการจ้างงานลดลง
T4 ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม เช่น ปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจการลงทุน และการจ้างงาน
T5 โรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
สถานประกอบการ/นายจ้างบางราย และลูกจ้างอาจถูกเลิกจ้าง
หรือการจ้างงานน้อยลง

ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
WT1 ยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และ
ลดผลกระทบในการมีงานทาของประชาชนในจังหวัด (W3+W5+W7+T1+T5)
WT2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้พัฒนาหลักสูตรในอาชีวะ และอุดมศึกษา ในสายวิชาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อลดการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ถิ่นอื่นเข้ามาทางาน (W2+W3+T1)
WT3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อรองรับอุตสาหกรรม Thailand 4.0 และ
ลดการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว (W4+W5+T1)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๙

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)
SO1 มีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับพื้น ที่จังหวัด
ในการเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ส่ ง เ สริ ม ก า รล ง ทุ น แ ล ะ ก า รจ้ า ง ง า น
(S2+S7+S๑๐+O1+O2+O4+O5+O6)
SO2 มีสถาบันการศึกษาด้านอาชีวะ และวิทยาลัยชุมชน ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนจานวนมากในพื้นที่จะช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ หรือสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และความต้องการของตลาดแรงงาน (S4+S5+O7+O9)
SO3 มีการบูรณาการการทางานและสร้างเครือข่ายในการทางานด้านแรงงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วางไว้อย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม (S1+S6+O7)
SO4 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการจ้างงานในรูปแบบที่หลากหลาย
(S2+S3+S7+O8)
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)
ST1 พัฒนาระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานให้มีกลไกการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง
สงบเรียบร้อย และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการลักลอบเข้ามาทางาน
อย่างผิดกฎหมาย (S1+S7+T2)
ST2 พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในจังหวัด โดยสถาบันภาครัฐ เอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแรงงานจากจังหวัดอื่น (S4+S5+T1)
ST3 เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กากับดูแล และจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตให้ทางาน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด และการเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคต (S1+S6+T1)
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO)
WO1 สร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านแรงงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
ระเบียบกฎหมาย ที่จะส่งเสริมการมีงานทา การให้ความคุ้มครองและมี
หลักประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ (W1+W6+O7)
WO2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าเรียนในสายอาชีวะ หรือวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในอุตสาหกรรม แห่งอนาคต (W2+ W3 + W5 +O1+O2+O9)
WO3 สนับสนุนให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการทางานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน สถานศึกษา และสถานประกอบการ/นายจ้าง เพื่อผลิตนักศึกษา
และแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน (W2+W3+W5+O2)
ทางเลือกประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)
WT1 ยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ และลดผลกระทบในการมีงานทาของ
ประชาชนในจังหวัด
WT2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้พัฒนาหลักสูตร
ในอาชีวะ และอุดมศึกษา ในสายวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อลดการขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ/ทักษะฝีมือ และลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากถิ่นอื่นเข้ามาทางาน
WT3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม Thailand 4.0 และลดการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าว

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกระดับฝีมือแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
รองรับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
(SO2+SO3+ST2+WO2+WT1)
2. การพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทา มีรายได้
ที่มั่นคง และสูงขึ้น
(SO1+SO3+WO1+W02+WO3+WT2)
3. การส่งเสริมคุ้มครองแรงงานและพัฒนาระบบ
ประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
แรงงาน (SO3+S04+WO1)
4. การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และแรงงานผิดกฎหมาย
(SO3+ST1+ST2+ST3+WT3)
5. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่
ประชาชน (SO1+SO4+WO1)

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐๐

ภาคผนวก ค
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 หน่วยงาน ดังนี้
1) สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
2) สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
3) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4) สานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
5) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
1.2 ภารกิจอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
1) สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ
กับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดาเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล
(2) จัดทายุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกาหนดข้อแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน
และแนวทางการทางานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด
(3) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(4) เป็นศูนย์รวม (Focal point) สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(5) อานวยการบริหารและดาเนินการจั ดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน
(6) ดาเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นที่จังหวัดมอบหมาย
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้และค่าจ้างขั้นต่า
(8) ดาเนินการเกีย่ วกับงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
(9) ประสานและบูรณาการทางานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(10) ประสาน ขับเคลื่อนและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล คุ้มครอง และพัฒนา
แรงงานนอกระบบ
2) สานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) การบริการจัดหางานในประเทศ
(3) การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(4) การควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
(5) การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
(6) การคุ้มครองคนหางาน
(7) ปฏิ บั ติง านร่ ว มกับ หรื อ สนั บ สนุน การปฏิ บัติง านของหน่ว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้อ งหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
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3) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กากับดูแลและคุ้มครองแรงงานทั่วไป รวมถึงแรงงานหญิง เด็ก
(2) กากับดูแลและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
(3) กากับดูแลและคุ้มครองแรงงานประมงทะเล
(4) กากับดูแลและคุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
(5) ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(6) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
(7) ส่ งเสริ มและพิจารณาให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานแรงงาน (มรท.8001) และมีความ
รับผิดชอบทางสังคม (GLP)
(8) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
4) สานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยทุพพลภาพ
หรือตายที่ไม่เนื่องจากการทางาน รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม
(2) ให้ความคุ้มครองและหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย
เนื่องจากการทางานตามกฎหมายเงินทดแทน
(3) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และ
ประชาชนทั่วไป
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบ จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย
เงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
(5) ตรวจสอบและดาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม
(7) ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
5) สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา มีภารกิจอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พัฒนา มาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดาเนินการส่งเสริมการทดสอบ
มาตรฐานและแข่งขันฝีมือแรงงาน
(2) ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่กาลังแรงงาน
(3) ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพแรงงาน และกลายเป็นผู้ประกอบการ
(4) ดาเนินการประสาน ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทาแผนความต้องการแรงงานฝีมือ
แห่งชาติ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(5) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประสานความเชื่อมโยงสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ
ตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สานักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
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