แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ. 2563 – 2565)

คำนำ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
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แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

____________________________________________________________
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 - 2565 จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
จังหวัดจันทบุรีมีแผนปฏิบัติการด้านแรงงานที่บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานของ
จังหวัด สาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการด้านแรงงานของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 – 2565 ใช้เทคนิคการวางแผน
ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ ได้แก่ ปัจจัยภายใน-ปัจจัย
ภายนอก เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของจังหวัดมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลกระทบด้านแรงงาน และการทบทวน
ดาเนินงานด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรีในอดีตที่ผ่านมา และประเด็นความพร้อมขององค์การ และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรหรือปัจจัยภายนอก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี หลักการพื้นฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์
สถานการณ์ในด้านที่เป็นโอกาสและภัยคุกคาม ใช้หลัก PEST Analysis มีองค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อม
ด้านการเมือง (Political Environment : P) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้ง
ในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (อุปสรรค) ต่อการดาเนินงานด้านแรงงาน และสรุปเป็นปัญหาและประเด็นท้า
ทายสาคัญ เพื่อนาผลการประเมินที่ได้ไปทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดย
คานึงถึงความสอดคล้องกับแผนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระดับ 2 : แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และระดับ 3 : แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2565
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2561 – 2565
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 ของกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563 - 2565 สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กาลังคนจันทบุรีมีศักยภาพมุ่งสู่แรงงานมาตรฐานสากลผลิตภาพสูง คุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
2. เป้าหมาย
2.1 เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี
(1) แรงงานและผู้ประกอบการมีศักยภาพสูงขึ้นพร้อมรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง แรงงานมีคุณภาพสอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของตลาดงาน
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(2) แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) วัยแรงงานในสถานศึกษา สถาบันการศึกษามีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
2.2 พันธกิจ
(1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อมีรายได้ที่
เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
(2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) พัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเชิง บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงาน
ทาที่ดี รวมทั้งส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูก
หลอกลวง และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของพื้นที่
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถาน
ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานให้ได้มาตรฐาน และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันใน
การทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมของแรงงาน
และสถานประกอบการ
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ
บุคลากร และเทคโนโลยี
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ใน 5 ด้านคือ ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง ด้านที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐมีเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
รหัสและด้าน/
เป้าหมาย
1. ด้านความมั่นคง
-สภาวะแวดล้อมของประเทศมีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ
-ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
2. บูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
-เน้นการยกระดับศักยภาพใน
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
หลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาส 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
ของประเทศไทยในเวทีโลก
อนาคต
-ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 3. สร้างความหลากหลายด้านการ
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ ท่องเที่ยว
ยั่งยืน
4. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
-ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
ผู้ประกอบการยุคใหม่
แข่งขันสูงขึ้น
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
-คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทัง้ กาย 1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ใจ สติปัญญา มีทักษะที่จาเป็นใน
ชีวิต
ศตวรรษที่ 21
-คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
-สร้างความเป็นธรรม และลดความ
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้าง
เหลื่อมล้าในทุกมิติ
ความเป็นธรรมในทุกมิติ
-กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุก
2. การกระจายศูนย์กลางความ
ภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนา เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ เทคโนโลยี
3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์
ความสุขของประชากรไทย
-ดัชนีความสุขของประชากรไทยอยู่ในอันดับ 20
.ในปี 2575 – 2580
-ดัชนีสันติภาพโลก อยู่ในอันดับ 10
การต่างประเทศมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และ
มีเกียรติภูมิในประชาคมโลก มากขึ้น/ดีขึ้นจาก
เดิม ร้อยละ 5 - 10 ทุกช่วง 5 ปี
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ 5-6% ตลอด 15 ปีและ
การกระจายรายได้ รายได้ต่อคา 15,000 USD/
ต่อปี
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัย
การผลิตและแรงงาน 3%ต่อปี
3. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อยู่
ในอันดับ 1 ใน 10
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ
เป็นอยู่ที่ดี

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐระหว่างกลุม่ ประชากร
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
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รหัสและด้าน/
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-ปรับเปลีย่ นภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็น
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
ศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ
-ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์และ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ โปร่งใส
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
-ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
ประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุก
ภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

การบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์
1. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการ
ภาครัฐ
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ปี 2561 - 2565
รหัส
เป้าหมาย
1. ด้านความมั่นคง
1 -ประเทศชาติมคี วามมั่นคงในทุกมิติและทุก
ระดับเพิ่มขึ้น
-ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
2

-การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มี
มาตรฐานสากล และมีเกียรติภมู ิในประชาคม
โลก
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
-การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการ

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัด : 1) ดัชนีสันติภาพโลก
ค่าเป้าหมาย: 1 ใน 75 ของโลก
ตัวชี้วัด : 2) ดัชนีวัดความสุขของประชากรไทย
ค่าเป้าหมาย: 1 ใน 35 ของโลก
ตัวชี้วัด : การต่างประเทศไทย
ค่าเป้าหมาย: มากขึ้น/ดีขึ้นร้อยละ 5 – 10

ตัวชี้วัด : 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรม
ค่าเป้าหมาย: ขยายตัวร้อยละ 4 .6
ตัวชี้วัด : 2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาบริการ
ค่าเป้าหมาย: ขยายตัวร้อยละ 5.4
เป้าหมาย 2: ผลิตภาพการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมและสาขา
บริการเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด : 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของสาขา
อุตสาหกรรม
ค่าเป้าหมาย: ขยายตัวร้อยละ 2.2
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของสาขาบริการ
ค่าเป้าหมาย: ขยายตัวร้อยละ 2.7
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รหัส
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index)
-คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึน้ ได้รับการ ค่าเป้าหมาย: ค่าคะแนน 0.79
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มคี วามรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
15 พลังทางสังคม
ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
-ทุกคนมีส่วนร่วมของการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย: เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
16 เศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)
-รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้นอ้ ยเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย: 4.30 คะแนน
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
17 ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทัง้ หมดที่ได้รับความคุ้มครองและ
-คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมี
มาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ
และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
ภาครัฐ
การให้บริการของภาครัฐ
-บริการของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมี
ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPI Index) ของประเทศไทย
-ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
ค่าเป้าหมาย: อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า
มิชอบ
50 คะแนน

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปี 2561 - 2565
รหัส

แผนย่อย

เป้าหมาย

1. ด้านความมั่นคง : 1. ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ
1.1 1. ความมั่นคง
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ใน
-การป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มี
ปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขดีขึ้น
ผลกระทบต่อความมั่นคง
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

2.1

2. การต่างประเทศ
-การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมี
บทบาทเชิงรุกในการร่วม
กาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
ค่าเป้าหมาย: ดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50

ตัวชี้วัด :
1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานสากลที่สาคัญ

แนวทางการพัฒนา
- ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การบริหารจัดการแรงงานกลุ่ม
เปราะบางให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
- บริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง แก้ไขปัญหา ผู้หลบหนีเข้าเมือง
กลุ่มแรงงานต่างด้าว
- รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผนึกกาลังและบูรณาการ
แนวทาง แผนงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกีย่ วข้องในทุกมิติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็นปัจจัยสาคัญ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย อาทิ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม และดาเนิน
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เป้าหมาย
รหัส
แผนย่อย
1. ด้านความมั่นคง : 1. ความมั่นคง 2. การต่างประเทศ
2.1 2. การต่างประเทศ
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
-การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง ในทุกมิติและสามารถมี
ประเทศ
บทบาทเชิงรุกในการร่วม
กาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
2) ระดับความสาเร็จของบทบาทไทยในการ

กาหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (อาทิ จานวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของ
ไทยที่ได้รับการยอมรับ การเป็นผู้เล่นที่สาคัญ
ในกรอบต่าง ๆ)
3). อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลใน
ประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น(เฉลี่ยร้อยละ)*
ค่าเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด: มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 – 10
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน: 4. อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
4.1

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF
ค่าเป้าหมาย: อันดับที่ 60

แนวทางการพัฒนา
- นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขนึ้
อย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับสากล ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้
ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรม และบริการ
และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงาน
ในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ ผู้เชีย่ วชาญ และผู้ประกอบการ และ
แรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาดแคลน จาก
ต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่
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รหัส
แผนย่อย
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
11.1 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ม ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน
แรงงาน
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
ค่าเป้าหมาย: ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
ตระหนักในความสาคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของ
ตลาด แรงงานเพิ่มขึ้น

11.2 การส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ
การดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่สังคมเพิม่ ขึ้น

แนวทางการพัฒนา

- ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางาน ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความ
ต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและ
ครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย ทางานผ่านระบบการ
คุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือ ให้เป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมี
โอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สูงอายุที่มศี ักยภาพมีงาน - ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ ให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และ
ทา และรายได้เหมาะสม
ร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้ง
ค่าเป้าหมาย: เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงิน
และการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุ
ตลอดจนจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย
สมรรถนะทางกาย ลักษณะงานและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางาน
ร่วมกัน ระหว่างกลุ่มวัย
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
หลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานใน
การดารงชีวิต
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รหัส
แผนย่อย
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
แนวทางการพัฒนา
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก 17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
15.1 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
ประชากรไทยมีการเตรียมการ ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปีที่ - เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ เพื่อให้สูงวัยในทุกมิตอิ ย่าง
ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัย มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทาง
มีคุณภาพ โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูง
อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม อายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผูส้ ูงอายุในอนาคตได้มีการเตรียม การ
เทียบกับจานวนประชากรอายุ 25 – 59 ปี
ให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็น
ทั้งหมด
ผู้สูงอายุที่มีกาลัง มีแรง มีความมัน่ คงทางรายได้ และพึ่งพาตนเองได้
ค่าเป้าหมาย: เพิ่มขึ้นร้อยละ 60
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
16.1

การยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ

ศักยภาพและความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : : สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความยากจนหลายมิติลดลง
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 10
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด
ค่าเป้าหมาย: ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี

-เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุม่ ผู้มีรายได้น้อย เพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจาเป็น
ต่อการยกระดับ เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการ
ผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพ
และมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคณ
ุ ภาพสามารถแข่งขันได้
สามารถเชื่อมโยงและ ผสมผสานบูรณาการองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม กับภูมิ
สังคมของชุมชนทีค่ รบวงจร
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เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
แนวทางการพัฒนา
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: 15. พลังทางสังคม 16. เศรษฐกิจฐานราก 17. ความเสมอภาคและหลักประกัน
17.1 การคุ้มครองสังคมขั้น พื้นฐานและ
คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่ม ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาส
- สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง และกลุม่ เปราะบางที่ได้รับความคุม้ ครองตาม เกิดความตระหนักของการทางานที่มีคุณค่า ที่สามารถตอบสนองความ
ได้รับการคุ้มครองและมี
มาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทางานของมนุษย์ได้ โดยส่งเสริมให้แรงงานมี
สุขภาพ
หลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ
โอกาสและรายได้ มีสิทธิในด้านต่าง ๆ การได้แสดงออก การได้รับ
พิการ เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร ชรา การยอมรับ ความมั่นคงของ ครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รับ
ภาพ ว่างงาน ผู้อยู่ในอุปการะ การบาดเจ็บ
ความยุติธรรมและการมีความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมให้มีกลไก
จากการทางาน
พิทักษ์และคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานของ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80
แรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาติ การพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตาม
ศักยภาพ รวมทั้งการสร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน ทั้ง
แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้กาลังแรงงานทุกกลุม่ ได้
เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุเพื่อยืด ช่วงเวลาที่ผสู้ ูงอายุจะสามารถทาประโยชน์สร้างสรรค์
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ พึ่งตนเองด้าน
รายได้ รวมทั้งยังเป็นทางเลือกที่สาคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจากการ
ลดลงของประชากร วัยแรงงานอีกด้วย
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20.1 การพัฒนาบริการ
งานบริการภาครัฐที่
ตัวชี้วัด : สัดส่วนความสาเร็จของ - พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ
ประชาชน
ปรับ เปลีย่ นเป็น
กระบวนงานที่ได้รับการ
และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ปรับเปลีย่ นให้เป็นดิจิทัล
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผูร้ ับบริการรวมทั้งอานวยความสะดวกทาง
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100
การค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
(ทั้งหมด 2,180 กระบวนงาน
- พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและ
แบ่งเป็นกระบวนงานในระบบ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทาง
อานวยความสะดวกในการ
กายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ ภาครัฐเป็นไปอย่าง
ประกอบ ธุรกิจแบบครบวงจร
ปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
300กระบวนงาน และหน่วยงาน - ปรับวิธีการทางาน จาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความสาคัญ
อื่นๆ 1,880 กระบวนงาน)
กับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคณ
ุ ค่าและได้มาตรฐาน
สากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบนระบบดิจทิ ัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง บริการ
ใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ
และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์
20.2 การพัฒนาระบบ
ภาครัฐมีขดี สมรรถนะ ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่ -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น
บริหารงานภาครัฐ สูงเทียบเท่า
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตาม
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลีย่ นแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยดึ ติด กับการจัด
มาตรฐานสากลและมี เป้าหมาย
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ ภารกิจ
ความคล่องตัว
ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบ
90
การบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทางานแบบ
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น องค์การที่มีขดี
สมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็น
สานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทางาน ในเชิงรุก
สามารถนาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
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รหัส
แผนย่อย
เป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย
แนวทางการพัฒนา
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1 การป้องกันการ
ประชาชนมีวัฒนธรรม ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่
ทุจริตและประพฤติ และพฤติ กรรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จกั
มิชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80 (85
แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
คะแนนขึ้นไป)
จิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม การมีสว่ นร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสีย่ งและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุม้ ครองผู้แจ้งเบาะแส
- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใส
ในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดลุ พินิจ ของผู้มีอานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐ ทั้งระบบ โดยการพัฒนา
ระบบข้อมูลดิจิทัลทีม่ ีการกาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยสาธารณชน ซึ่ง
รวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
ดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน การตื่นตัวและเพิ่ม
ขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมี
มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผูช้ ี้เบาะแส ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับ ผู้ให้เบาะแส
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
ประเด็นการปฏิรูป
ขันตอนการด
้
าเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ - สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรม
(Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน เป้าหมายและเชื่อมโยงแรงงานสูต่ ลาด
สู่ตลาดอย่างครบวงจร
- ปรับปรุงหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม เป้าหมาย
- จัดตั้ง Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฝึกฝนแรงงานตามความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา
- Job Matching Platform : จัดให้มี Matching Platformเพื่อสนับสนุนการจัดหา
แรงงานและสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด
ด้านสังคม
ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการออม
- ให้ กระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อศึกษา
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
หลักการ และนาเสนอคณะรัฐมนตรี
- เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้กฎหมายและอนุ
บัญญัตติ ่างๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนทางนิติบัญญัติ

กิจกรรม

เป้าหมายกิจกรรม

- สร้างแรงงานคุณภาพ
(Super Worker) ทั่ว
ประเทศ

- มีแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่ว
ประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
เชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
- มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการ
จัดหาแรงงาน และสร้างฐานข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความต้องการในตลาด

การปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
สวัสดิการต่างๆ ให้
เหมาะสมและเป็นธรรม

ประชาชนในแต่ละระบบสวัสดิการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับที่ 2)
วัตถุประสงค์

เป้าหมายรวม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
1.1 เพื่อวางรากฐานให้ คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มี
1.3 เพื่อให้คนไทยมี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดี มีจติ
ความมั่นคงทาง
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
3.2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความ สามารถในการ
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสขุ ภาวะและสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจและสังคม
ทักษะ ความรู้ และความ สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ได้รับความเป็นธรรมใน เพิ่มขึ้น
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี ทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างเป็น
ความ สามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การเข้าถึง ทรัพยากร
2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะ
ระบบ มี ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้า
(หลัก)
และบริการทางสังคมที่มี เป็นไปตามความต้องการของตลาด
สู่ตลาดงาน
คุณภาพ ผู้ด้อยโอกาส
งาน และมีทักษะทางการเงิน
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไป
ได้รับการพัฒนา
เหมาะสมกับภาพแวดล้อมทาง
ตามความต้องการของตลาดงาน
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชน เศรษฐกิจ
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผูส้ ูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสูต่ ลาดงาน
มีความเข้มแข็งพึ่งพา
เพิ่มขึ้น
ตนเองได้ (หลัก)
1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 2.1 คนไทยมี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ คุณลักษณะเป็นคนไทย 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 3.2 เพิ่มโอกาสให้กับกลุม่ เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตาสุ
่ ดให้
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ที่สมบูรณ์
ทางสังคมของภาครัฐ
สามารถเข้าถึง บริการที่มคี ุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา
ศักยภาพ รวมทั้ง ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 2.2 ความเหลื่อมล้า
-ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอก
ในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social
ทางด้านรายได้และ
ระบบที่อยู่ภายใต้ประกัน สังคม
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ความยากจนลดลง
(ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่
ธรรม และ การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติตอ่
กาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ
2.3 ระบบเศรษฐกิจมี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต ความเข้มแข็งและ
4. เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่ แข่งขันได้
-ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภาพการผลิตของ ผลิตและบริการ
เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า (รอง)
ต่อปี
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วัตถุประสงค์
1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
17. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง
(Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทัง้ ในระดับอนุภูมภิ าค
ภูมิภาค และโลก

เป้าหมายรวม

ยุทธศาสตร์

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
2.6 มี ระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
จัดการภาครัฐที่มี
1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ คุ้มค่า
กระจายอานาจและมี
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
ส่วนร่วมจากประชาชน ของประเทศ
สากล
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพ
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ จัดทาโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน
2.5 มีความมั่นคงในเอก ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูค่ วามมั่งคั่งและยั่งยืน
ราชและอธิปไตย สังคม 4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ และ
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความ
ปลอดภัย สามัคคี
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
สร้างภาพลักษณ์ดี และ ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตร
3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพือบูรณาการ
เพิ่มความเชื่อมั่นของ
ประเทศ และนานาประเทศในการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
นานาชาติต่อประเทศ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
ไทย
ควบคู่ ไปกับ การรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 3.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี บทบาทที่
ที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2)
นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ
5. สร้างเสริม
ศักยภาพการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ

แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ
รองรับนโยบายที่ 9 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัย
จากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยเข้า
สู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์
ตามที่กฎหมายกาหนด

(2) จานวนแรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยทางาน
ถูกต้องตามกฎหมาย

(2) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทัง้ เชื่อมโยง
ระบบฐาน ข้อมูลระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(3) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(4) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการ
ช่วยเหลือ ปกป้องและคุม้ ครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จาก
ขบวนการค้ามนุษย์
(5) จัดระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายกาหนด

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (มิถุนายน 2562) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาแรงงานของภาคตะวันออก โดยสรุป ดังนี้
ปัญหาประเด็นท้าทาย
(1) ภาวะขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตรและทักษะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่
สอดรับกับการพัฒนาของภาค
(2) การผลิตด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการนา
นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และยัง
ใช้แรงงานเข้มข้น

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
มุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน โดย
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่ มีอยู่ ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ แข่งขันและสนับสนุนให้
ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการ
พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการ
ผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
(2) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน

เป้าหมาย ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
(1) อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัว
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.5
(2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
( Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ ของภาคตะวันออกลดลง น้อย
กว่า 0.397

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออก1 เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 6.3
2. มูลค่าการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่ต่ากว่า 1.2 ล้านล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพื่อให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิต กาลังคนให้ตรง
กับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม
และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี -ระยอง ให้เป็นฐาน
การกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
1. โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน
2.แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว แผนงานการพัฒนา
บุคลากรและการศึกษา หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงแรงงาน
3. โครงการยกระดับทักษะบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงแรงงานและหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง4. โครงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะอาชีพและ
สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของ
ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.5

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้
เมืองร้อนแห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ ไปกับ
การรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ
การแปรรูป และการจัดจาหน่าย
2. พัฒนา
พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง
อ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุ ดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเพื่อให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แผนงาน/โครงการที่สาคัญ
1. แผนงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. แผนงานพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพ หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (smart farmer)
หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แผนงาน การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร
หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. แผนงาน การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร หน่วยงานดาเนินงานหลัก
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.3.2 แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2565) (ฉบับทบทวน) มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาแรงงานของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยสรุป ดังนี้
เป้าประสงค์รวม

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ศูนย์กลาง ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและนิเวศ
แหล่งผลไม้และครัว
สุขภาพไทย

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและ
บริการทางการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย มีมาตรฐานสูส่ ากล
2. พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร
และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
4. พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
การเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. เศรษฐกิจเจริญ
เติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ
2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สังคมเข้มแข็งเป็น
ฐานรากที่เอื้อต่อ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการพัฒนาและ ตัวขี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

-เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคนสูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ของประเทศ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสูงขึ้น
-เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลาง ท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
-เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุม่ จังหวัด
เพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพ
การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ปศุ
สัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัย
อย่างครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้
มีความมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและ
ชุมชน
2. เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วให้กับกลุ่มจังหวัด

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ปี 2562-2565 ร้อยละ 20
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ปี 2562-2565 ร้อยละ 20

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และสถาน
ประกอบการให้ได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร (ผลไม้ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่าง
ครบวงจร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลไม้
ให้ได้มาตรฐานผลไม้ปลอดภัยอย่างครบ
วงจร
2. เพื่อเกษตรกรมีรายได้จากการจาหน่าย
ผลไม้เพิ่มขึ้น

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ปี 2562-2565 ร้อยละ 12
2. จานวนแปลง/ฟาร์มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
GAP เพิ่มขึ้น ปี 2562-2565 รวม 90 แปลง

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้และสินค้าเกษตรปลอดภัย และการนานวัตกรรมมาใช้ใน
การผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และการเกษตรอย่างครบถ้วน
3. ส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง
4. เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายที่ทนั สมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเป้าหมายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การดารงชีพอย่างมีคณ
ุ ค่า และพร้อมเข้า
สู่ตลาดงาน

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเด็กอายุ 15 – 17 ปีที่ทางาน
ปี 2562-2565 สูงกว่าร้อยละ 13.50
2. ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว ปี 25622565 ต่ากว่าร้อยละ 5.0

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)
1. เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต
2. พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูส้ ูงอายุ

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม
3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพใน
การผลิตสินค้า และบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว ปี 2562-2565
ร้อยละ 3

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)
1. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน
3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้า
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2.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์
จันทบุรีเมืองเกษตร
ปลอดภัย
เศรษฐกิจมูลค่าสูง
สังคมมีสุขบนวิถี
พอเพียง

พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริม
ผลผลิตสินค้าทาง
การเกษตรของ
จังหวัดให้ได้รับการ
รับรองตามมาตร
ฐานสากล

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้
มาตรฐานสากลและขยาย
ฐานการตลาดนานาชาติ

วัตถุประสงค์
ผลผลิตสินค้าทาง
การเกษตรของ
จังหวัดจันทบุรีได้รับ
การรับรองตาม
มาตรฐาน สากลและ
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
GPP ภาคเกษตร(ร้อยละ 5 ต่อปี)
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
แปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการ
แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน สากล(ร้อยละ
5 ต่อปี)
มูลค่าการค้า
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ชายแดน การ
มูลค่าการค้าชายแดน และ
ท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่อง
อุตสาหกรรมอัญมณี ประดับ(ร้อยละ 5 ต่อปี)
และเครื่องประดับ ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
เพิ่มขึ้น
GPP ภาคบริการ(ร้อยละ 5 ต่อปี)

พัฒนาการค้า
ชายแดนให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจที่เติบโต
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวและอุต
สาห กรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
สร้างเสริมและยกระดับ
การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับสูเ่ ศรษฐกิจ
มูลค่าสูง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความ
มั่นคงทางสังคมบน
พื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ประชาชนมีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ชีวิตที่ดี และชุมชน
เสริมสร้างความมั่นคง
มั่นคงปลอดภัย
ปลอดภัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดที่ 1. อัตราการเจ็บป่วยด้วย
5 โรคไม่เรื้อรังที่สาคัญลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2. อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากร
แสนคนลดลง
ตัวชี้วัดที่ 3. ค่าดัชนีความก้าวหน้า
ของคน (Human Achievement
Index : HAI) เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา(กลยุทธ์)
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2. ยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพิ่มช่องทางการตลาด การจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้ง
ในและต่างประเทศ
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน
2. พัฒนาปัจจัย/ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการค้าชายแดน การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก
1. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย
2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
3. ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม
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2.3.4 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงแรงงาน มีสาระสาคัญ โดยสรุป ดังนี้
เป้าหมาย
พัฒนาแรงงานให้มี
ศักยภาพสูง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้
พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงใน
การทางาน มีหลักประกันและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิ ภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

ตัวขี้วัดและค่าเป้าหมาย
แนวทางดาเนินการ/พัฒนา
ผลิตภาพการผลิตของ
แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ากว่า ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
แนวทางที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
แนวทางที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แนวทางที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทัน
สมัยและมีเสถียรภาพ
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แนวทางดาเนินการ/พัฒนา มีสาระสาคัญ :- แนวทางดาเนินงาน เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย โดยสรุปได้ ดังนี้
แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางดาเนินงาน
1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้
มาตรฐานสากล
2) ดาเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือ
แรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ
3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
4 ) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมอื ต่า และ ค่อนข้าง
ต่า (Unskilled & Semi Skill)
ในระยะแรก
5) มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุม่ อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า (Advanced Industry) อาทิ หุ่นยนต์
(Robot) กลุ่มทักษะฝีมือขั้นสูง (High Skill Labor)
เพื่อตอบ Thailand 4.0

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(1) แรงงานมีผลิตภาพ ไม่ต่ากว่าร้อย
มีสมรรถนะได้
ละ 2.5 ต่อปี
มาตรฐาน มีทักษะ
ฝีมือสามารถแข่งขันได้
ในเวทีโลก
(2) สถานประกอบการ
มีความพร้อมด้าน
แรงงานในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
ตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทางย่อย
ดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ
Outcome)
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย 1.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า ร้อยละ 2.5
แรงงาน
ต่อปี (แผนฯ12 ) (หลัก)
1.2 ร้อยละของประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยด้านแรงงาน ร้อยละ
5 ต่อปี
1.3 ร้อยละของแรงงานฝีมือที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อปี (เทียบกับเป้าหมาย)
1.4 จานวนสถานประกอบกิจการใหม่ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
แรงงานไทย 200 แห่งต่อปี
1.5 จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงงานฝีมือ
คุณภาพ (PM target) 59,000 คนต่อปี
1.6 ร้อยละของคนทางานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่ตากว่
่ าร้อยละ
50
1.7 ร้อยละของผลิตภาพแรงงานในสถานประกอยกิจการเพิม่ ขึ้น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 7

โครงการสาคัญ ได้แก่ โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
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แนวทางที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางดาเนินงาน

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการดาเนินการ/
พัฒนา (ระดับ
Outcome)
1) เสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทาเพื่อส่งเสริมให้กาลัง
(1) แรงงานได้รับ
ปี 2563
จานวนแรงงานในระบบ
แรงงาน รวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการได้มีงานทามีรายได้ และ
ความคุ้มครองและ จานวน
ที่ได้รับความคุ้มครอง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สิทธิประโยชน์ ตาม 13.5606 ล้าน ตามกฎหมาย
2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานผ่านระบบประกันสังคม / กฎหมาย มีหลัก
คน
ประกันสังคม
ส่งเสริมระบบการออมเพื่อให้มีหลัก ประกันชีวิตที่มั่นคง
ประกันสังคม
ปี 2564
3) “สร้าง” กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงประถม ศึกษา ซึ่งใน 20 ปี
ที่มั่นคงและมี
จานวน
ข้างหน้าซึ่งจะเป็นกาลังแรงงาน (Labour Force) ที่สาคัญใน
คุณภาพชีวิตที่ดี
13.7606 ล้าน
อนาคต
( 2) กาลังแรงงาน คน
4) “เสริม” ศักยภาพให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงผู้ ได้รับความคุ้ม ครอง ปี 2565
ที่จะจบมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มคนทางานวัยต้น ซึ่งคนกลุ่มนี้จะ ขยายโอกาสการมี จานวน
เป็นกาลังแรงงานหลักในอีก 10 ปีข้างหน้าเพื่อให้เป็นไปในทิศทาง งานทาและมีทาง
13.9606 ล้าน
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
เลือกในการ
คน
5) ต้องเน้นการสร้าง Talent ใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ เกษตร
ประกอบอาชี พ
ท่องเที่ยว และบริการ

ตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทางย่อย

2.1 จ้านวนแรงงานในระบบที่ได้รบั ความคุ้มครอง
ตามกฎหมายประกันสังคม (หลัก)
2.2 จานวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคม มาตรา 40 (PM Target)
2.3 จานวนลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงิน
ทดแทน
2.4 จานวนแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการตรวจ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน (PM
Target)
2.5 อัตราการว่างงาน
2.6 ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีงานทา
2.7 ร้อยละของผู้สูงอายุทไี่ ด้รบั การส่งเสริมการมีงานทา
และ/หรือฝึกอาชีพมีงานทา

โครงการสาคัญ ได้แก่ การพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อขยายการคุม้ ครองแก่แรงงานนอกระบบ โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุและแรงงานคนพิการ โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุจาการทางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน
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แนวทางที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางดาเนินงาน

เป้าหมาย

1) เร่งดาเนินมาตรการทีเ่ ป็นการส่งเสริมและแสวงหา โอกาสจากกระแสโลกา
ภิวัตน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้
ครอบคลุมมากที่ สุด
2) เร่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงานทั้งในกรอบทวิภาคี
พหุภาคีและเขตการค้าเสรีการดาเนินมาตรการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3) ต้องบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
4) ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าว(Zoning) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรง งานไทยและเศรษฐกิจของ
ประเทศจากการจ้างแรงงานต่างด้าว
5) ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับแรงงานผิด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้า
และการส่งออก

(1) การบริหารจัดการด้าน
แรงงานระหว่างประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจและเป็นไปตาม
การดาเนินงานตามพันธกิจด้าน
แรงงานระหว่างประเทศ
(2) บริหารจัดการด้านแรงงาน
ระหว่างประเทศผูร้ ับและผูส้ ่งทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
(3) เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ทั้งระบบ ลดปัญหาการใช้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการดาเนินการ/
พัฒนา (ระดับ
Outcome)
ปี พ.ศ. 2563 ระดับความสาเร็จของ
– 2565 รักษา ประเทศไทยในการ
สถานะ Tier 2 แก้ปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและปัญหาการค้า
มนุษย์ (PM Target)

ตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทางย่อย

3.1 ระดับความสาเร็จของประเทศ
ไทย
ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
ปัญหาการค้ามนุษย์ (PM Target)
(หลัก)
3.2 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รบั
ใบอนุญาตทางาน
3.3 จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
พันธกรณี และความร่วมมือด้านแรง
งานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติ
3.4 รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศเฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน

โครงการสาคัญ ได้แก่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการกระทรวงแรงงาน ILO โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โครงการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ โครงการความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ
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แนวทางที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
แนวทางดาเนินงาน

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

1) ในระยะเร่งด่วนมุ่งบรรเทาความไม่สอดคล้องของการจ้างงาน
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานกาหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน ให้กับผู้ประกอบการ
2 ) สร้างความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาค แรงงานของ
ประเทศโดยการวางแผนกาลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ
ประสานความร่วมมือจัดทาแผนกาลังแรงงานร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
3) ต้องมีข้อมูล (Data & Information) ในระดับต่าง ๆ รวมถึงความ
ต้องการแรงงานฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ (Skill Requirement) จึง
จะสามารถพัฒนากาลังแรงงาน (Manpower) ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด แรงงานได้ ( Matching)
4 ) ต้องมีข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information) และจัดกลุ่มช่วง
ชั้น (Class) ให้ได้ว่าแรงงานกลุ่มใดเป็นLabour1.0 กลุ่มใดเป็น 2.0
3.0 และ 4.0
5) ต้องบริหาร Stock & Flow Workforce

(1) ตลาดแรงงานมี
กาลังแรงงานที่
เพียงพอทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ
(2) แรงงานได้รับ
การจ้างงานที่
เหมาะสมและเป็น
ธรรม

ปี 2563 ร้อย
ละ 65
ปี 2564 ร้อย
ละ 70
ปี 2565 ร้อย
ละ 75

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
ดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ
Outcome)
ร้อยละของผูผ้ ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติได้รับอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่
กาหนดตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทางย่อย
4.1 ร้อยละของความต้องการแรงงาน
4.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกเตรียมเข้าทางาน
4.3 ร้อยละของผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือที่กาหนดตามกฎหมาย (หลัก)
4.4 ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น

โครงการสาคัญ ได้แก่ โครงการสารวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ โครงสร้างค่าจ้างภาคเอกชน
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แนวทางที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แนวทางดาเนินงาน
1) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกด้านภายใต้ทรัพยากรที่มี อยู่ทั้งด้าน
โครงสร้างองค์กรของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ด้านบุคลากร
ที่ต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนาระบบ HR
Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
2) ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้องเพื่อ
เอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
3) สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็งทั้งระดับองค์กร
และระดับพื้นที่การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุน
การบริหารงาน
4) มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม และสนับสนุนให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยความรวดเร็ว

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(1) ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มรี ะบบ ปี 2563 –
การบริหารจัดการที่มี
2565 ร้อยละ
ประสิทธิภาพสูงทันสมัยคล่องตัว 85
และมีธรรมาภิบาลเป็น
หน่วยงานต้นแบบ
(2) บุคลากรและภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กร

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
ดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ
Outcome)
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ระดับกระทรวงแรงงาน)

ตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทาง
ย่อย
5.1 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ
5.2 คะแนนการประเมิน คุณ
ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ระดับกระทรวงแรงงาน) (หลัก)
5.3 ร้อยละข้อตกลงในเชิง
บูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ประสบความสาเร็จ
5.4 จานวนบุคลากรสังกัด
กระทรวงแรงงานที่ได้รับการ
พัฒนา

โครงการสาคัญ ได้แก่ โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)
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2.3.5 แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศ
ด้านการประสาน
และขับเคลื่อน
นโยบายด้าน
แรงงาน Smart
Manpower
Management
Organization

ตัวชี้วัด
1. อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ด้านผลิตภาพ
แรงงาน (Labor
Productivity) โดย IMD
2. จานวนแรงงานที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
แรงงานฝีมือคุณภาพ

พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัตริ าชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน
เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้ของประเทศ
และงานด้านการแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
2. บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง
3. บูรณาการการสร้างเครือข่ายและ
การให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เพ่อยกระดับคุณภาพชีวิต

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการสาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทาหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ตาม
นโยบายสาคัญเร่งด่วนด้าน
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพสูง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.1 ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
1.2 จานวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบตั ิ
1.3 ร้อยละของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
โครงการสาคัญ
1.1 กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ 1. การดาเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะ
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
สมาชิก ILO
ปฏิรูปประเทศ
2. โครงการความร่วมมือภายใต้กรอบพหุภาคี
1.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน 1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ.
รองรับความต้องการในพื้นที่
2562-2565)
2. โครงการ Smart Labor
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.4 ร้อยละของผู้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนด
ตามกฎหมาย

กลยุทธ์
โครงการสาคัญ
1.3 เร่งรัดและผลักดันนโยบายเร่งด่วน 1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
และสาคัญของรัฐบาล(Quick Win)
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การ
ปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
เป้าประสงค์
1. สานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงานมีขีด
ความสามารถสูงใน
การให้บริการข้อมูล
ด้านแรงงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
2. สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้รับการพัฒนาเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล มี
การบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร่งใส
ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
2.1 ระดับความสาเร็จในการบูร
ณาการข้อมูลสารสนเทศด้าน
แรงงานของกระทรวงแรงงาน
2.2 ระดับความสาเร็จการติดตาม
และประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)
2.3 จานวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนา
2.4 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับ ธรรมาภิ
บาล
2.5 คะแนนการประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการดาเนินการ
2.6 ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีร่ ับรู้และเข้าใจใน
การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล

กลยุทธ์
2.1 พัฒนามาตรฐานและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ระบบและฐานข้อมูลด้าน
แรงงาน (Big Data) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมด้าน
แรงงานที่มีประสิทธิภาพและมี
ความมั่นคง
2.3 พัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
แรงงานในทุกระดับ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและองค์กร
ไปสู่องค์กรที่มศี ักยภาพสูงและ
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ
เชิงรุก (Quick Win)

โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งโครงข่ายข้อมูลด้านแรงงานจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับประเทศ
2. โครงการจัดเรียงแฟ้มข้อมูลการดาเนินให้มีมาตรฐานเดียวทั้ง 76 จังหวัด
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของสานักงานแรงงานจังหวัดให้มีมาตรฐานการวิเคราะห์และ
ประเมินผลให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับเป็น big data
1. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
2. โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
3. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labor Big Data Analytics)
เพื่อการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศ
1. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติและการใช้ประโยชน์สู่
การเป็น Provincial Big Data
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทาแผนดิจิทลั และเสริมสร้างการทางานเป็นทีมด้าน IT ของ
กระทรวงแรงงาน
1. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
2. การติดตาม เร่งรัด วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและจัดทารายงานตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์
และแผน
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์
2.5 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร (เก่ง ดี
แข็งแรง มีความสุข)
2.6 ส่งเสริมสวัสดิการและ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กับบุคลากร

โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมบุคลากรของสานักงานแรงงานจังหวัดและอาสาสมัครแรงงานให้มีความเป็น
ธรรมาภิบาลในการทางาน
1. โครงการสารวจคุณภาพชีวิต การทางานของบุคลากรกระทรวงแรงงาน
2. โครงการส่งเสริมและขยายสวัสดิการแก่อาสาสมัครแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายมี
การทางานร่วมกัน
เพื่อให้บังเกิดผล
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่ได้รับการ
ส่งเสริมการมีงานทาและ/หรือฝึก
อาชีพมีงานทา
2. ร้อยละของการดาเนินงานในเชิง
บูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่
ประสบความสาเร็จ
3. รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศเฉลี่ยต่อแรงงานหนึ่งคน
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมด้าน
บริการร่วมกับภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์
3.1 บูรณาการการดาเนินงานด้าน
แรงงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใน
ระดับพื้นที่ (Quick Win)

โครงการสาคัญ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์เครือข่ายด้านแรงงาน
2. โครงการจัดตั้งบัณฑิตแรงงานประจาอาเภอ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน(วัยใกล้เกษียณ) พึ่งตนเองอย่างพอเพียง
4. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
3.2 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน
ระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายให้มี 2. โครงการสานสร้างเครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต
การทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 คุ้มครองและดูแลแรงงานไทยใน 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศ
ต่างประเทศ
2. โครงการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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เป้าประสงค์
แรงงานนอก
ระบบได้รับ
ความคุ้มครอง
มีอาชีพ มี
รายได้ มีความ
มั่นคงในชีวิต
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จานวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่
ระบบประกันสังคมมาตรา 40
2. จานวนแรงงานนอกระบบแรงงาน
สูงอายุและแรงงานคนพิการได้รับการ
ส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนา
3. จานวนแรงงานนอกระบบที่ได้รบั
การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทางาน

กลยุทธ์
4.1 เสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
(Quick Win)
4.2 บูรณาการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับแรงงานนอกระบบ
4.3 บูรณาการการขยายความ
คุ้มครองและสร้างหลักประกันค
วามั่นคงในชีวิตให้กับแรงงาน
นอกระบบ

โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
2. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี
1. โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมเพือ่ เพิ่มรายให้กับแรงงานนอกระบบ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุสู่ตลาดแรงงาน
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการในการกาหนดอัตราค่าจ้างแบบ Part –time สาหรับผูส้ ูงอายุ
2. โครงการอาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนมาตรา 40
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565)
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
3.1.1 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตร สาขาการขายส่ง –การ
ขายปลีกฯ และสาขาการศึกษาเป็นสาคัญ
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีในปี 2561 หดตัวร้อยละ -10.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ปรับตัวลงมาจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 10.7 จากด้านอุปทานที่หดตัวในภาคเกษตรกรรมเป็นสาคัญ และด้าน
อุปสงค์ที่หดตัวในการบริโภคภาคเอกชนและการค้าชายแดน
1) เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) ของจังหวัดจันทบุรี คาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ -20.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ (-28.0) – (-11.3) ปรับลดลงจากประมาณการ ณ เดือนกันยายน
2561 ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ -11.1) จากการหดตัวของภาคการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ ภาคเกษตร
กรรม ที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเอื้ออานวยของสภาพดินฟ้าอากาศน้อยกว่าปีก่อน รวมถึงการ
ลดลงของราคาผลผลิตภาคเกษตร ขณะที่ภาคบริการ หดตัวจากการลดลงของรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งค้า
ปลีก จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะหดตัวตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าโรงงาน
อุตสาหกรรม และจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ลดลง
2) เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) ในปี 2561 หดตัวร้อยละ -3.9 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (-6.0) – (-2.1) ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการ ณ เดือนกันยายน 2561 ที่คาดการณ์ว่าจะ
หดตัวร้อยละ -9.0) โดยเป็นผลมาจากการหดตัวของ การบริโภคภาคเอกชน ตามการลดลงของรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลจดทะเบียนใหม่ และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ประกอบกับภาคการค้าชายแดนหดตัว จากการที่
ประเทศกัมพูชามีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคจากประเทศจีน และเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลตามมาตรการ
ต่างๆ
3.1.2 สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี
1) กาลังแรงงานและการมีงานทา
(1) โครงสร้างกาลังแรงงาน จังหวัดจันทบุรีมีจานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
เป็นผู้อยู่ในวัยทางาน 454,625 คน (เป็นชาย 220,691 คน หญิง 233,934 คน คิดเป็นร้อยละ 48.54 และ
51.46 ของประชากรรวมตามลาดับ) ในจานวนนี้เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 343,693 คน จาแนกเป็นผู้มีงานทา
341,989 คน (ร้อยละ 99.50 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 1,667 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.48
ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ที่รอฤดูกาล 36 คน (อัตราผู้ที่รอฤดูกาลร้อยละ 0.01 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน)
(2) การมีงานทา จากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากรผู้มีงานทาในจังหวัด
จันทบุรี ทั้งหมด 341,989 คน สามารถจาแนกเป็นผู้ทางานในภาคเกษตร 168,261 คน หรือร้อยละ 49.20
และผู้ทางานนอกภาคเกษตร 173,728 คน หรือร้อยละ 50.80
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ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตร ทางานในสาขา
การขายส่ง การขายปลีก จานวน 58,119 คน (ร้อยละ 16.99 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) สาขากิจการโรงแรม
และอาหาร 26,698 คน (ร้อยละ 7.81 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) สาขาการผลิต 24,135 คน (ร้อยละ 7.06 ของ
ผู้มีงานทาทั้งหมด) และสาขาอื่นๆ ลดลงไปตามลาดับ
- ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 150,840 คน (ร้อยละ 44.11 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) รองลงมา คือ พนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 68,300 คน (ร้อยละ 19.97 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) และอาชีพ
พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 37,956 คน (ร้อยละ 11.10 ของผู้มีงานทาทั้งหมด)
- ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาส่วนใหญ่เป็นการ
ทางานส่วนตัว 112,796 คน (ร้อยละ 32.98 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) รองลงมาคือ ลูกจ้างเอกชน 95,806 คน
(ร้อยละ 28.01 ของผู้มีงานทาทั้งหมด) และช่วยธุรกิจครัวเรือน 83,477 คน (ร้อยละ 24.41 ของผู้มีงานทา
ทั้งหมด)
ในด้านผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนขีดความสามารถในการ
แข่งขัน จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผลิตภาพแรงงานปี 2559 ค่ากลางประเทศ = 109,889.32 บาท/คน จังหวัดจันทบุรี
อยู่ในลาดับที่ 21 ผลิตภาพแรงงานอยู่ที่ 158,547.94 บาท/คน สูงกว่าค่ากลางประเทศ
(3) การว่างงาน จังหวัดจันทบุรีมีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 1,667 คน หรือมีอัตราการ
ว่างงาน ร้อยละ 0.48 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ว พบว่า
ผู้ว่างงานทั้งหมดเป็นชาย 378 คน หญิง จานวน 1,288 คน (ร้อยละ 22.67 และ 77.26ของผู้ว่างงานทั้งหมด
ตามลาดับ)
จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัตราการว่างงานปี 2560 ค่ากลางประเทศ = 1.01 %
จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลาดับที่ 67 มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.42 % ต่ากว่าค่ากลางประเทศ
(4) อัตราค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการค่าจ้างได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี
อัตราค่าจ้าง ขั้นต่า = 318 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
2) การส่งเสริมการมีงานทา
(1) การบริการจัดหางาน ในช่วงปี 2561 นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้ง
ตาแหน่งงานว่าง 3,488 อัตรา ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 37.71 โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 879 คน ลดลงจาก
ปีที่แล้ว ร้อยละ 31.43 และการบรรจุงาน 1,941 คน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 38.71
(2) การจัดหางานต่างประเทศ ในปี 2561 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจ้งการ
เดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมาย 68 คน เป็นชาย 45 คน หญิง 23 คน (ร้อยละ 66.18 และ
33.82 ตามลาดับ) ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 23.59
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(3) แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย 1,568 คน เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว ร้อยละ 8.14 จาแนกเป็นประเภทตลอดชีพ 1 คน (ร้อยละ 0.06) ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9)
1,283 คน (ร้อยละ 81.82) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. (4) และ (5) 284 คน (ร้อยละ 18.11)
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทางานเป็นการชั่วคราว
3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด จานวน 13,173 คน ลดลง
จากปีที่แล้ว ร้อยละ 16.09 โดยแบ่งเป็นสัญชาติพม่า 1,473 คน (ร้อยละ 11.18) สัญชาติลาว 3,056 คน
(ร้อยละ 23.20) และสัญชาติกัมพูชา 8,644 คน (ร้อยละ 65.62)
หมายเหตุ :ข้อมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561
3) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้
(1) การฝึกเตรียมเข้าทางาน
ผู้เข้ารับการฝึก 49 คน ผ่านการฝึก 45 คน จาแนกเป็นช่างเครื่องกล 3
คน (ไม่มีผู้ผ่านการฝึก) ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ 1 คน (ผ่านการฝึก 1 คน) ช่างอุตสาหกรรม
ศิลป์ 2 คน (ผ่านการฝึก 1 คน) ธุรกิจและบริการ 43 คน (ผ่านการฝึก 43 คน)
(2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ผู้เข้ารับการฝึก 1,133 คน ผ่านการฝึก 1,129 คน จาแนกเป็นช่าง
เครื่องกล 25 คน (ผ่านการฝึก 23 คน) ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ 192 คน (ผ่านการฝึก 192 คน)
เกษตรอุตสาหกรรม 147 คน (ผ่านการฝึก 145 คน) ธุรกิจและบริการ 769 คน (ผ่านการฝึก 769 คน)
(3) การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ผู้เข้ารับการฝึก 878 คน ผ่านการฝึก 875 คน จาแนกเป็นช่างก่อสร้าง
172 คน (ผ่านการฝึก 171 คน) ช่างอุตสาหกรรม 182 คน (ผ่านการฝึก 181 คน) ช่างเครื่องกล 194 คน
(ผ่านการฝึก 194 คน) ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ 114 คน (ผ่านการฝึก 113 คน) ช่างอุตสาห
กรรมศิลป์ 20 คน (ผ่านการฝึก 20 คน) เกษตรอุตสาหกรรม 22 คน (ผ่านการฝึก 22 คน) ธุรกิจและบริการ
174 คน (ผ่านการฝึก 174 คน)
(4) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ผู้เข้ารับการฝึก 420 คน ผ่านการฝึก 226 คน จาแนกเป็นช่างก่อสร้าง
25 คน (ผ่านการฝึก 25 คน) ช่างเครื่องกล 14 คน (ผ่านการฝึก 14 คน) ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์
335 คน (ผ่านการฝึก 152 คน) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 13 คน (ผ่านการฝึก 3 คน) ธุรกิจและบริการ 33 คน
(ผ่านการฝึก 32 คน)
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4) การคุ้มครองแรงงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ
(1) การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในปี 2561 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น 292 แห่ง ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 10.43
มีลู กจ้ างผ่ านการตรวจหรื อได้รั บ ความคุ้มครอง 9,401 คน เพิ่มขึ้น จากปีที่แล้ ว ร้อยละ 20.25 ซึ่งสถาน
ประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการขนาด 10-19 คน จานวน 72 แห่ง (ร้อยละ 24.66 ของ
สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งหมด) ทั้งนี้จากผลการตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย 287 แห่ง (ร้อยละ 98.29) ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 5 แห่ง (ร้อยละ 1.71)
(2) การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ในปี 2561 ได้ดาเนินการตรวจ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการทั้งสิ้น 185 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.54 โดยมีจานวนลูกจ้างที่
ผ่านการตรวจทั้งสิ้น 7,593 คน พบว่าสถานประกอบการทั้งหมด (185 แห่ง) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ความปลอดภัย 173 แห่ง (ร้อยละ 93.51) ของสถานประกอบการทั้งหมด ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัย 12 แห่ง (ร้อยละ 6.49) ของสถานประกอบการทั้งหมด ได้ออกคาสั่งให้ปรับปรุงสถานประกอบการ
แล้ว 43 แห่ง ส่งเรื่องดาเนินคดี 5 แห่ง
(3) การเลิกจ้างแรงงาน ใน ปี 2561 มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการจานวน 207
แห่ง ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จานวน 1,254 คน
5) การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
(1) การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,913 แห่ง
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.56 ส่วนผู้ประกันตนมี 43,846 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,945 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.64 มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ จานวน 1 แห่ง
จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงานปี 2560 ค่า
กลางประเทศ = 20.80 % จังหวัดจันทบุรี อยู่ในลาดับที่ 49 ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลัง
แรงงานอยู่ที่ 18.38 % ต่ากว่าค่ากลางประเทศ
(2) กองทุนประกันสังคม ในปี 2561 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดจันทบุรี ที่มา
ใช้บริการกองทุนประกันสังคมมีจานวน 108,011 ครั้ง หรือร้อยละ 246.34 ของผู้ประกันตนทั้งหมด โดย
ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุดได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีผู้ประกันตนใช้บริการ
75,175 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 69.60 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมากรณีว่างงาน 10,871 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
10.06 กรณีเจ็บป่วย 10,696 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.90 กรณีชราภาพ 7,932 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.34 กรณีทุพพล
ภาพ 1,507 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.39 กรณีคลอดบุตร 1,498 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.39 และกรณีตาย 332 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 0.31 ทั้งนี้ปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จานวน 203,453,037.84 มีการจ่ายเงินกรณี
ว่างงานสูงสุดถึง 66,965,050.05 บาท ร้อยละ 32.91 ของเงินประโยชน์ทดแทนที่จ่าย รองลงมา ได้แก่ กรณีชรา
ภาพ 44,682,741.37 บาท หรือร้อยละ 21.96 และกรณีคลอดบุตร 34,599,893.90 บาท ร้อยละ 17.01
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3.1.3 สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานจังหวัดจันทบุรี ในปี 2561
1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
จากข้อมูลอัตราตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน ในจังหวัดจันทบุรีปี
2561 มีตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จานวน 3,488 อัตรา ลดลงจากปีที่แล้ว
จานวน 2,112 อัตรา ลดลงร้อยละ 37.71 ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีที่มีการจ้าง
งาน มีการหดตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา
2) สถานการณ์ด้านสังคม
จากข้อมูลโอกาสการมีงานทาและการสร้างรายได้ของคนหางานและผู้ว่างงานใน
จังหวัดจันทบุรีชี้ให้เห็นว่าอยู่ในระดับขยายตัว อัตราการว่างงานลดลงจากปีทผี่ ่านมา โดยอัตราการว่างงาน
ของจังหวัดจันทบุรีในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.49 ของจานวนผู้ที่มีงานทา และจากข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
จันทบุรี ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากภาพรวมของ
ข้อมูลทางด้านแรงงานชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีกาลังฟื้นตัวดีขึ้นทาให้สภาพสังคมของจังหวัดเริ่ม
เข้มแข็ง แต่ตลาดแรงงานโดยรวมของจังหวัด มีโครงสร้างที่ไม่สมดุล ซึ่งพิจารณาได้จากข้อมูลการบรรจุงานของ
สานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีโดยมีตาแหน่งงานว่าง 3,488 อัตรา และมีผู้มาลง ทะเบียนสมัครงาน 879
คน แต่บรรจุงาน 1,941 คน (ร้อยละ 120.82 ของผู้มาลงทะเบียนสมัครงาน)
3) สถานการณ์ด้านความมั่นคง
จากข้อมูลการทางานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดจันทบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1,568 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 1,450 คน) จานวน 118 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.14 จาแนกเป็นประเภทตลอดชีพ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06) ประเภทชั่วคราว(มาตรา 9)
จานวน 1,283 คน (ร้อยละ 81.82) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม.(4) และ (5) จานวน 284 คน
(ร้อยละ 18.11) ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตามมติ ครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
เป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน ในจังหวัด มี
จานวน 13,173 คน ลดลงจากปีที่แล้ว (ปีที่แล้ว 15,700 คน) จานวน 2,527 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09
จาแนกเป็น สัญชาติพม่า 1,473 คน (ร้อยละ 11.18) สัญชาติลาว 3,056 คน (ร้อยละ 23.20) และสัญชาติ
กัมพูชา 8,644 คน (ร้อยละ 65.62)
การที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในจังหวัดจันทบุรี จานวนมากทั้งถูกฎหมายและ
หลบหนีเข้าเมืองมาทางาน มีผลกระทบตามมา เช่น การก่ออาชญากรรม การก่อความไม่สงบ และปัญหา
ทางด้านสาธารณสุข การเกิดโรคติดต่อต่างๆ ที่มากับแรงงานต่างด้าว ทาให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของจังหวัดจันทบุรีในด้าน
อื่นๆด้วย

36
3.1.5 ปัญหาและประเด็นท้าทาย
1) ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
อันเนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ไม่
สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งแนวโน้มแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตรลดลง ตลอดจนในภาค
อื่นๆ เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านทาให้มีการเดินทางกลับไปทางานในประเทศตน
2) ทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอดรับกับโอกาสการพัฒนารองรับ
อุตสาหกรรมใหม่
3) การผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
และยังใช้แรงงานเข้มข้น รวมทั้งทดแทนการขาดแคลนแรงงานในอนาคตดังกล่าวข้างต้น
4) แนวโน้มการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นนอกภาคเกษตรและการลงทุนของเอกชนลดลง ได้แก่ ด้าน
บริการสาขาค้าส่ง ค้าปลีก และสาขากิจการโรงแรมที่มจี านวนแรงงานเป็นรองจากภาคเกษตร และในสาขาการ
ผลิตหรืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือด้านอัญมณี ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการกาหนดทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานของประเทศ และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาภาคและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในประเด็นด้านแรงงาน สานักงานแรงงานจังหวัด จันทบุรี
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด จันทบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้จังหวัดมีกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565)
3.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้กาลังคนจันทบุรีมีศักยภาพมุ่งสู่แรงงานมาตรฐานสากลผลิตภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
3.2.2 เป้าหมาย
1) เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี
(1) แรงงานและผู้ประกอบการมีศักยภาพสูงขึ้นพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แรงงานมีคุณภาพสอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของตลาดงาน
(2) แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(3) วัยแรงงานในสถานศึกษา สถาบันการศึกษามีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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2) พันธกิจ
(1) ส่ งเสริ มการเตรียมความพร้อมกาลั งคนเข้าสู่ ตลาดแรงงานเพื่อมีรายได้ที่
เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
(2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
(3) พัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเชิง บูรณาการอย่างมีประสิทธิ ภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
3) ตัวชี้วัดรวม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี
(1) อัตราการว่างงานลดลง
(2) ผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น
(3) จานวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบระกันสังคมตามนโยบายหนึ่ง
ตาบลหนึ่งหมู่บ้านของกระทรวงแรงงานเพิ่มขึ้น
(4) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการในภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
(5) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงานทาที่ดี รวมทั้งส่งเสริม อานวยความ
สะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความจาเป็นของพื้นที่
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน และรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ
3) คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
การมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมของแรงงานและสถานประกอบการ
4) พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี
3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
2) สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี การศึกษานอกโรงเรียน
3) สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
4) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
5) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
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6) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี
7) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
8) สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี
9) ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลและการรายงาน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน (Monitoring) ของโครงการ/
กิจกรรมสาคัญ เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการแปลงกิจกรรมไปสู่ผลผลิต
2) การติดตามและประเมินผลของการดาเนินโครงการตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์
ของแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการต่างๆร่วมกันสู่เป้าหมายร่วมกัน
ทั้งในข้อ 1) และ 2) ดาเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(Electric Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform :
eMENSCR) ตามที่สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด
3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน ทั้งในลักษณะรายโครงการที่
ตอบสนองตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนฯ และในภาพรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เขื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ โดยบุคคลภายนอก
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ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารด้านแรงงาน
จังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงานทาที่ดี รวมทั้ง
ส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง และเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความจาเป็นของพื้นที่
4.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งใน
และต่างประเทศ
4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมของแรงงานและสถาน
ประกอบการ
4.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ บุคลากร และ
เทคโนโลยี
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ
4.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงานทาที่ดี
รวมทั้งส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง และ
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความจาเป็นของพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1. แรงงานมีทักษะและ
ศักยภาพได้รับการจ้างงานที่
เหมาะสมและเป็นธรรม
2. ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงาน
ที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

1. อัตราการว่างงานลดลง
2. ร้อยละการมีงานทาของ
ผู้สาเร็จการฝึกเตรียมเข้า
ทางาน

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565
80

กลยุทธ์
1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาใน
สังกัดในการเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับตลาดงานโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
1.2 ส่งเสริมการมีงานทาให้แก่กาลัง
แรงงานไทยที่ประสงค์ทางานในและ
ต่างประเทศ
1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของจังหวัด
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
3. ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดี มีความมั่นคงในชีวิต
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น
4. การบริหารแรงงานไม่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคม
โดยรวมของประเทศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

3. ร้อยละผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพมีงานทาและรายได้
เหมาะสม

กลยุทธ์
1.4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูต้ ้องขังเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ และเตรียมการรองรับ
สังคมสูงวัย
1.5 ป้องกันการใช้แรงงานที่ไม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานที่
เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ

4. ระดับความสาเร็จของการ
ป้องกันการใช้แรงงานที่ไม่
สอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
5. ระดับความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

1.6 คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอก
จากการหางานทา

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งใน
และต่างประเทศ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. แรงงานมีผลิตภาพ
มีสมรรถนะได้
มาตรฐาน มีทักษะ
ฝีมือสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ
และสามารถเข้า
ทางานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัด
1. ผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละความสาเร็จความสามารถ
ปรับตัวและเรียนรูส้ ิ่งใหม่

2. จานวนแรงงานมีทักษะฝีมือเพิม่ ขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการตลาดงานใน
สาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
2. สถานประกอบ
3. แรงงานที่ขอเทียบโอน
การมีความพร้อมด้าน ประสบการณ์และความรูเ้ พื่อขอรับวุฒิ
แรงงานในการแข่งขัน ปวช. และปวส.เพิม่ ขึ้น
ทางเศรษฐกิจ และมี 4. จานวนสถานประกอบกิจการทีม่ ี
ความรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตาม
สังคมด้านแรงงาน
กฎหมาย
5. อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรผู้มีรายได้น้อยร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ตาสุ
่ ด

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

กลยุทธ์
2.1 พัฒนากาลังแรงงานให้มีความ
พร้อมในการเข้าทางาน
2.2 พัฒนาฝีมือทางเลือกเสริมเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กาลังแรงงานให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถ
2.4 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้
มาตรฐานรองรับอุตสาหกรรม
สมัยใหม่และตลาดงาน
2.5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้กับสถานประกอบ
กิจการทีม่ ีการพัฒนาทักษะฝีมือ
ให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
2.6 ยกระดับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
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3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมของแรงงานและสถาน
ประกอบการ
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
แรงงานมีหลัก
ประกันสังคมที่มั่นคง
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
โดยได้รับความคุ้มครอง
และสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัด
1. จานวนแรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบระกันสังคมตามนโยบายหนึง่
ตาบลหนึ่งหมู่บ้านของกระทรวง
แรงงาน
2. สัดส่วนแรงงานที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุม้ ครองทาง
สังคมอย่างน้อย 9 กรณี
3. ร้อยละของสถานประกอบกิจการ
ที่ตรวจพบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงานได้ดาเนินการให้ถูกต้อง
4. สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.
8001 – 2553)

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
2563 2564 2565
6,869 6,869 6,869 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ในเชิงบูรณาการ

3.2 ส่งเสริมความร่วมมือของสถาน
ประกอบการในการปฏิบัตติ าม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ บุคลากร และ
เทคโนโลยี
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
1. องค์การมีระบบ
การบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิ
ภาพสูงอยู่ในระดับ
มาตรฐาน คล่องตัว
สามารถรองรับการให้
บริการที่เพิ่ม
มากขึ้น

2. องค์การมีความ
โปร่งใสเป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

กลยุทธ์

1. สัดส่วนความสาเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการในภารกิจ
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวัด
3. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ
สูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
4.3 พัฒนาระบบข้อมูลด้านแรงงาน
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลแรงงานของ
จังหวัดที่ทันสมัย
4.4 บูรณาการการทางานด้าน
แรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายและ
แก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA

4.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจด้าน
แรงงานให้ตระหนักในการปฏิบัตติ าม
หลักธรรมาภิบาล
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4.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงานทาที่ดี
รวมทั้งส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง และ
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความจาเป็นของพื้นที่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ สนับสนุน
หลัก
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดในการเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับตลาดงานโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย
1
โครงการยกระดับแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
สพร.
2
โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพียงพอ
ม.รภณ.
กับความต้องการของประเทศ
กิจกรรม:
1. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
2. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบประกอบอาชีพโลจิสติกส์
3. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อการขับเคลื่อน
ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีงานทาให้แก่กาลังแรงงานไทยที่ประสงค์ทางานในและต่างประเทศ
1
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สพร.
กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (แรงงานใหม่)
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัด
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และเตรียมการรองรับ
สังคมสูงวัย
1
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
สรจ.
2
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
สพร.
อาชีพ
3
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สพร.
กลยุทธ์ที่ 1.5 ป้องกันการใช้แรงงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ
1
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
สรจ.
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 1.6 คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานทา
1
โครงการ…………………
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งใน
และต่างประเทศ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากาลังแรงงานให้มีความพร้อมในการเข้าทางาน
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาฝีมือทางเลือกเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อาเภอ 1 อาชีพ
กศน.
2
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
กศน.
3
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ (30 ชั่วโมงขึ้นไป)
กศน.
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถ
1
โครงการแรงงานยุคใหม่ Smart Labor
สรจ.
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และตลาดงาน
1
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ
สพร,
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
2
โครงการเพิม่ ทักษะกาลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
สพร,
3
โครงการพัฒนาความพร้อมแรงงานสู่มาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศ
ม.รภณ.
ภายในบ้านและการพาณิชย์ระดับ 1
4
โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ม.รภณ.
5
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ม.รภณ.
กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการทีม่ ีการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้าง
ตามกฎหมาย
1
โครงการเพิม่ ศักยภาพแรงงานไทยรองรับ Thailand 4.0
สพร,
2
โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สพร,
กลยุทธ์ที่ 2.6 ยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
1
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผลิตภาพแรงงาน
สพร,
2
แผนงานการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
ม.รภณ.
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดย
การมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมของแรงงานและสถานประกอบการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมในเชิงบูรณาการ
1
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
สปส.
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมความร่วมมือของสถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
1
โครงการ…………………
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลง
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลแรงงานของจังหวัดที่ทันสมัย
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 4.4 บูรณาการการทางานด้านแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1
โครงการ…………………
กลยุทธ์ที่ 4.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องภารกิจด้านแรงงานให้ตระหนักในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล
1
โครงการ…………………

แผน
ระดับ
ที่ 1
แผน
ระดับ
ที่ 2

4.3 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน ฯ12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานกับแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจั
45 งหวัดฯ
1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. ความมั่นคง

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

12. การพัฒนาการเรียนรู้

คนและการศึกษา

15. พลังทางสังคม
สังคมสูงวัย

แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2563 – 2565
ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563
และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ด้านแรงงาน

6. พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจริยะ

กระจายศูนย์กลางความเจริญ

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
EEC +SEC

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เศรษฐกิจฐานราก

4. อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

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

2. การต่างประเทศ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การทางานภาครัฐ

สภาพแวดล้อมรัฐ

21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม

23. การวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม

แก้ไขปัญหาทุจริต

บริการสาธารณสุข

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

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจมูลค่าสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสูเ่ ศรษฐกิจมูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
จันทบุรี (พ.ศ. 2563 - 2565)

* เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดจันทบุรี “กาลังคนจันทบุรีมีศักยภาพมุ่งสู่แรงงานมาตรฐานสากล ผลิตภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ”

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและ

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความ

*ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

เพื่อมีงานทาที่ดี รวมทั้งส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งใน
และต่างประเทศ และคุ้มครองไม่ให้ถูกหลอกลวง และเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของพื้นที่

สถานประกอบการเพือ่ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ยกระดับทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน
และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศ

มั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิต
ที่ดี โดยการมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของแรงงานและสถานประกอบการ

พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้ง
ด้านบริหารจัดการ บุคลากร
และเทคโนโลยี
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ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดจันทบุรี. (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อมีงานทาที่ดี รวมทั้งส่งเสริม อานวยความสะดวกการเข้าทางานทั้งในและต่างประเทศ และคุ้มครอง
ไม่ให้ถูกหลอกลวง และเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งบริหารแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายให้สอดคล้องกับความจาเป็นของพื้นที่

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
/
หน่วยงาน
สนับสนุน

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

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดในการเข้าสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับตลาดงาน
โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย
1. โครงการยกระดับแรงงานให้ได้
320
สพร.
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
แข่งขัน
2. โครงการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา
180
100,000 100,000 200,000 ม.รภณ.
นักศึกษา เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
กิจกรรม:
1. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอ
ใบประกอบอาชีพวิศวกรรม
2. อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอ
ใบประกอบอาชีพโลจิสติกส์
3. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อการ
ขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมการบินและโล
จิสติกส์โครงการอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการขอใบประกอบอาชีพ
วิศวกรรม
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีงานทาให้แก่กาลังแรงงานไทยที่ประสงค์ทางานในและต่างประเทศ
1. โครงการโครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
20
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (แรงงานใหม่)
กลยุทธ์ที่ 1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของจังหวัด
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย
1. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
20
20
20
60 16,000
แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ
2. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ
80
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่ เป้า หมาย
100
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.5 ป้องกันการใช้แรงงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานที่เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายใน
1
1
1
3
70,365
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 1.6 คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานทา
1.โครงการ,,,,

16,000

16,000

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
รับผิดชอบ/
และยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
สนับสนุน
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
สพร.

48,000

3
4

11
15

11.2,
15.1,15.2

1

2

2.1

1

1

1.1

สรจ.
สพร.
สพร.

70,365

70,365

211,095

สรจ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับ
ทักษะฝีมือ แรงงานให้ได้มาตรฐาน และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนากาลังแรงงานให้มีความพร้อมในการเข้าทางาน
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาฝีมือทางเลือกเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
622
622
622 4,860 559,800 559,800 559,800 1,679,400
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1
ผู้เข้ารับการ
อาเภอ 1 อาชีพ
ฝึกอบรม
2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่ม
ผู้เข้ารับการ 2,368 2,368 2,368 7,104 1,657,600 1,657,600 1,657,600 4,972,800
สนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรม
3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้น
ผู้เข้ารับการ 1,870 1,870 1,870 5,610 1,683,000 1,683,000 1,683,000 5,049,000
เรียนวิชาชีพ (30 ชั่วโมงขึ้นไป)
ฝึกอบรม
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถ
1. โครงการแรงงานยุคใหม่ Smart
ผู้เข้ารับการ
80
80
160
550,000 550,000
1,100,0 00
Labor
ฝึกอบรม
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และตลาดงาน
1. โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
100
แห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
2. โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงาน
100
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

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

11

11.1

2

4

4.1

2

4

4.1,4.2

กศน.
กศน.
กศน.

สรจ.
สพร.
สพร.
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.. โครงการพัฒนาความพร้อมแรงงานสู่
มาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
และการพาณิชย์ระดับ 1
4. โครงการทดสอบสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ตัวชี้วัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

60

100,000

100,000

200

250,000

250,000

50

30,000

30,000

กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
1. โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยรองรับ
240
Thailand 4.0
2. โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
5,500
พัฒนาฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2.6 ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพ
155
แรงงาน
2. แผนงานการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ผู้เข้าร่วม
1.300,000
โครงการ

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
รับผิดชอบ/
และยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
สนับสนุน
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ม.รภณ.
ศสพอ./
สควช.
ศสพอ./
สพร.
สพร.
สพร.
4

16

16.1

สพร.
ศสพอ./
ม.รภณ.

49

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อ
สังคมของแรงงานและสถานประกอบการ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมในเชิงบูรณาการ
1. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
6,869 6,869 6,869 20.607
เบ็ดเสร็จ (Service Delivery Unit)
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมความร่วมมือของสถานประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.โครงการ,,,,

2565

รวม

-

-

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
รับผิดชอบ/
และยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
สนับสนุน
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
4
17
17.1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์การให้ทันสมัย ทั้งด้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบข้อมูลด้านแรงงานเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลแรงงานของจังหวัดที่ทันสมัย
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 4.4 บูรณาการการทางานด้านแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1.โครงการ,,,,
กลยุทธ์ที่ 4.5 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้องภารกิจด้านแรงงานให้ตระหนักในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
1.โครงการ,,,,

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของแผนย่อย แผนแม่บทฯ
รับผิดชอบ/
และยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
สนับสนุน
ชาติด้านที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
6
20
20.1
6

20

20.1

6

20

20.1

6

20

20.2

6

20

21.1
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลด้านแรงงาน
1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
จั งหวัดจั น ทบุ รี เ ป็ น จั งหวัดในภาคตะวัน ออก ตั้ งอยู่ช ายฝั่ งทะเลด้านทิ ศตะวันออกของอ่าวไทย
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกและเท่ากับร้อยละ 1.8 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภอวังสมบูรณ์
อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้
ทะเลอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอบ่อไร่ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเขาชะเมา อาเภอแกลงจังหวัดระยอง และอาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง อยู่ทางด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัด ได้แก่ อาเภอแก่งหางแมว
อาเภอท่าใหม่ อาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว อาเภอโป่งน้าร้อน และตอนบนของอาเภอขลุง มีจุดสูงสุดของ
จังหวัดอยู่ที่ยอดเขาสอยดาวใต้ ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยมีความสูง 1,675 เมตร
และมีเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คิดเป็นร้อยละ 29.42
(2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอาเภอเมืองจันทบุรี อาเภอเขาคิชฌกูฏ
ตอนบนของอาเภอท่าใหม่ อาเภอขลุง และตอนบนของอาเภอแหลมสิงห์ คิดเป็นร้อยละ75.04
(3) ที่ราบฝั่งทะเล ได้แก่ พื้นที่อาเภอนายายอาม ตอนล่างของอาเภอท่าใหม่ อาเภอแหลมสิงห์ และ
อาเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา และบริเวณป่าชายเลน คิดเป็นร้อยละ 5.54
จังหวัดจันทบุรีมีแม่น้าที่สาคัญ 4 สาย คือ
(1) แม่น้าจันทบุรี มีต้นกาเนิดจากเขาสอยดาวใต้ในเขตอาเภอโป่งน้าร้อน และเขาสามง่าม เขาชะอม
ในเขตอาเภอมะขาม ไหลผ่านอาเภอเมืองจันทบุรี ออกสู่อ่าวไทยในเขตอาเภอแหลมสิงห์ ระยะทางประมาณ
123 กิโลเมตร
(2) แม่น้าพังราด ประกอบด้วยลาน้าสายสั้นในเขตอาเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อาเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่ปากน้าพังราด เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัดระยองและ
จันทบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
(3) แม่น้ าเวฬุ มีต้นกาเนิ ดจากเขาชะอม เขามะกอก และ เขาสระบาป ไหลผ่านอาเภอขลุงและ
ออกทะเลทางเกาะจิก อาเภอขลุง ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร
(4) แม่น้ าวังโตนด ประกอบด้ว ย 2 สาขา คือ คลองโตนด และคลองประแกต ไหลออกสู่ทะเลที่
บ้านปากน้าแขมหนู อาเภอท่าใหม่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
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ภาพที่ 1 : แสดงอาณาเขต และสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี

ที่มา :สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดจันทบุรี มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate)
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.4
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสู งสุ ดเฉลี่ย 32.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสู งที่สุ ดที่เคยตรวจวัดได้ 38.8 องศา
เซลเซียสเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 ส่วนอุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าที่สุดที่เคย
ตรวจวัดได้ 8.9 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2497 ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล
ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งของมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามา
ปกคลุมประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีอยู่ในละติจูดที่ต่า และมีพื้นที่ติดบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากลมทะเลทาให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก
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ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศ
จะร้อนขึ้นแต่ได้รับกระแสลมจากทะเล ทาให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวมากนัก
ฤดู ฝน เริ่ มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุ มประเทศไทย ซึ่งจะน าความชื้น จากทะเลอันดามันพัดผ่ านอ่าวไทยเข้าสู่ภ าคตะวันออก ทาให้
อากาศจะชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป
จั ง หวัด จั น ทบุ รี เป็ น จั งหวั ดหนึ่ ง ที่มี ฝ นมากของประเทศไทย เนื่อ งจากลั กษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น
เทือกเขาสูง บริเวณที่อยู่ด้านหน้าของทิวเขาจะเกิดลั กษณะฝนภูเขาตกอยู่เสมอ ลักษณะดังกล่าวอาจทาให้
เกิดน้าป่ าไหลหลากรุ นแรง เข้าท่วมพื้นที่ใกล้ เคียงและบริเวณตัวเมืองได้ ประกอบอยู่ใกล้ทะเลจึงได้รับ
อิทธิพลจากมรสุ มตะวันตกเฉีย งใต้อย่ างเต็มที่ ทาให้ มีฝ นตกชุกทั่วไปบริเวณอาเภอเมือง อาเภอท่าใหม่
อาเภอแหลมสิงห์ และอาเภอขลุงซึ่งเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลด้านรับลม
ส าหรั บ พายุ ห มุ น เขตร้ อ นที่ เ คลื่ อ นเข้ า สู่ บ ริ เ วณจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พายุ ดี เ ปรสชั น มี
แหล่งกาเนิดจากทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก โดยเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนาม
ลาว และกัมพูชา เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีลมแรง ฝนตกหนัก และทาให้เกิดสภาวะน้าท่วมขึ้นได้ใน
บางพื้นที่
ตารางที่ 1 : สถิติปริมาณน้้าฝน และสถิติอุณหภูมิของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2557 - 2561
รายการ/ปี
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
ฝนรวม (มิลลิเมตร)
2,768.7
2,721.4
จ้านวนวันฝนตก (วัน)
159
157
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)
141.5
197.1
อุณหภูมิสูงสุด (˚C)
36.4
36.0
อุณหภูมิต่้าสุด (˚C)
15.1
18.2
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2559
3,449.4
168
181.7
37.0
15.4

พ.ศ. 2560
3,681.6
176
131.9
36.5
16.0

พ.ศ. 2561
2,402.20
178
226.5
36.2
18.2

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า
ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจานวนประชากรของจังหวัดจันทบุรีที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีพื้นที่
ทางเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีปริมาณการปลูกเพิ่มมากขึ้น สาหรับพื้นที่ป่าและพื้นที่แหล่งน้า
พบว่า มีปริมาณลดลงไม่มาก
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ภาพที่ 2 : แผนที่การใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561

ทีม่ า : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2561

ตารางที่ 2: การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2559
พ.ศ.2561
เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
136,081 3.44
142,753
3.59
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
136,081 3.44
142,753
3.59
พื้นที่เกษตรกรรม
2,251,610 56.85 2,256,479 56.97
พื้นที่นา
61,453 1.56
53,461
1.35
พืชไร่
104,514 2.64
103,542
2.62
ไม้ยืนต้น
870,962 22.00
889,151 22.44
ไม้ผล
1,039,201 26.22 1,036,271 26.16
พืชสวน
8,108 0.20
8,018
0.20
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
896 0.03
962
0.03
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
116,476 4.20
165,074
4.17
พื้นที่ป่าไม้
1,312,893 33.14 1,310,001 33.07
ป่าสมบูรณ์
1,296,571 32.74 1,296,215 32.72
ป่ารอสภาพฟื้นฟู
16,322 0.40
13,786
0.35
พื้นที่น้า
131,706 3.33
129,728
3.28
พื้นที่แหล่งน้้า
131,706 3.33
129,728
3.28
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
128,960 3.24
122,289
3.09
พื้นที่ลุ่ม
25,832 0.65
2,6370
0.67
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
103,128 2.59
9,5919
2.42
รวมทั้งหมด
3,961,250 100 3,961,250 100
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2561
ประเภทการใช้ที่ดิน

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
+0.15
+0.15
-0.12
-0.21
-0.02
+0.44
-0.06
0
0
-0.03
-0.07
-0.02
-0.05
-0.05
-0.05
-0.15
+0.02
-0.17
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1.5 โครงสร้างพื้นฐาน
(1) การคมนาคม
จังหวัดจันทบุรี มีการคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว การติดต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือ
อาเภอกับอาเภอเป็น ไปด้ว ยความสะดวก เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน มีถนนสายหลักและ
โครงข่ายที่สาคัญ ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – หาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนน
ทางหลวงสายเอเชีย AH123 (ระยอง-บ้านหาดเล็ก) เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอาเภอนายายอาม อาเภอท่า
ใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี อาเภอแหลมสิงห์ และอาเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายปากแซง (จันทบุรี) – สระแก้ว เริ่มจากถนนสุขุมวิทหลัก
กิโลเมตร 333 ที่อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผ่านอาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว และอาเภอโป่งน้า
ร้อน เข้าสู่จังหวัดสระแก้ว
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 316 (ถนนรักศักดิ์ช มูล ) สายเขาไร่ ย า–จันทบุรี เป็นทางหลวง
ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี เส้นทางหลักที่ใช้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรี
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข 317(โป่งน้าร้อน) – ชายแดน/กัมพูชา (บ้านแหลม)
โครงข่ายถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน (Scenic Route) ทาง
หลวงชนบทสาย รย. 3736 หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เข้าสู่จังหวัดจันทบุรี โดยผ่านหาดคุ้งวิมาน จุดชม
วิวเนิน นางพญา อาเภอนายายอาม ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์ ) ข้าม
สะพานปากแม่น้าจันทบุรี ผ่านคุกขี้ไก่ เลาะไปตามแนวชายทะเลแหลมสิงห์ แล้วสิ้นสุดที่สามแยกเฉลิมบูรพา
ชลทิตจุดตัดทางหลวงแผ่นดิน 3149 อาเภอแหลมสิงห์
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
แขวงทางหลวงชนบทจั น ทบุ รี จ านวนทั้ ง สิ้ น 37 สายทาง ระยะทาง 627.111 กิ โ ลเมตร
โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง
แขวงทางหลวงจั น ทบุ รี จ านวนทั้ ง สิ้ น 19 สายทาง 25 ตอนควบคุ ม ระยะทาง 466.466
กิโลเมตร โดยทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จากระบบฐานข้ อ มู ล กลางองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปัจจุบันพบว่า มีจานวนถนหนลูกรัง 3,582 สาย ถนนลาดยาง 1,338 สาย
ถนนคอนกรีต 2,972 สาย และถนนอื่นๆ จานวน 367 สาย
(2) ไฟฟ้า
ปัจ จุบั นการให้บ ริการกระแสไฟฟ้าส่ วนภูมิภ าคให้ บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุก
อาเภอแล้ว โดยมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าจานวน 7 แห่ง สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้สูงสุด จานวน 270 เมกกะวัตต์
มีจานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วรวม 719 หมู่บ้าน 203,246 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของหมู่บ้าน
ทั้งหมด หรือร้อยละ 87.14 ของครัวเรือนทั้งหมด คงเหลือครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จานวน 2,728 ครัวเรือน
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ตารางที่ 3 : ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และการจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าของจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561
อ้าเภอ

จ้านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย)

รวม

เมืองจันทบุรี

36.43
63,837
ขลุง
25,445
9.61
ท่าใหม่
41,296
19.93
โป่งน้้าร้อน
11,736
8.08
มะขาม
18,850
5.90
แหลมสิงห์
11,263
9.66
สอยดาว
30,034
14.09
แก่งหางแมว
9,542
1.92
นายายอาม
20,437
8.93
เขาคิชฌกูฏ
15,879
4.66
รวม
248,319
199.20
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี, 2562

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการ
ที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรม
และสาธารณะ
15.42
19.30
1.44
4.38
9.10
2.17
3.54
2.34
5.09
1.61
3.73
3.41
50.79

5.18
9.59
5.84
2.19
7.20
8.84
0.29
5.12
1.13
64.70

0.01
1.17
0.03
0.10
0.11
0.04
-0.02
0.10
30.10

อื่น ๆ
0.28
0.04
0.07
0.04
0.06
0.02
0.11
0.01
0.05
0.02
0.70

(3) ประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และสาขาขลุง รับผิดชอบการจาหน่ายน้าประปาในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ให้บริการ 151 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ใช้ น้า จานวน 64,980 ราย และจากระบบ
ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีจานวนครัวเรือนที่
มีน้าประปาใช้ 153,639 ครัวเรือน จานวนครัวเรือนที่ยังไม่มีน้าประปาใช้ 43,811 ครัวเรือน
ตารางที่ 4: สถิติผู้ใช้น้า ปริมาณการผลิต และการจ้าหน่ ายของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 - 2561
รายการ/ปี
ผู้ใช้น้า (ราย)
ก้าลังการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน้้าที่ผลิตได้ (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)
ที่มา : สถิติจังหวัดจันทบุร,ี 2561

พ.ศ. 2558
58,035
22,502,600
16,865,045
14,149,009

พ.ศ. 2559
53,451
22,663,200
20,770,927
13,523,604

พ.ศ. 2560
55,412
22,750,800
17,945,297
13,532,431

พ.ศ. 2561
64,980
21,748,734
18,978,722
3,027,035

(4) อินเตอร์เน็ต
จังหวัดจันทบุรีมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ดังนี้
ผู้ให้บริการเอกชน
TOT
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 1Gbps/500 Mbps
CAT
บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ้ า กั ด (มหาชน)ความเร็ ว อิ น เตอร์ เ น็ ต สู ง สุ ด ของ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี :
1Gbps /500 Mbps
TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 200/50 Mbps
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3BB บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ้ากัด ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 1,000/100 Mbps
AIS บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 500/100 Mbps
CTV บริษัท เคเบิล ทีวี จั นทบุรี จ้ากัด ความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber optic) ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี : 50/20 Mbps
ผู้ให้บริการภาครัฐ
เน็ตประชารัฐ เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าถึง
หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยมีคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10Mbps ในรูปแบบสัญญาณเคเบิลใยแก้วนาแสง FTTx สาหรับใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีการติดตั้งจานวน 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั่วประเทศ
สาหรับปี พ.ศ. 2561 จังหวัดจันทบุรี มีจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐกระจายครบทุกอาเภอ จานวน 221
หมู่บ้าน จากทั้งหมด 728 หมู่บ้าน โดยมีสานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 – 2561) จังหวัดจันทบุรีมีสัดส่วนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตต่อจานวนประชากร ดังนี้ ในปี 2559 ร้อยละ 52.24 ปี 2560 ร้อยละ 56.42 2558 และในปี
2561 ร้อยละ 60.90 จะเห็นได้ว่าประชากรในจังหวัดมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
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2.ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
2.1 ด้านเศรษฐกิจ
(1) โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นสาคัญ โดยผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนภาคการเกษตร ร้อยละ 58 รองลงมาเป็นภาค
บริการ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6
ภาพที่ 4 : แสดงสัดส่วนโครงสร้างการผลิต ปี พ.ศ. 2560 ณ ราคาประจ้าปี ของจังหวัดจันทบุรี

ภาคบริการ (SI),
36

ภาคอุตสาหกรรม
(IPI), 6

ภาคการเกษตร
(API), 58

(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)
จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ราคาประจาปี ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ
138,443ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.89 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (15,451,959 ล้านบาท)
จั ด อยู่ อัน ดับ ที่ 21 ของประเทศ โดยมู ล ค่า ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมของจัง หวั ดจั นทบุรี อ ยู่ใ นภาคการเกษตร
จานวน 80,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 และภาคนอกเกษตรจานวน 58,116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
44.60 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) มีมูลค่า 254,582 บาทต่อคนต่อปี
จัดอยู่อันดับที่ 14 ของประเทศ ซึง่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีมูลค่า 205,522.15 บาทต่อคนต่อปี จัดอยู่อันดับที่
16 ของประเทศ
เนื่องจากการผลิตภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 58.02 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ขยายตัวสูง
ร้ อ ยละ 22.95 เที ย บกั บ ที่ ล ดลงร้ อ ยละ -6.73 ในปี 2559 ผลผลิ ต ส าคั ญ ที่ ข ยายตั ว สู ง ได้ แ ก่ ไม้ ผ ล
(ทุเรียน ลาไย มังคุด) สาหรับการผลิตภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 41.98 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ขยายตัวสูงร้อยละ 14.70 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.94 ในปี 2559
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ตารางที่ 5 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม อัตราการขยายตัว และ โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีประจ้าปี พ.ศ. 2558 – 2560
รายการ

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท) สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ณ ราคาประจ้าปี
2558
2559
2560
2558 2559 2560
ภาคเกษตร
59,221 60,440 80,326 56.88 54.63 58.02
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 59,221 60,440 80,326 56.88 54.63 58.02
ภาคนอกเกษตร
44,895 50,196 58,116 43.12 45.37 41.98
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
230
357
255
0.22 0.32 0.18
การผลิต
5,204
5,680
7,062
5.00 5.13 5.10
ไฟฟ้า ก๊าซไอน้้า และระบบปรับอากาศ
1,186
1,236
1,276
1.14 1.12 0.92
การจัดหาน้้าการจัดการ และ
224
229
257
0.21 0.21 0.19
การบ้าบัดน้้าเสีย ของเสีย และ
สิ่งปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
การบริหารราชการการป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
ศิลปะความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

อัตราการขยายตัว
ณ ราคาคงที่
2558 2559 2560
-7.28 -6.73 22.95
-7.28 -6.73 22.95
7.65 7.94 14.70
-1.67 23.76 -29.00
1.12 4.89 21.15
-1.07 6.74 1.94
7.59 2.47 1.87

3,078
15,427

3,749
17,577

3,115
23,193

2.96
14.82

3.39
15.89

2.25
16.75

32.60
10.36

24.79
6.53

-18.23
32.14

1,474
678
611
4,473

1,745
740
425
5,218

2,185
1,000
451
5,500

1.42
0.65
0.59
4.30

1.58
0.67
0.38
4.72

1.58
0.72
0.33
3.97

1.87
9.67
21.22
8.80

15.74
1.60
-31.17
15.93

24.38
25.97
5.75
6.89

2,162
88

2,541
136

2,539
157

2.08
0.08

2.30
0.12

1.83
0.11

2.65
27.77

17.95
53.46

-0.02
14.00

315

343

363

0.30

0.31

0.26

16.60

8.97

4.14

2,483

2,646

2,770

2.39

2.39

2.00

13.61

2.41

1.10

4,361
2,273

4,467
2,406

4,696
2,561

4.19
2.18

4.04
2.18

3.39
1.85

-2.81
-0.11

-0.58
2.19

2.35
3.73

149
188
225
0.14 0.17 0.16
480
514
513
0.46 0.46 0.37
104,115 110,636 138,443 100.00 100.00 100.00
197,448 206,564 254,582
527
536
544

3.49
4.05
-1.25

35.98
6.66
-0.40

18.67
-1.44
19.21

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2562
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(4) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร
จากข้ อมู ลสถิ ติ ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมจั งหวัด (GPP) ณ ราคาประจ าปี ภาคการเกษตร ในปี
พ.ศ. 2560 ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) พบว่ า
มีมูลค่าจานวน 80,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ประกอบด้วยการผลิตด้านเกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทาการเกษตร จานวน 2,285,014 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของพื้นที่
ทั้งหมด 3,961,250 ไร่) โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้น จานวน 1,689,279 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.93 พืชไร่
369,515 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 15.86 พืช เกษตรอื่นๆ 193,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.48 ที่นา 32,140 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.41 และสวนผักและไม้ดอก 7,236 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32
ผลผลิตพืชด้านพืชที่ส้าคัญได้แก่ ทุเรียน ยางพารา ลาไย และมังคุดเป็นต้น
ตารางที่ 6: พื้นที่ปลูกพืชส้าคัญของจังหวัดจันทบุรี ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ย ปี 2560 – 2562
พืชส้าคัญ
ข้าว
ข้าวนาปี
พืชไร่
มันส้าปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ้อยโรงงาน
สับปะรด
สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น
ยางพารา
ล้าไย
ทุเรียน
มังคุด
เงาะ
ลิ้นจี่
ปาล์มน้้ามัน
มะพร้าว
พริกไทย

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
2560
2561
2562
16,557

13,708

76,981
11,897
5,031
649

49,855
11,599
4,697
904

540,632
183,294
173,672
129,537
56,491
1,988
22,563
1,195
3,576

ผลผลิต (ตัน)
2560
2561
2562
6,457

n/a

361

356

n/a

18,927 260,655 169,916
9,117
7,818
8,178
n/a 45,783 48,515
n/a
2,789
3,891

66,701
6,343

3,408
705
10,329
4,304

3,524
696

n/a
n/a

3,386
657
9,100
4,297

n/a 127,589 131,307
n/a
561,143
200,062 208,453 344,370 279,609 279,776
181,960 190,728 284,874 279,075 339,292
129,807 130,133 107,138 36,356 125,834
55,455 54,757 94,324 85,915 96,326
n/a
1,943
1,052
1,081
1,989
n/a 47,653 46,929
n/a
22,311
n/a
n/a
1,195
582
580
n/a
n/a
3,824
2,450
1,946

236
1,879
1,640
827
1,670
544
1,942
487
685

234
1,398
1,534
280
1,549
1,024
2,103
485
509

n/a

n/a

5,976

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)
2560
2561
2562

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562

n/a
n/a

1,342
1,779
967
1,759

n/a
n/a
n/a
n/a
หมายเหตุ : n/a ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์พืชเศรษฐกิจหลัก
ทุเรียน เป็นผลไม้ที่มีความต้องการจากประเทศจีนสูง จากข้อมูลของสานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
พบว่า ปริมาณผลผลิตทุเรียนในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 21.58 เมื่อเทียบกับปี 2561 ปริมาณผลผลิตที่มาก
ขึ้นในปี 2562 เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวยต่อการติดดอกออกผล บวกกับปัจจัย
ที่จานวนพื้นที่ให้ผลทุเรียนเพิ่มมากขึ้น สาหรับราคาทุเรียนเฉลี่ยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 10.71
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้ปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มผู้คัดแยกบรรจุผลไม้ (ล้ง) รายใหม่ๆ ที่รับซื้อทุเรียน

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

เพื่อบรรจุกล่อง และจัดส่งไปจาหน่ายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการบริโภคทุเรียนของชาวจีน ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10-15% ต่อปี
ล้าไย เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่นิยมปลูกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคในประเทศจีน ส่งผลให้เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ในเขตอาเภอโป่งน้าร้อนและสอยดาว เพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกลาไยมากขึ้น จากข้อมูลของสานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปริมาณผลผลิตลาไยในปี 2562
ขยายตัวร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้พื้นที่ให้ผลลาไยเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสารราดลาไยขาด
ตลาดและสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออานวย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่มาก สาหรับราคาลาไยในปี 2562
หดตัวร้อยละ 21.22 เมื่อเทียบกับปี 2561
มังคุด เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลของสานักงานเกษตร
จังหวัดจั น ทบุ รี พบว่า ปริ มาณผลผลิตมังคุดในปี 2562 ขยายตัว ร้อยละ 148.10 เมื่อเทียบกับปี 2561
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออานวยต่อการติดดอกออกผล ประกอบ
กับมังคุดมีการพักต้นในปี 2561 ทาให้มีความพร้อมต่อสภาพการออกดอกมากขึ้น สาหรับราคามังคุดเฉลี่ยใน
ปี 2562 หดตัวร้อยละ 51.65 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากผลผลิตมังคุดในปี 2562 ออกสู่ตลาดมาก
ซึ่งเป็นไปตามกฎ demand supply ข้อจากัดของการผลิตมังคุดคือถึงแม้เปลื อกหนาแต่ก็เป็นผลไม้ที่ช้าชอก
ง่าย ดังนั้นนอกจากจะต้องเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังแล้ว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวก็ต้องกระทาอย่าง
นุ่มนวล จึงจะได้มังคุดที่มีคุณภาพดี สามารถเก็บรักษาได้นาน
ยางพารา ยางพาราเป็ น พืช เศรษฐกิจที่เคยทารายได้ห ลั กให้ แก่จังหวัดจันทบุรีมาเป็นเวลา
หลายทศวรรษ แต่ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมาราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกษตรกรโค่นยางและปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทน เช่น ทุเรียน มังคุด ลาไย เป็นต้น จากข้อมูลของสานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
พบว่ า ปริ ม าณผลผลิ ต ยางพาราในปี 2561 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 7.61 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2560 ที่ ห ดตั ว
ร้อยละ 37.61 เมื่อเทีย บกับ ปี 2559 เนื่ องมาจากพ้นจากภัยแล้ งเมื่อปี 2559 และสภาพอากาศอานวย
ส าหรั บ ราคายางพาราเฉลี่ ย ในปี 2560 พบว่ า หดตัว ร้ อยละ 20.5 เมื่ อเที ยบกั บปี 2560 เนื่อ งมาจาก
สภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประกอบกับผลผลิตยางพาราของโลกมีมากกว่าความต้องการใช้
ผลผลิตด้านประมงที่ส้าคัญ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดชายฝั่งทะเล ทาให้การผลิตใน
สาขาประมงมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยสัตว์น้าที่เพาะเลี้ยงหลัก คือ กุ้งขาวแวนนาไม
และกุ้งกุลาด้า ซึ่งในจั งหวัดจั นทบุ รี มีพื้น ที่เพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 4.02 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
โดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งจะกระจายตัวอยู่ในแหล่งเพาะเลี้ยงสาคัญ คือ บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อาเภอ ท่าใหม่
อาเภอนายายอาม อาเภอแหลมสิงห์ และอาเภอขลุง
(5) มูลค่าผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตร
จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาปี นอกภาคการเกษตร ในปี พ.ศ.
2560 ของส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) พบว่า มีมูลค่าจานวน
58,116 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.98 ประกอบด้ ว ยภาคบริ ก ารมี สั ด ส่ ว นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36 และ
ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 6
ภาวะการผลิตภาคบริการ จากเครื่องชี้ภาคบริการ ในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 12
ขยายตัว ต่อ เนื่ องจากปี 2559 จากรายได้ผู้ ป ระกอบการค้าส่ งค้าปลี ก จานวนนั กท่องเที่ยวตามอุทยาน
แห่งชาติรายได้ผู้เยี่ยมเยือน และการจัดเก็บภาษีโรงแรม ที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐ ตามนโยบายต่างๆ ทาให้การบริโภคและการท่องเที่ยวในจั งหวัดขยายตัว สาหรับในปี
2562 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 10.4 ขยายตัวในอัตราที่ลดลง (ชะลอตัวลง) เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก
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มาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ผ่าน
โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ในช่วงปลายปี 2562 ยังมีผลอย่างต่อเนื่องรวมถึงกฎหมายผังเมืองใหม่ที่ผ่อนปรนให้
มีการตั้งโรงแรมในบางพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ภาคบริการของจังหวัดจันทบุรีควรมีอัตราการขยายตัวที่
มากกว่านี้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพที่มากมายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้าตก
ทะเลศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการผจญภัย เป็นต้น
ภาวะการผลิต ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่ว นคิดเป็น ร้อยละ 6 ของโครงสร้างเศรษฐกิจของ
จังหวัดจันทบุรีโดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงงานแปรรูปผลไม้ ห้อง
เย็นแช่แข็งพืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงานแปรรูปมันสาปะหลัง
โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น
ตารางที่ 7 : สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ปี 2559 – 2561
ประเภทอุตสาหกรรม

2559

2560

2561

การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
กระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ
สิ่งพิมพ์
เคมี
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
ขนส่ง
อื่น ๆ

180
101
3
2
1
43
12
2

184
105
3
2
1
43
13
1

176
108
4
2
1
42
13
1

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2559
2560
2561
2.27
2.22
-4.34
3.06
3.96
2.85
50.00
33.33
2.38
-2.32
8
-50.00
-

2
4
7
16
10
59
23
28
72
73

2
5
7
16
10
59
22
25
1
76
72

2
5
7
16
10
57
19
24
76
74

- 3.28
2.86
- 1.35

25
0.00
- 4.35
- 10.71
5.56
- 1.37

-3.38
-13.63
-4.00
3

รวม
638
646
637
1.27
1.25
-1.7
ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี, 2562
หมายเหตุ: สถานประกอบการอุตสาหกรรม คือ โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ห้า
แรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม

จากเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม มีอัตราการขยายตัวเล็กน้อยในแต่ละปี ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคเกษตร
กล่าวคือ สามารถเก็บผลิตผลทางการเกษตรและนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ยาวนานขึ้น และหากเป็นวัตถุดิบที่
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ออกมาเฉพาะฤดูกาลช่วงนอกฤดูกาลก็สามารถหาได้จากการนามาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตร
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการหนึ่งในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้เกิดการล้นตลาดมากจนเกินไป และยังช่วย
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรมีราคาที่สูงขึ้นและสามารถขายได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างตลาด
ให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น เพราะสินค้าที่ผ่ านกระบวนการจะมีอายุที่ยืนยาวทาให้สามารถขนส่งไปยั งตลาด
ต่างประเทศได้มากขึ้น
จะเห็นได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกและจากปัจจัยสนับสนุน
จากนโยบายภาครัฐในการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองจังหวัดจันทบุรี (กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดจันทบุรี คือ ในบาง
พื้นที่สามารถตั้งโรงงานที่มีกาลังแรงม้าสูงขึ้นได้ เช่น จากที่กาหนดให้ตั้งได้เฉพาะโรงงานจาพวก 1 หรือ
โรงงานจาพวก 2 ก็ขยายให้สามารถตั้งโรงงานจาพวก 3 ได้ในโรงงานบางประเภทและบางพื้นที่ ซึง่ การตั้ง
โรงงานได้มากขึ้นก็อาจทาให้เกิดผลกระทบทางด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมี
การกากับดูแลสอดส่องในเรื่องการควบคุมมาตรฐานการจัดการโรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วย
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป็นผู้นาในการเผาพลอยเพื่อเพิ่ม
มูลค่ามาตั้งแต่อดีต ซึ่งนับว่าเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะทาให้ไทยก้าวไปเป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลก
โดยมี กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ องกั บ อั ญมณี ฯ ประกอบด้ ว ย ด้ านอุ ตสาหกรรมการผลิ ต จากกิ จกรรม การผลิ ต
เครื่องประดับจากเพชรพลอย และการเจียระไนพลอย ด้านการขายส่งฯ จากกิจกรรมการขายส่งพลอยและหินมีค่า
และกิจกรรมร้านขายปลีกทองคา ทองรูปพรรณ และเครื่องเพชรพลอย โดยมีการจ้างงานกว่า ๕ หมื่นคน
ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทารายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่าหมื่นล้านบาท โดยมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี ในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 37,631.19 ล้านบาท ลดลง 1,425.37 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.64
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 39,056.56 ล้านบาท
ตารางที่ 8 : มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
รายการ
โครงสร้างการตลาดของคลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี :
- สินค้าอัญมณีประเภทพลอย 90%
- เครื่องประดับ 10%
รวมมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, 2562

พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

35,146.81 38,207.51
36,813.12
781.04
849.06
818.07
35,927.85 39,056.56
37,631.19
หน่วย : ล้านบาท

(6) การค้าชายแดน
(6.1) จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า
จังหวัดจั นทบุ รีมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูช าทางบกเป็นระยะทาง 85 กิโ ลเมตรโดยมี
ช่องทางการค้าทั้งหมด 5 จุด อยู่ในพื้นที่อาเภอสอยดาว 2 จุด และอาเภอโป่งน้าร้อน จานวน 3 จุด ดังนี้
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้าร้อน ติดกับบ้านกร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.
พระตะบอง (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 75 กม. และห่างจากตัวเมืองพระตะบอง 115 กม.)
จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้าร้อน ติดกับ ช่องพรม (หรือปรม) บ้านโอ
คอม ต.ตรึงไกร อ.สลักกาว จ.ไพลิน (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 70 กม. ห่างจากตัวเมืองไพลิน 25 กม. และ
ห่างจากเมืองพระตะบอง ประมาณ 104 กม.)
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จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลั๊ว อ.กร็อมเรียง จ. พระตะบอง
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว ติดกับ บ้านโอลาดวน อ.พนมปรึก จ.พระตะบอง
จุดผ่อนปรนบ้านบึงชะนังล่าง อ.โป่งน้าร้อน ติดกับบ้านสวายเวง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบองภาพที่ 7

: แผนที่แสดงจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี, 2561

(6.2) มูลค่าการค้าชายแดน
จากข้ อ มู ล การค้ า ชายแดนและการค้ า ผ่ า นแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ปี 2561 ของ
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. พบว่า
จุดผ่านแดน - ด่านศุลกากรจันทบุรี มีมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ 12 ของประเทศ ในช่วงปี 2560 - 2561
มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 3.9 โดยในปี 2561 มีมูล ค่าการค้า 12,341 ล้านบาท สาหรับการส่งออกและ
นาเข้าในช่วงปี 2561 มีดังนี้
1) การส่งออก ลดลงร้อยละ 5.1 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์มีมูลค่า 1,847 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 27.8 รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
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อื่นๆ (785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3) อาหารทะเลแปรรูป (451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1)
ยางยานพาหนะ (446 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.7) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (403 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3)
2) การน้า เข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 โดยสินค้านาเข้าที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ ผักและของ
ปรุงแต่งจากผัก มีมูลค่า 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.9 รองลงมา ได้แก่ อะลูมิเนียมและ
ผลิตภัณฑ์(424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.8) ธัญพืช (352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 450.4) ผลไม้อื่นๆ และ
ของปรุงแต่งจากผลไม้ (47 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.2) และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นๆ (15 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9)
ไทยได้เปรียบดุลการค้า 9,681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7
ตารางที่ 9 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ณ ด่านศุลกากรจังหวัดจันทบุรี ปี 2557 - 2561
มูลค่า (ล้านบาท)

อัตราการ
อัตราการ
การค้า
เจริญเติบโต เจริญเติบโต
ชายแดน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ปี 57-61
ปี 60-61
มูลค่ารวม
7,419
12,899
15,896
12,836
12,341
18.5
-3
ส่งออก
6,799
12,250
14,406
11,606
11,011
18.3
-5.1
น้าเข้า
620
649
1,491
1,230
1,330
31.3
8.1
ดุลการค้า
6,179
11,602
12,915
10,375
9,681
18.2
-6.7
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช., 2562

(7) การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวตามความสาคัญและสภาพแวดล้อมได้ 12
ประเภท ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญทั้ง 12 ประเภท ดังนี้
(7.1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน บ้านบางชัน (อาเภอขลุง) และบ้าน
หนองชิ่ม-เกาะเปริด(อาเภอแหลมสิงห์ ) มีที่พักแบบโฮมสเตย์ และกิจกรรมล่องแพเปียก ชมป่าชายเลน ดู
เหยี่ยว เที่ยวทะเลในและทะเลแหวกปากน้าเวฬุ(อาเภอขลุง)
(7.2) แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ได้แก่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ ๖
รอบพระชนมพรรษา (อาเภอท่าใหม่) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี (อาเภอเมืองจันทบุรี)
(7.3) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล ชุมชน
ริมน้าจันทบูร ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายเนินวง อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน วัดทอง
ทั่ว วัดพลับ (อาเภอเมืองจั นทบุ รี ) คุกขี้ไก่ ตึกแดง ป้อมไพรีพินาศ (อาเภอแหลมสิ งห์ ) เขาพลอยแหวน
(อาเภอท่าใหม่)
(7.4) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อยู่ภายในศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ(อาเภอท่าใหม่) ผาหินกูบ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว (อาเภอสอยดาว)
(7.5) แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ได้แก่ Oasis Sea World(อาเภอแหลมสิงห์) และวีว่า
ฟอเรสต้า ฟาร์ม (อาเภอนายายอาม)
(7.6) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้แก่ งานนมัสการพระพุทธบาทพลวง ที่อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ(อาเภอเขาคิชฌกูฏ) ประเพณีแข่งเรือวัดจันทนาราม (อาเภอเมืองจันทบุรี) ประเพณีชักพระบาท
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(อาเภอขลุง)งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชราลึกงานเทศกาลคริสมาสต์ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล (อาเภอเมืองจันทบุรี) งานป้อมไพรีพินาศราลึก (อาเภอแหลมสิงห์)
(7.7) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด ได้แก่ หาดเจ้าหลาว หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้งวิมาน
(อาเภอท่าใหม่) หาดแหลมสิงห์ (อาเภอแหลมสิงห์)
(7.8) แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตก ได้แก่น้าตกพลิ้ว น้าตกคลองนารายณ์ น้าตกเขาสิบห้าชั้น
(อาเภอแก่งหางแมว) น้าตกเขาสอยดาว(อาเภอสอยดาว) น้าตกตรอกนอง (อาเภอขลุง)
(7.9) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้้า ได้แก่ ถ้าเขาวงกต (อาเภอแก่งหางแมว)
(7.10) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ได้แก่เกาะจิก เกาะเปริด เกาะนมสาว
(7.11) แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง ได้แก่ ล่องแก่งคลองโป่งน้าร้อน (อาเภอโป่งน้าร้อน)
(7.12) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้้าพุร้อนธรรมชาติ ได้แก่ น้าพุร้อนโป่งน้าร้อน (อาเภอ โป่งน้าร้อน)
จะเห็ น ได้ ว่ า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามโดดเด่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
แหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเล ภูเขา น้าตก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โบราณสถาน และเรื่องราวน่าสนใจทรงคุณค่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาช้านาน
จากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสานักงานสถิติจังกวัดจันทบุรี พบว่าปี 2561 จังหวัด
จันทบุรีมีผู้เยี่ยมเยือน จานวน 2,468,214 คน แบ่งออกเป็น
1) นักท่องเที่ยว จานวน 1,787,728 คน เป็นชาวไทย 1,649,344 คน ชาวต่างประเทศ 69,699 คน
2) นักทัศนาจร จานวน 680,486 คน เป็นชาวไทย 655,997 คน ชาวต่างประเทศ 24,489 คน
และมีรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมด 8,520.18 ล้านบาท
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ตารางที่ 10: สรุปจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรีปี 2559 – 2561
รายการ/ปี
จ้านวนห้อง (ห้อง)
จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จ้านวนนักท่องเที่ยว1/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
จ้านวนนักทัศนาจร2/
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาพ้านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)3/
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561

2559
4,718
1,943,860
1,862,998
80,862
1,344,081
1,285,453
58,628
599,779
577,545
22,234
2.11
2.11
2.13

2560
6,227
2,360,286
2,270,094
90,192
1,716,230
1,649,344
66,886
644,056
620,750
23,306
2.15
2.15
2.17

2561
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
6,227
31.98
2,468,214
21.42
4.57
2,374,026
21.85
4.58
94,188
11.54
4.43
1,787,728
27.69
4.17
1,718,029
28.31
4.16
69,699
14.09
4.21
680,486
7.38
5.66
655,997
7.48
5.68
24,489
4.82
5.08
2.19
1.90
1.86
2.19
1.90
1.86
2.19
1.88
0.92

1,658.74
1,614.57
2,646.01
1,764.74
1,713.44
2,878.98
1,157.29
1,150.36
1,337.60

1,759.64
1,716.35
2,829.65
1,854.96
1,805.79
3,056.50
1,213.23
1,205.58
1,416.81

1,853.97
1,807.10
3,023.65
1,955.65
1,902.41
3,267.86
1,269.08
1,260.41
1,501.49

6.08
6.30
6.94
5.11
5.39
6.17
4.83
4.80
5.92

5.36
5.29
6.86
5.43
5.35
6.92
4.60
4.55
5.98

5,700.99
5,311.73
389.26

7,628.47
7,151.82
476.65

8,520.18
7,984.60
535.58

33.81
34.64
22.45

11.69
11.64
12.36

เมื่อพิจารณารายได้การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 – 2561) พบว่ามี
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี
2561 รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 11.69 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลมาจาก
1) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (Less visited area) ของภาครัฐที่ต้องการกระจายรายได้
และลดความเหลื่อมล้าให้กับประชาชนภายในประเทศ และมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเมืองรองเป็นกลไกที่ช่วย
กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าของสังคม โดยจังหวัดจันทบุรี
เป็น 1 ใน 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดาเนินการ
สร้างปฏิทินท่องเที่ยว รวมกิจกรรมประจาเมือง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งปี ไม่กระจุกเฉพาะช่วงเทศกาลในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีด้วยจากนโยบายดังกล่าวทาให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการันตีว่าเป็นต้นแบบของเมืองรอง
2) โครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรีส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
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- เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ การขึ้นยอดเขาคิช ฌกูฏ เพื่อไป
สักการบูชารอยพระพุทธบาทจนกลายเป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานาน กาหนดจัดงานเทศกาล
นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ในวันขึ้น 1 ค่าเดือน 3 ของทุก ๆ ปี รวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
- กิจกรรม Chanthaburi Miracle Christmas เป็นการนาเสนอวิถีชีวิตริมแม่น้าจันทบุรี และ
ชุมชนเวียดนาม เพื่อให้ประชาชนรู้จัก และเข้าใจเนื้อหาของเทศกาลคริสต์มาสของคริสตชน ซึ่งเป็นเทศกาล
แห่ งความชื่น ชมยิน ดีที่พระกุมาร “เยซู ” ซึ่งเป็นองค์ศาสดาของศาสนาคริส ต์ได้ทรงบังเกิดมาในโลก
โดยหัวใจสาคัญของวันคริสต์มาส คือ พิธีมิสซาเที่ยงคืนในวันที่ 24 ธันวาคม ทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
การเฉลิมฉลอง การประสูติของพระกุมารเยซู มีการจัดงานเทศกาลรื่นเริง แสดงถึงความสุขสนุกสนาน
- การจั ดงานเทศกาลของดีเมืองจันท์ เป็น การส่ งเสริมประชาสั มพันธ์แหล่ ง ท่องเที่ย ว
สินค้า OTOP อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าเกษตรคุณภาพ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น
- การจัดงาน Otop เมืองจันท์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคสู่ตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้า OTOP ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
- การจัดกิจกรรมเปิ ดตลาดนัดถนนคนเดิน ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก “เดิน กิน ชิม เที่ยว”
- การจัดงานป้อมไพรีพินาศราลึก ณ ป้อมไพรีพินาศและเจดีย์อิสระภาพ เขาแหลมสิงห์
ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อย้อนราลึกถึงเหตุการณ์ประวัตศาสตร์ รศ.112 และการฉลองเมือง
จัน ทบุ รี ห ลั งจากได้รั บ อิส ระภาพจากการยึ ดครองของฝรั่งเศส ส่ งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อนุรักษ์โบราณสถานและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยัง
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจันทบุรี ให้เชื่อมโยงการเดินทางไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกรวมถึงประเทศใกล้เคียง ดังนั้น ควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ในการเดินทางเข้าถึงโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว หนุนให้เกิดการค้าและการ
ขยายตัวของชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
(8) การด้าเนินโครงการหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ปี 2562 จังหวัดจันทบุรี มีผลิตภัณฑ์ จานวน 801 ราย/กลุ่ม รวม 3,008 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
(8.1) ประเภทผลิตภัณฑ์ มี 5 ประเภทดังนี้
- ประเภทอาหาร
จานวน 1,044 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทเครื่องดื่ม
จานวน 179 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
จานวน 1,082 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทของใช้ ของตกแต่ง
จานวน 255 ผลิตภัณฑ์
- ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จานวน 448 ผลิตภัณฑ์
(8.2) รายได้การจ้าหน่าย OTOP ปี พ.ศ. 2559 – 2561
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ตารางที่ 11 : แสดงรายได้จากการจ้าหน่ายสินค้าOTOP ของจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี, 2562

รายได้การจ้าหน่าย OTOP (บาท)
1,476,417,991.00
1,779,172,901.00
2,200,167,873.00

(8.3) สรุ ป ผลการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต้ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปี 2562 จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร จานวน 253 ผลิตภัณฑ์ ปรากฏผลการคัดสรร ดังนี้
ระดับ 5 ดาว จานวน 67 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 4 ดาว จานวน 128 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 3 ดาว จานวน 44 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 2 ดาว จานวน 11 ผลิตภัณฑ์
ระดับ 1 ดาว จานวน 3 ผลิตภัณฑ์
สถานการณ์/แนวโน้ม
การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการลงทะเบียนเป็นยอดสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2557 โดยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหม่
หากไม่ได้ดาเนินกิจการแล้วสามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนเฉพาะผลิตภัณฑ์ได้
จากการดาเนินการที่ผ่านมามีการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี
ต่อไป ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายเดิมที่ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
ด้านรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรีมียอดรายได้จากการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการผลิตที่เพิ่มขึ้น และจากการลงทะเบียนของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการรายใหม่
ด้านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย การดาเนินงานในปี 2559 มีการคัดสรรฯ
จานวน 193 ผลิตภัณฑ์ ปี 2552 มีการคัดสรรฯ จานวน 253 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจัดระดับอยู่
ในระดับ 4 - 5 ดาว เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการคัดสรรฯ ส่วนใหญ่ เป็นผลิตภั ณฑ์เครื่องประดับจาก
อัญมณีและคาดว่าในการคัดสรรฯ ครั้งต่อไปจะมีจานวนผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการคัดสรรฯ เพิ่มมากขึ้น
(9) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากข้อมูลการสารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
(9.1) รายได้ ข องครั ว เรื อ น ปี 2560 ครัว เรื อนของจั งหวั ด จัน ทบุรี มี รายได้เ ฉลี่ ย เดือ นละ
32,894 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทางานร้อยละ 85.09 ซึ่งได้แก่ ก้าไรสุทธิจากการท้าการเกษตร
ร้อยละ 39.04 ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 35.62และกาไรสุทธิจากการทาธุรกิจร้อยละ 10.43และมีรายได้ที่
ไม่ได้เกิดจากการทางาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อยละ 4.57รายได้
จากทรัพย์สินเช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 0.31นอกจากนั้นได้รับรายได้ในรูปสวัสดิการ/สินค้าและบริการต่างๆที่ได้
รับมาโดยไม่ต้องซื้อร้อยละ 9.71 (รวมค่าการประเมิน ค่าเช่าบ้าน/บ้านของตนเอง)

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

(9.2) ค่า ใช้จ่ า ยของครั วเรื อน ปี 2561 ครัว เรือนจังหวัดจันทบุรี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ
20,922 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.69 ของรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสูงถึง
ร้อยละ 89.91 คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 38.36 (เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ร้อยละ 2.30 และยาสูบร้อยละ 0.62) รองลงมาเป็นค่าเดินทาง และการสื่อสาร ร้อยละ 23.59 ที่อยู่อาศัย
เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 18.18 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ
5.18เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.08 การบันเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 1.59
การศึกษา ร้อยละ 1.03 การจัดงานพิธีในโอกาสพิเศษมีเพียง ร้อยละ 0.87 สาหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภคเช่นค่าภาษีของขวัญเบี้ยประกันภัยซื้อสลากกินแบ่ง/หวยดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10.08
(9.3) หนี้สินของครัวเรือน ปี 2560 พบว่าครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีมีหนี้สินเฉลี่ย 341,223บาท
ต่อครัวเรือนหรือประมาณ 10.37 เท่าของรายได้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 66.77 เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ใน
ครัวเรือน คือหนี้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 43.47รองลงมาใช้ในการซื้อบ้านและที่ดินร้อยละ 22.94
และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 0.36 สาหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ ร้อยละ 33.23 พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ทาการเกษตรสูงถึงร้อยละ 23.25 รองลงมาคือใช้ทาธุรกิจร้อยละ 8.93 และอื่นๆ
ร้อยละ 1.05 และเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่า ครัวเรือนของผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
มีหนี้สินเฉลี่ยสูงมากถึง 1,051,083 บาท
(9.4) การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะทางเศรษฐ
สังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ) ปี 2560 เมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบว่าครัวเรือนของผู้ถือครองทา
การเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน และครัวเรือนของผู้ถือครองทาการเกษตรไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน มีรายได้เฉลี่ย
สู งสุ ด ถึง 57,039 บาท และ 53,526 บาท ตามล าดับ รองลงมาได้ แก่ค รัว เรือนลู กจ้ างที่ เป็น ผู้ จัด การ/
นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพมีรายได้เฉลี่ยสูงสุดถึง 47,347บาทส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ต่าสุดคือครัวเรือน
ของผู้ถือครองทาการเกษตรด้านประมง, ป่าไม้, หาของป่า และบริการทางการเกษตร 14,165 บาท ในส่วน
ของรายจ่าย พบว่าครัวเรือนของครัวเรือนของผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ มีรายจ่ายเฉลี่ย
สูงสุดถึง 33,944 บาท รองลงมาได้แก่ ครัวเรือนของผู้ถือครองทาการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน และไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงถึง 25,220 บาท และ 23,041 บาทตามลาดับ ส่วนครัวเรือนที่มีรายจ่ายต่าสุด
คือครัวเรือนของผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 14,165 บาท
สาหรั บ สั ดส่ ว นของเงิน รายได้ที่เหลื อส าหรับการออมเก็บและช าระหนี้ ของครัว เรือน
จังหวัดจันทบุรีคิดเป็นร้อยละ 62.69และเมื่อพิจารณาตามอาชีพพบว่า ครัวเรือนของผู้ถือครองทาการเกษตร
เป็นเจ้าของที่ดินและไม่เป็นเจ้าของที่ดิน มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ไม่สูงมากนัก ร้อยละ 40.40 และ 47.12
ตามลาดับ ซึ่งจะมีผลทาให้สัดส่วนของเงินรายได้ที่เหลือสาหรับการเก็บออมและชาระหนี้มีมากกว่าอาชีพอื่น
และพบว่า ครัวเรือนของผู้ถือครองทาการเกษตรด้านประมง, ป่าไม้, หาของป่า และบริการทางการเกษตรมี
สัดส่ว นค่าใช้จ่ ายต่อรายได้ สูงถึง ร้ อยละ 100.55 ซึ่งไม่มีเงินเหลือส าหรับการเก็บออมและช าระหนี้เลย
รองลงมาเป็นครัวเรือนของผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ร้อยละ 97.72 ซึ่งจะมีผลทาให้สัดส่วนของเงิน
รายได้ที่เหลือสาหรับการเก็บออมและชาระหนี้น้อยกว่าอาชีพอื่น
(9.5) การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือนปี 2558 และ 2560 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ของความไม่เสมอภาค (Gini-Coefficient) ด้านการกระจายรายได้ของครัวเรือนจังหวัดจันทบุรี
พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.517ในปี 2558 เป็น 0.526 ในปี 2560 บ่งชี้ให้เห็นว่าจังหวัดจันทบุรีมีการกระจาย
รายได้ที่ไม่เสมอภาคหรือไม่เท่าเทียมกัน
จากข้อมูลสัดส่วนคนจน (วัดจากรายจ่ายเพื่อการบริภาคอุปโภค) จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประมวลผลโดย สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะ
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สังคม สศช. พบว่า ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดจันทบุรีมี สัดส่วนคนจน ร้อยละ 6.12 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
2559 และปี 2558 ที่มีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 3.69 แสดงว่า ครัวเรือนของจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี มีประชากรที่มีการใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการดารงชีพในสัดส่วนที่สูง
ภาพที่ 8 : สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าของจังหวัดจันทบุรี
ที่มา : ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย สานักพัฒนา
ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

2.2 ด้านสังคมและความมั่นคง
(1) เขตการปกครองและประชากร
จังหวัดจันทบุรีได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ 76 ตาบล 731 หมู่บ้าน 33 ชุมชน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง 5 แห่ง เทศบาลตาบล 42 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 533,500
คน เป็นชาย 261,928 คน เป็นหญิง 271,572 คน

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

ตารางที่ 12: แสดงการแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดจันทบุรี
ที่

อ้าเภอ

1 เมืองจันทบุรี
2 ขลุง
3 ท่าใหม่
4 โป่งน้้าร้อน
5 มะขาม
6 แหลมสิงห์
7 สอยดาว
8 แก่งหางแมว
9 นายายอาม
10 เขาคิชฌกูฏ
รวม 10 อ้าเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)
253,093
756,038
612,800
926,970
480,102
190,814
733,821
1,254,125
300,017
830,220
6,338,000

ระยะทาง
ถึงจังหวัด
24
12
42
13
32
72
78
42
28

ต้าบล

หมู่บ้าน

อบจ.

11
12
14
5
6
7
5
5
6
5
76

98
90
124
47
95
65
70
66
67
45
731

1
1

เทศบาล
เมือง
3
1
1
5

เทศบาล
ต้าบล
7
6
5
4
7
2
2
1
3
5
42

อบต.
4
5
7
2
4
4
4
4
34

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดจันทบุรี , 2562

ตารางที่ 15: จ้านวนประชากรรายอ้าเภอ แยกตามเพศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
อ้าเภอ

จ้านวน
ตาบล

หมู่บ้าน

อบต.

เมืองจันทบุรี
11
98
4
ท่าใหม่
14
124
7
แหลมสิงห์
7
65
4
มะขาม
6
59
ขลุง
12
90
5
โป่งน้้าร้อน
5
47
2
สอยดาว
5
70
4
แก่งหางแมว
5
66
4
นายายอาม
6
67
4
เขาคิชฌกูฏ
5
45
รวม
76
731
34
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดจันทบุรี , 2562

เทศบาล
เมือง
ตาบล
3
7
1
5
2
7
1
6
4
2
1
3
5
5
42

จ้านวน
ครัวเรือน
ชาย
61,368
34,130
14,661
15,700
27,744
23,313
32,959
21,220
16,582
14,251
261,928

ประชากร
หญิง
67,834
36,267
15,619
16,012
29,091
21,839
32,675
20,920
16,528
14,787
271,572

รวม
129,202 69,020
70,397 27,357
30,280 11,604
31,712 13,603
56,835 22,538
45,152 18,034
65,634 25,493
42,140 19,457
33,110 13,534
29,038 12,585
533,500 233,225

(2) แรงงาน
(2.1) สถานการณ์ด้านแรงงาน
กาลังแรงงานและการมีงานทาประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 462,988 คน เป็นชาย 224,694 คน คิดเป็นร้อยละ 48.53 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
เป็นหญิง 238,294 คนคิดเป็นร้อยละ 51.47 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
345,737 คน เป็นผู้มีงานทา 344,420 คน (ร้อยละ 99.62 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ว่างงาน 1,317 คน
(อัตราการว่างงานร้อยละ 0.38 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน) ผู้ที่รอฤดูกาล 0 คน (ร้อยละ 0.00 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน)
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การมีงานทาจากการสารวจภาวการณ์มีงานทาของประชากรผู้มีงานทาในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด 344,420
คน ปรากฏว่ามีจานวน 159,364 หรือร้อยละ 46.27 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานในภาคเกษตร ผู้มีงานทา
จานวน 185,056 คน หรือร้อยละ 53.73 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ทางานนอกภาคเกษตร
- ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม นอกภาคเกษตรจะทางานในสาขาการขาย
ส่งการขายปลีก จานวน 61,714 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของผู้มีงานทาทั้งหมด สาขากิจกรรมโรงแรม และ
อาหาร จานวน 30,404 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 สาขาการผลิต จานวน 25,422 คน คิดเป็นร้อยละ 7.38
ของผู้มีงานทาทัง้ หมด และสาขาอื่นๆ ลดลงไปตามลาดับ
- ผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
การประมง จานวน 141,617 คน (ร้อยละ 41.12) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด จานวน 73,912 คน (ร้อยละ 21.46) ของผู้มีงานทาทั้งหมด และอาชีพขั้น
พื้นฐานต่างๆ จานวน 40,639 คน (ร้อยละ 11.80) ของผู้มีงานทาทั้งหมด
- ผู้มีงานทาจาแนกตามสถานภาพการทางาน ผู้มีงานทาส่วนใหญ่ทางานส่วนตัว จานวน
109,370 คน (ร้อยละ 31.75) ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมา คือ ลูกจ้า งเอกชน จานวน 95,401 คน (ร้อย
ละ 27.70) ของผู้มีงานทาทั้งหมด และช่วยธุรกิจครัวเรือน จานวน 87,089 คน (ร้อยละ 25.29) ของผู้มีงาน
ทาทั้งหมดการว่างงาน จังหวัดจันทบุรีมีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 1,317 คน หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.38 ของ
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ว พบว่าผู้ว่างงานทั้งหมดเป็น
เพศชาย จานวน 398 คน (ร้อยละ 30.22) ของผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศหญิง จานวน919 คน (ร้อยละ
69.78) ของผู้ว่างงานทั้งหมดอัตราค่าจ้างขั้นต่าคณะกรรมการค่าจ้างได้กาหนดให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า = 318 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
(2.2) การส่งเสริมการมีงานท้า
การบริการจัดหางาน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – กันยายน) นายจ้าง/
สถานประกอบการได้แจ้งตาแหน่งงานว่าง จานวน 738 อัตรา ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 0.40 (เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03) โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 216 คน
ลดลง
จากไตรมาสที่แล้ ว ร้ อยละ 53.75 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ ว
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.09) และการบรรจุ ง าน 550 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 13.87 (เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.91)
การจัดหางานต่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีแรงงานในจังหวัดจันทบุรีแจ้งการ
เดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมาย จานวน 14 คน ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 39.13 เป็นชาย
12 คน (ร้อยละ 85.71ของจานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด) เป็น
หญิง 2 คน (ร้อยละ14.29 ของจานวนแรงงานที่แจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศตามกฎหมายทั้งหมด)
แรงงานต่างด้าว มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 1,636 คนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ที่แล้ว ร้อยละ 4.40 (เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03) แบ่งเป็นประเภท
ตลอดชีพ จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.06 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด)
ประเภทชั่วคราว (มาตรา 9) จานวน 1,325 คน (ร้อยละ 80.99 ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้อง
ตามกฎหมายทั้งหมด) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติครม. (4) และ (5) จานวน 310 คน (ร้อยละ 18.95
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด) ส่วนแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้ทางานตาม
มติครม. เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทางานเป็นการชั่วคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานในจั ง หวั ด มี จ านวน 13,451 คน ลดลงจากไตรมาสที่ แ ล้ ว ร้ อ ยละ 0.16 (เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.16) โดยแบ่งเป็นสัญชาติพม่า 1,460 คน (ร้อย
ละ 10.85 ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด) สัญชาติลาว 2,921 คน
(ร้ อยละ 21.72 ของจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด) และสั ญชาติ
กัมพูชา 9,070 คน (ร้อยละ 67.43ของจานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานตามมติครม.ทั้งหมด)
หมายเหตุ :ข้อมูลสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(2.3) ภาวะการว่างงานของประชากร จังหวัดจันทบุรีมีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 1,667 คน หรือมีอัตรา
การว่างงานร้อยละ 0.49 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจาแนกตามเพศแล้ว
พบว่าผู้ว่างงานทั้งหมด เป็นเพศชาย จานวน 379 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.72 เพศหญิง จานวน 1,288 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.27
(2.4) อัตราค่าจ้างขั้นต่้าคณะกรรมการค่าจ้างได้กาหนดให้ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าเท่ากับ318 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งมีอัตราเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 305 บาท
(2.5) การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ
การประกัน สังคม ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี มีส ถาน
ประกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นประกั น สั ง คม จ านวน 3,036 แห่ ง ส่ ว นผู้ ป ระกั น ตน มี จ านวน 68,884 คน
มีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ จานวน 1 แห่ง และสถานพยาบาล
เครือข่าย จานวน 45 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลเครือข่ายประจาอาเภอ จานวน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จานวน 29 แห่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีจานวน 1 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน
จานวน 4 แห่ง
กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 มีจานวนผู้ประกันตน
ของจังหวัดจั นทบุรี ที่มาใช้ บริ การกองทุน ประกันสั งคมมาตรา 33 และ มาตรา 39 จานวน 82,442 ครั้ง
ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือน กัน ยายน 2562 โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ป ระกัน ตนใช้บริก าร
สูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตรมีผู้ประกันตนมาใช้บริการ จานวน 51,698 ครั้ง รองลงมากรณีว่างงาน มี
ผู้ประกันตนมาใช้บริการ จานวน 11,848 ครั้ง กรณีเจ็บป่วย มีผู้ประกันตนมาใช้บริการ จานวน 9,104 ครั้ง กรณีชรา
ภาพ มี ผู้ ประกั นตนมาใช้ บริ การจ านวน 6,605 ครั ้ง กรณีท ุพ พลภาพมีผู ้ป ระกัน ตนมาใช้บ ริก าร
จานวน 1,793 ครั ้ง กรณีค ลอดบุต รมีผู้ ประกันตนมาใช้บริการ จานวน 1,109 ครั้ง และกรณีตาย มี
ผู้ประกันตนมาใช้บริการ จานวน 285 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จานวน 211,744,385.24
บาท เป็นการจ่ายเงินกรณีว่างงานสูงสุด จานวน 79,275,057.75 บาท รองลงมาได้ แ ก่ กรณี ช ราภาพ
จานวน 40,363,870.85 บาท กรณีส งเคราะห์บุต ร จานวน 34,251,200.00 บาท กรณีค ลอดบุต ร
จ านวน 24,841,110.00 บาท กรณีท ุพ พลภาพ จ านวน 18,028,068.44 บาท กรณีเ จ็บ ป่ว ย
จานวน 10,468,437.95 บาท และกรณี ตาย จานวน 6,956,860.40 บาท
กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จานวนผู้ประกันตนของจังหวัดจันทบุรี ที่มาใช้บริการ
กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จานวน 932 ครั้ง ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึงเดือน กันยายน 2562 โดย
ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แ ก่ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย จานวน 683
ครั้ง รองลงมากรณีบาเหน็จชราภาพ จานวน 148 ครั้ง กรณีเสียชีวิต จานวน 69 ครั้ง กรณีทุพพลภาพ จานวน 29 ครั้ง
และกรณีส งเคราะห์บุต ร จานวน 3 ครั้ง ทั้ง นี้ก ารจ่า ยเงิน ประโยชน์ท ดแทน จานวน 2,857,637.04
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บาท เป็น การจ่ายเงินกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วยสูงสุด จานวน 1,342,800.00 บาท รองลงมา ได้แก่ กรณี
เสียชีวิตจานวน 1,127,000.00 บาท กรณีบาเหน็จ ชราภาพ จานวน 347,400.04 บาท กรณีทุพ พล
ภาพ จานวน 29,500.00 บาท และกรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 10,937.00 บาท
(3) การศึกษา
จังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยข้ อมู ล ด้ านการศึก ษาของจั งหวัด ประจาปี
การศึกษา 2561 ดังนี้
ตารางที่ 13 : โรงเรียน จ้าแนกตามสังกัด เป็นรายอ้าเภอ
อ้าเภอ

รวม

สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมืองจันทบุรี
44
29
ขลุง
33
28
ท่าใหม่
38
30
โป่งน้้าร้อน
29
28
มะขาม
14
13
แหลมสิงห์
14
14
สอยดาว
26
22
แก่งหางแมว
21
17
นายายอาม
20
18
เขาคิชฌกูฎ
14
14
รวม
252
213
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561

ส้านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่นๆ

10
2
4
1
2
1
2
21

3
2
4
1
10

2
1
1
1
3
8

(3.1) ด้านโอกาสทางการศึกษา
อั ต ราการเข้ า เรี ย นของประชากรวั ย เรี ย นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี กลุ่ ม อายุ 2-23ปี
ปีการศึกษา 2560-2562ในภาพรวม พบว่า อัตราการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560ร้อยละ 73.48ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ 81.74 และปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 76.44 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
กลุ่มอายุ 2-23 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า ลดลงร้อยละ 5.30
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ตารางที่ 14 : อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 2-23 ปี ปีการศึกษา 2560-2562
ช่วงอายุ

ประชากรวัยเรียน
ตาม ทร.14 (คน)

จ้านวนผู้เรียน (คน)

อัตราการเข้าเรียน
(ร้อยละ)

เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา
2561-2562
(+เพิ่ม/-ลด)

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2560

2561

2562

2 ปี
3 - 5 ปี

5,996
18,682

5,597
18,349

5,321
17,459

282
15,661

6,980
15,037

3,698
15,428

4.70
83.83

124.71 69.50
81.95 88.37

- 55.21
+ 6.42

6 - 11 ปี
12 - 14 ปี
15 - 17 ปี
18 - 23 ปี
รวม

36,669
19,191
19,659
46,216
146,413

36,771
19,117
19,391
37,782
137,007

37,155
18,948
19,152
44,292
142,327

40,904
19,183
14,867
16,692
107,589

41,122
19,120
14,687
15,046
111,992

38,351
18,979
15,442
16,696
108,594

111.55
99.96
75.62
36.12
73.48

111.83
100.02
75.74
39.82
81.74

- 8.61
+0.15
+ 4.89
-1.66
- 5.30

103.22
100.16
80.63
38.16
76.44

ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2562

จ้า นวนผู้เรี ยนออกกลางคัน จังหวัดจัน ทบุรี จาแนกตามสั งกัดและสาเหตุ ปีการศึกษา
2561 พบว่า ผู้เรียนออกกลางคัน จานวนทั้งสิ้น 1,321 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 จาแนกสาเหตุ ได้แก่ กรณีอื่น
ๆ 760 คน คิดเป็นร้อยละ 57.53 คน อพยพตามผู้ปกครอง 312 คน คิดเป็นร้อยละ 23.62 ฐานะยากจน 54
คน คิดเป็นร้อยละ 4.09 คน หาเลี้ยงครอบครัว 61 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 มีปัญหาในการปรับตัว 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.47 มีปัญหาครอบครัว 34 คน คิดเป็นร้อยละ 2.57 สมรสแล้ว 30 คิดเป็นร้อยละ 2.27 และ
เจ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ หตุ 11 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.83 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา 2561 กั บ ปี
การศึกษา 2560 ผู้เรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2560 จานวน 1,901 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 1,321
คน ปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 จานวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 30.51
จ้านวนผู้เรียนพิการเรียนร่วมจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 พบว่า จานวนผู้เรียน
พิการเรียนร่วมทั้งหมด 606 คน จากผู้เรียนทั้งหมด 113,641 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 ประเภทความพิการที่
มีผู้เรียนมากที่สุด คือ ทางสติปัญญา จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 29.87 รองลงมาคือ ทางร่างกาย/
สุขภาพ จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 19.47 ทางการเรียนรู้ จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34 พิการ
ซ้าซ้อน จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ออทิสติก จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 ทางการพูด/
ภาษา จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28 ทางพฤติกรรม/อารมณ์ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30
ทางการเห็น จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 และทางการได้ยิน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.65
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ผู้เรียนพิการเรียน
ร่วมปีการศึกษา 2561 จานวน 4,627 คน และปีการศึกษา 2562 จานวน 606 คน ลดลงจากปีการศึกษา
2561 จานวน 4,021 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54
ผู้เ รียนด้ อยโอกาสจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2562 พบว่า จานวนผู้เรียนด้อย
โอกาสทั้งหมด 5,511 คน จากจานวนผู้เรียนทั้งหมด 113,641 คน คิดเป็นร้อยละ 4.85 เมื่อจาแนกตาม
ประเภท พบว่า ประเภทเด็กยากจนมากที่สุด จานวน 5,310 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 รองลงมาคือ เด็ก
กาพร้า จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และ อื่น ๆ (ไม่มีระบุประเภท) จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ
1.31 เด็กในสถานพินิจ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ทางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว จานวน
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14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 เด็กที่ถูกทาร้าย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 เด็กที่มีปัญหายาเสพติด
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 และเด็กถูกทอดทิ้ง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 จานวนผู้เรียนด้อย
โอกาสปี การศึกษา 2561 จ านวน 21,514 คน และปีการศึกษา 2562 จานวน 5,511 คน ลดลงจากปี
การศึกษา 2561 จานวน 16,003 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08
(3.2) ด้านคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในจั งหวัดจัน ทบุ รี โดยส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ผลในภาพรวม พบว่า จานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น จานวน 269 แห่ง เข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบสาม จานวน 266 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.88 ได้รับการรับรอง จานวน 262 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 98.50 ไม่ได้รับการรับรองจานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.50 และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการ
ประเมิน จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.12
ตารางที่ 15 : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีโดย
ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หน่วยงาน

จ้านวนสถานศึกษา
จ้านวน
เข้ารับการ รับรอง
(แห่ง) ประเมิน (แห่ง) (แห่ง)
83
83
79
106
106
106
23
23
23
2
1
1
21
20
20

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพม.17 จันทบุรี
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
7
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
10
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ :
6
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :
9
โรงเรียนเทศบาล
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) :
1
วิทยาลัยนาฏศิลจันทบุรี
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) :
1
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
รวมทั้งสิ้น
269
ที่มา : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2562

ผลการประเมิน
คิดเป็น ไม่รับรอง
ร้อยละ
(แห่ง)
95.18
4
100
0
100
0
100
0
100
0

คิดเป็น
ร้อยละ
4.82
0
0
0
0

7
10

7
10

100
100

0
0

0
0

6

6

100

0

0

8

8

100

0

100

1

1

100

0

100

1

1

100

0

100

266

262

98.50

4

1.50

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่าร้อยละของค่าเฉลี่ยทุกรายวิชาและค่าเฉลี่ยรวม
ระดับจังหวัดสูงกว่าระดับภาคและประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการศึกษา 256 กับปีการศึกษา 2560
ระดับจังหวัดพบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่สูงว่าปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณา
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รายทุก กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ วิช าภาษาไทย มีค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า 50 วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 50
(4) การสาธารณสุข
(4.1) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
จั ง หวั ดจั น ทบุ รี มี โ รงพยาบาลศู นย์ 1 แห่ ง คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้ า (ระดับ A) มี
โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง (อาเภอท่าใหม่ มี 3 รพ.คือ รพ.ท่าใหม่ รพ.สองพี่น้อง และ รพ.เขาสุกิม) สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 105 แห่ง
ตารางที่ 16 : จ้านวน และประเภทสถานบริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรี จ้าแนกรายอ้าเภอ
ล้าดับ

อ้าเภอ

รพศ.

รพช.

ระดับ

สสอ.

สอ./
รพ.สต.

A
F1
F2
F2
F1
F2
M2
F2
F1
F2
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

13
15
17
8
10
7
11
11
7
6
105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมือง
1
0
ขลุง
1
ท่าใหม่
3
โป่งน้าร้อน
1
มะขาม
1
แหลมสิงห์
1
สอยดาว
1
แก่งหางแมว
1
นายายอาม
1
เขาคิชฌกูฎ
1
รวม
1
11
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2562

ที่ตั้ง
สอ./รพ.สต.
13
15
17
8
10
7
11
11
7
6
105

PCU
ที่ตั้ง
รพ.
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
12

อื่นๆ

รวม

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

16
16
20
9
11
8
12
12
8
7
119

(4.2) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชน 2แห่ง สถานพยาบาลไม่มี
เตียงแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรมชั้น 1 จานวน 70 แห่ง สถานผดุงครรภ์ไม่มีเตียงชั้น 1 จานวน 50 แห่ง ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน จานวน 115 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จานวน 17 แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทย จานวน 7 แห่ง
ตารางที่ 17 : จ้านวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน จังหวัดจันทบุรี
ประเภทสถานบริการ
คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน

จ้านวน (แห่ง)
38
29
33
1
62
1
3

ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2561

(4.3) ข้อมูลด้านสุขภาพ

ประเภทสถานบริการ
คลินิกกายภาพบาบัด
คลินิกการแพทย์แผนไทย
สหคลินิก
โรงพยาบาลเอกชน
พยาบาลชั้น 2
ทันตกรรมชั้น 2

จ้านวน (แห่ง)
5
8
3
2
1
1
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จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาจากสถานบริการของรัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จาแนกตาม 21 กลุ่มโรค ปี 2562 พบว่า อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคระบบไหลเวียน
เลือดมากที่สุด รองลงมาเป็น โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม โรคระบบย่อยอาหารรวม
โรคในช่องปาก โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม และโรคระบบหายใจ ตามลาดับ
(5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สาธารณภัย จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พบว่าปัญหาการเกิดสาธารณภัยปี 2561
ด้านวาตภัยสูงสุดส่วนใหญ่เกิดกับสวนผลไม้ รองลงมาคือปัญหาช้างป่า ที่ออกมาหากินในพื้นที่อาเภอแก่งหางแมว
สอยดาว โป่งน้าร้อน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างมากเนื่องจากช้างป่าออกมาหากินใกล้ที่อยู่
อาศัยของราษฎรและมักเกิดปัญหาทาร้ายประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งพืชสวนพืชไร่ เสียหาย และ
อุทกภัย ตามลาดับในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น
ตารางที่ 18 : ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 (จ้านวนครั้ง)
ปีงบประมาณ
วาตภัย
ช้างป่า
อุทกภัย
2558
14
12
4
2559
28
30
10
2560
49
45
16
2561
77
63
25
2562
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี, 2562

ภัยแล้ง
1
1
-

อัคคีภัย
4
14
3
2

น้้ากัดเซาะ
1
-

อุบัติเหตุ ในรอบปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จานวน
295 ราย (ข้อมูล 3 ฐาน) เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต จานวน 179 ราย เพิ่มขึ้นจานวน 116 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 64.80 ส าหรั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี (ตามตาราง) ซึ่งอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรสูงเป็นลาดับที่ 3 ของประเทศ
ถึงแม้จังหวัดจะมีมาตรการ/ข้อสั่งการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว
อย่ างรวดเร็ ว สภาพการเดิ นทางที่ มี ปริ มาณเพิ่ มขึ้ น ผู้ ใช้ รถใช้ ถนนมี พฤติ กรรมเสี่ ยงเพิ่ มขึ้ น ประกอบกั บ
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ในการอานวยความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย มีจากัด งบประมาณในการ
ป้องกันและแก้ไขมีจ ากัด จึ งไม่สามารถจะดูแล ควบคุม ได้อย่างครอบคลุม จึงมีความจาเป็นที่ทุกภาคส่ว น
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ ต้องรวมมือกันในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงจะทาให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัด
ลดลงได้
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ตารางที่ 19 : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อประชากรแสนคน
2557
30.66
2558
36.85
2559
38.06
2560
38.77
2561
46.20
2562
55.29
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี, 2562

คดีอาญา จากข้อมูลทางสถิติของจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหายที่ได้รับแจ้งความและที่จับกุมได้ รวม 7,293 คดี ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 (6,660 คดี) เป็น
ประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายร้อยละ 89.30 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ร้อยละ 5.67 คดีฐานความผิดพิเศษ
ร้อยละ 2.46 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศร้อยละ 2.55
ตารางที่ 20 : สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ้าแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2559- 2561
ประเภทความผิด

2558 (2015)

2559 (2016)

2560 (2017)

2561 (2018)

รับแจ้ง
(ราย)
301

จับกุม
(ราย)
282

รับแจ้ง
(ราย)
213

จับกุม
(ราย)
186

รับแจ้ง
(ราย)
169

จับกุม
(ราย)
152

รับแจ้ง
(ราย)
198

จับกุม
(ราย)
186

688

524

466

291

494

358

549

414

ฐานความผิดพิเศษ

153

100

187

109

261

119

303

180

คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย

5,213

6,703

4,253

4,660

5,280

6,031

5,797

6,513

รวม
6,355
7,609
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี, 2561

5,119

5,246

6,204

6,660

6,847

7,293

ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย และเพศ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

(6) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถานการณ์การบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ปี 2560 – 2562 พบการเข้ารับ
การบาบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล ทั้งหมด ( ระบบสมัครใจและบังคับบาบัด ) จานวน 545,758, 934
คน ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่มาจากระบบการบังคับบาบัด จานวน 433, 660 และ 832 คน ตามลาดับ ส่วน
ระบบสมัครใจ พบจานวนเพียง 112,,362 และ 332 คน ตามลาดับ
ในปีงบประมาณ 2562 มีเป้ าหมายการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 711 คน มีผู้ป่วยยาเสพติด
บ าบั ด รั ก ษาทั้ ง หมด (ระบบสมั ค รใจและระบบบั ง คั บบ าบั ด ) จ านวน 934 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 131.4
ส่วนใหญ่เป็นระบบบังคับบาบัด จานวน832 ราย คิดเป็นร้อยละ 219.5 ( เป้าหมาย 379 )ระบบสมัครใจ พบเพียง
จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 (เป้าหมาย 332 ) พบอัตราส่วนเพศชายมากกว่า เพศหญิง 1 : 7 (เพศชาย
ร้อยละ 87.91 , เพศหญิงร้อยละ 12.09) เมื่อจาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18-24 ปี ร้อยละ

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

28.21 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 20.44 และ 30-34 ปี ร้อยละ 16.51 ตามลาดับ นอกจากนี้จะพบ
กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 12-17 ปี ร้อยละ 2.11
เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงานเข้ารับการบาบัดสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.31
รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.36 และอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 17.18 และเมื่อผู้เข้ารับการ
บ าบั ดผ่ า นการคั ด กรองจ าแนกระดั บ การใช้ ย า/ สารเสพติ ด พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ เ สพ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 57.77 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ติดยา คิดเป็นร้อยละ 40.02 และกลุ่มผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 1.92 ตามลาดับ
ส่ ว นใหญ่ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ยาเสพติ ด ใช้ ส ารเสพติ ด ประเภทเมทแอมเฟตามี น คื อ ยาบ้ า
คิดเป็นร้อยละ 54.32 ยาไอซ์คิดเป็นร้อยละ 28.79 และกัญชา คิดเป็นร้อยละ 9.79 และสารระเหย คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 ตามลาดับ
เมื่อซักประวัติสาเหตุการใช้ยา/ สารเสพติด กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้เหตุผลสูงที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ อยากลองร้อยละ 37.70 รองลงมาเป็นเพื่อนชวน ร้อยละ 32.94 และทาให้หายป่วย ร้อยละ 8.34
ตารางที่ 21 : ผลการด้าเนินงานบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลสังกัดส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรีจ้าแนกตามระบบการบ้าบัดรักษา ประจ้าปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาล

เป้าหมาย
(สมัครใจ+บังคับ)

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ
(สมัครใจ+บังคับ)

ระบบสมัครใจ

ระบบบังคับบ้าบัด

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

พระปกเกล้า
107
114
106.5
51
ท่าใหม่
46
53
115.2
21
สองพี่น้อง
30
41
136.7
20
เขาสุกิม
7
28
400.0
3
ขลุง
81
93
114.8
48
แหลมสิงห์
50
46
92.0
30
มะขาม
57
82
143.9
27
โป่งน้้าร้อน
62
101
162.9
17
สอยดาว
125
146
116.8
65
นายายอาม
57
66
115.8
27
แก่งหางแมว
49
102
208.2
3
เขาคิชฌกูฏ
40
62
115.0
20
รวม
711
934
131.4
332
ที่มา:ระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562

7
8
6
1
1
7
6
13
12
19
15
7
102

13.7
38.1
30.0
33.3
2.1
23.3
22.2
76.5
18.5
70.4
500.0
35.0
30.7

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

56
25
10
4
33
20
30
45
60
30
46
20
379

107
45
35
27
92
39
76
88
134
47
87
55
832

191.1
180.0
350.0
675.0
278.8
195.0
253.3
195.6
223.3
156.7
189.14
275.0
219.5

(8) คุณภาพชีวิตของประชาชน
จากข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 – 2564 ของกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้กาหนดเกณฑ์ร ายได้เฉลี่ ย ครั ว เรื อนไม่น้อยกว่าคนละ 38,000 บาทต่อปี ผลการจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดจันทบุรี ปี 2561ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี พบว่ามี
ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ จานวน 103 ครัวเรือน 47 หมู่บ้าน 18 ตาบล 6 อาเภอ ดังนี้

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

ตารางที่ 22 : ข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ ปี 2561
ที่

อ้าเภอ

1

ขลุง

2
3

ท่าใหม่
แหลมสิงห์

4

โป่งน้้าร้อน

5

มะขาม

6

เขาคิชฌกูฏ

จ้านวน (ครัวเรือน)
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
5
9
1
1
8
1
2
1
1
2
1
1
1
1
7
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
9
6
2
7
1
5
1

ที่อยู่
บ้านบ่อล่าง ตาบลบ่อ
บ้านหนองกวาง ตาบลวังสรรพรส
บ้านนาบนเนิน ตาบลพลอยแหวน
บ้านปลายเนิน ตาบลปากน้าแหลมสิงห์
บ้านเกาะเปริด ตาบลเกาะเปริด
บ้านเขาตาหน่วย ตาบลเกาะเปริด
บ้านล่าง ตาบลหนองชิ่ม
บ้านกลาง ตาบลบางสระเก้า
บ้านเนินกลาง ตาบลบางสระเก้า
บ้านกองหิน ตาบลบางสระเก้า
บ้านพังงอน ตาบลทับไทร
บ้านซับตาเมา ตาบลหนองตาคง
บ้านแปลง ตาบลหนองตาคง
บ้านคลองคต ตาบลหนองตาคง
บ้านแสมด ตาบลหนองตาคง
บ้านซับมงคล ตาบลหนองตาคง
บ้านแหลม ตาบลเทพนิมิต
บ้านมะขาม ตาบลมะขาม
ชุมชนที่ 1 ตาบลมะขาม
บ้านพญาล่าง ตาบลมะขาม
บ้านปัถวี ตาบลปัถวี
บ้านมะทาย ตาบลปัถวี
บ้านทุ่งด่าน ตาบลปัถวี
บ้านคลองเวฬุ ตาบลปัถวี
บ้านขนุน ตาบลวังแซ้ม
บ้านแกลง ตาบลวังแซ้ม
บ้านตะบกเตี้ย ตาบลฉมัน
บ้านทุ่งสะพาน ตาบลชากไทย
บ้านชากไทย ตาบลชากไทย
บ้านเขารูปช้าง ตาบลชากไทย
บ้านคลองหินลอย ตาบลชากไทย
บ้านกระทิง ตาบลพลวง
บ้านลาพัง ตาบลตะเคียนทอง
บ้านตะเคียนทอง ตาบลตะเคียนทอง
บ้านคลองไพบูลย์ ตาบลตะเคียนทอง
บ้านคลองเกวียนลอย ตาบลคลองพลู
บ้านน้าขุน่ ตาบลคลองพลู
บ้านทุ่งกบินทร์ ตาบลคลองพลู
บ้านวังยายมุก ตาบลคลองพลู
บ้านจันทเขลม ตาบลคลองพลู
บ้านสะท้อน ตาบลคลองพลู
บ้านคลองชีพ ตาบลคลองพลู
บ้านคลองชัน ตาบลคลองพลู

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
29,000.17,500.28,500 – 30,000.20,975 – 36,833.30,000.28,333.18,400.20,000.26,200.33,200.24,000.9,600 – 26,880.5,000 – 33,333.33
34,000.20,000.12,250 – 30,000.10,000.20,000 – 31,300.20,000.21,800.13,750 – 36,800.13,000.12,800.19,033.33
27,500.18,750 – 37,500.27,000.16,000 – 18,400.32,500.17,500 – 32,500.20,000.28,571.4,000 – 4,375.23,333 – 28,142.17,100.27,777 – 32,222.20,000 – 37,500.32,500 – 37,200.18,266 – 30,625.8,000 – 33,000.26,666.22,222 – 36,100.20,000.-

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี, 2561

(8.1) การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2561จังหวัดจันทบุรี มีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จานวน 762 กองทุน เป็นหมู่บ้าน 731 กองทุน ชุมชน 31 กองทุน ดังนี้
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ตารางที่ 23 : ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2561
อ้าเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
มะขาม
โป่งน้้าร้อน
แหลมสิงห์
นายายอาม
สอยดาว
แก่งหางแมว
เขาคิชฌกูฏ
รวม

จ้านวน
กองทุน
111
97
135
59
47
65
67
70
66
45
762

จดทะเบียนนิติบุคคล
เพิ่มทุนระยะที่ 1
จดแล้ว
คงเหลือ เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือ
99
12
26
85
94
3
25
72
135
53
82
59
29
30
47
10
37
65
24
41
67
18
49
70
17
53
66
24
42
45
27
18
747
15
253
509

เพิ่มทุนระยะที่ 2
เพิ่มทุนระยะที่ 3
เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือ เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือ
84
27
62
49
89
8
84
13
128
7
128
7
59
59
47
47
65
64
1
67
66
1
65
5
62
8
63
3
50
16
45
45
712
50
667
80

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี, 2561

(8.2) การน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
จังหวัดจันทบุรี ได้ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีหลักการดาเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของผู้ นาชุมชน แกนนาชุมชน ครอบครัวพัฒนา เป็นกลไกที่สาคัญได้ใช้ความรู้
ความสามารถทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนากลุ่มองค์กร ตามเกณฑ์ในการประเมินการ
พัฒนาหมู่บ้าน ตามหลัก 6x2 (การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การประหยัด การเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการเอื้ออารีต่อกัน ) และการประเมิน การพัฒนาหมู่บ้าน ตามเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 32
ตัวชี้วัด) และประเมิน ความ “อยู่เย็น เป็นสุข” รวมถึงการสนับสนุนจากภาคีการพัฒ นาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรม สนองนโยบาย
รัฐบาลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารประเทศ
การขับเคลื่ อนปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ แกนนาชุมชน
ครอบครัวพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายอาเภอ องค์กรเครือข่ายในชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ เป็นกาลังสาคัญให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และนาไปสู่ความยั่งยืน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบตั้ ง แต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552-2560 แล้วจานวน 105 หมู่บ้าน
(9) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI)
จากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจาปี 2562 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาคนในภาพรวม อยู่ลาดับที่ 30 จาก 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.6208) ซึ่งมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ดัชนี HAI
= 0.6206) ซึ่งอยู่ลาดับที่ 23 จาก 77 จังหวัด
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การพัฒนาคนในแต่ละด้านไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนัก โดยการพัฒนาคนด้านชีวิตการงาน
และด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้าใกล้เคียงกัน คือ อยู่ลาดับที่ 13 และ 14 จาก 77
จังหวัดตามลาดับ อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีจุดเด่นที่มีรายได้เฉลี่ย ของครัวเรือนค่อนข้างสูงมาก เท่ากับ
36,024 บาท/เดือน (ค่าเฉลี่ยของประเทศ 26,915 บาท/เดือน) โดยอยู่ลาดับที่ 6 จาก 77 จังหวัด และอัตรา
การว่างงานน้อยมากเพียงร้อยละ 0.31 โดยอยู่ในลาดับที่ 6 เช่นเดียวกัน
ในทางกลับกันการพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมและด้านชีวิตครอบครัวและชมชนของจังหวั ด
จันทบุ รีมีความก้าวหน้าน้อยมาก คือ อยู่ล าดับที่ 67 และ 65 จาก 77 จังหวัดตามลาดับ รวมทั้งจังหวั ด
จันทบุรีมีจุดด้อยในบางประเด็นเช่นความไม่เสมอภาคของรายได้ค่อนข้างสูง ประชากรที่ประสบภัยแล้ ง
ค่อนข้างมากและ ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านก็ค่อนข้างน้อยมากโดยอยู่ลาดับที่
75 จาก 77 จังหวัด
ตารางที่ 24 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน จ้าแนกตามมิติของจังหวัดจันทบุรี ปี 2558 2560 และ 2562
มิติย่อย
ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ

2558
0.5865

คะแนน
2560
0.5503

2558
48

ล้าดับที่
2560
51

2562p
0.5463

2562
50

ดัชนีย่อยด้านการศึกษา

0.4441

0.4520

0.4776

32

27

29

ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน

0.7232

0.7299

0.7227

19

21

29

ดัชนีย่อยด้านรายได้

0.6097

0.5793

0.5820

26

31

32

ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

0.7210

0.8495

0.8551

70

50

52

ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน

0.5452

0.5874

0.5513

65

52

65

ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร

0.6105

0.7549

0.7693

21

11

12

ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม

0.5648

0.5551

0.5544

58

31

31

0.5943

0.6206

0.6208

45

23

30

ดัชนีความก้าวหน้าของคน

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562
หมายเหตุ : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาข้อมูลตามดัชนีความก้าวหน้าของคน
ปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดด้วยดัชนี 8 ดัชนีย่อย ได้แก่
1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 2) ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 4) ดัชนีย่อยด้านรายได้
5) ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและ
การสื่อสาร 8)การมีส่วนร่วม

เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ
มีค่าดัชนี 0.8551 รองลงมาเป็นการพัฒนาคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตการเงิน รายได้ การมีส่วนร่วม
ชีวิตครอบครัวและชุมชน สุขภาพ ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ มีค่าดัชนี 0.4776

แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดจันทบุรีมีเนื้อที่ป่าไม้จานวน 1,302,219.90 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 32.48 ของพื้นที่
ทั้งหมดของจังหวัด โดยสามารถแบ่งประเภทของป่าของจังหวัดจันทบุรีได้ ดังนี้
ป่าดงดิบ หรือ ป่าดิบชื้น เป็นป่าที่มีใบไม้สีเขียวตลอดปีสภาพป่ารกทึบมักจะพบป่าชนิดนี้ขึ้นอยู่
ตามบริเวณหุบเขา เนินเขา พื้นที่ริมห้วย แม่น้า ลาธารต่างๆ หรือบริเวณที่อยู่บนภูเขาที่มีความชุ่มชื้นสูงเป็น
บริเวณที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวดินเหนียวปนทรายที่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้นาน ต้นไม้ที่มีอยู่ในป่าชนิดนี้
จะมีลาต้นใหญ่ขึ้นหนาแน่นแสงสว่างส่องไม่ถึงพื้นทาให้อากาศในป่านี้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามีอุณหภูมิอยู่ใน
ระดับสม่าเสมอ พบที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว , อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ , อุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง และอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น เป็นต้น
ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ต่างทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้งและเริ่ม
ผลิใบใหม่ในต้นฤดูฝนอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลไม่เกิน ๑,๐๐๐ เมตรพันธุ์ไม้เด่นในป่าเบญจ
พรรณได้ แ ก่ ไม้ สั ก ไม้ แ ดง ไม้ ป ระดู่ ไม้ ม ะค่ า โมงไม้ ต ะแบกใหญ่ ไม้ ไ ผ่ ไม้ เ ถา และไม้ อิ ง อาศั ย เช่ น
กระแตไต่ไม้ นมตาเลีย กระเช้าสีดา เอื้องกะเรกะร่อนเอื้องเงิน นอกจากนี้ป่าเบญจพรรณยังอุดมไปด้วยเฟิน
ชนิดต่างๆ อีกหลากหลายชนิดตลอดจนพืชสมุนไพรที่สาคัญ เช่น บุกและพญากาสักดา พบที่อุทยานแห่งชาติ
เขาสิบห้าชั้น , ป่าสอยดาว , ป่าขุนซ่อง , ป่าท่าสอน และป่าท่าม่วง เป็นต้น
ป่าชายเลน หรือป่าโกงกาง (Mangrove forest หรือ intertidal forest) คือกลุ่มของสังคมพืช
ซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้าลงต่าสุด และน้าขึ้นสูงสุดบริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้า หรืออ่าวป่าชายเลนเป็นบริเวณที่
อยู่ อาศัย ของสิ่ งมีชีวิตหลายชนิ ดทั้งพืช และสั ตว์ ป่าชายเลนจึงให้ ประโยชน์แก่มนุษย์มากมายทั้งในด้าน
พลังงานและไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่สาคัญเนื่องจากป่าชายเลนเป็นที่วางไข่ แหล่ง
อาหารและเจริญเติบโตของสัตว์น้าเศรษฐกิ จนานาชนิด นอกจากนี้ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะเป็นเกราะกาบังและลดความรุนแรงของคลื่นลมชายฝั่ง ช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูล และสารพิษต่างๆ
มิให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝั่งและในทะเล บริเวณที่พบ ได้แก่ ป่าเลนปากน้าพังราด ,ป่าคุ้งกระเบนอ่าวแขมหนู , ป่าเลนคลองบางกะจะ , ป่าเลนบางกะไชย , ป่าเลนคลองพลิ้ว และป่าเลนปากน้าเวฬุ
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วยป่าสงวน
แห่งชาติ18 แห่ง เช่น ป่าจัน-ตาแป๊ะ ป่าเขาวังแจง ป่าเขาลูกช้าง ป่าเขาแกรด ป่าเขาสุกิม และป่าปัถวี อุทยาน
แห่งชาติ 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เขาวง วนอุทยาน 1 แห่ง คือ วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน
(2) ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรดินในจังหวัดจันทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นดินที่เกิดจาก
การสลายตัวของหินปูน ทาให้ดินมีความเป็นด่างเหมาะแก่การปลูกผลไม้อันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดจันทบุรี ดินมีลักษณะเป็นดินตื้นถึงลึกอันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ โดยดินส่วนมากของจังหวัด
จันทบุรีเป็นดินที่สามารถระบายน้าออกได้ดีถึงดีมาก อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
การทาเกษตรประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร โดยปัญหาทรัพยากรดินที่พบมากที่สุดคือดินเค็มในบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ดินเปรี้ยว ดินทราย และดินตื้น
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(3) ทรัพยากรน้้า
แหล่งน้้าธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีมีลาธารหลายสาย ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้าจากเหนือลงใต้
เป็นส่วนใหญ่ แม่น้าสาขาของลุ่มน้านี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย
แม่น้าพังราด แม่น้าพังราดเป็นลาน้าสายสั้นๆ ความยาวจากต้นกาเนิดของลาน้าเขาวงศ์ถึงปาก
แม่น้าพังราด ทั้งสิ้น 30 – 50 กิโลเมตร ลาน้าตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายายอาม และมีคลอง
ห้วงหิน และคลองห้วยเตย ซึ่งกาเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสู่คลองนายายอามและต่อเนื่องเป็นลาน้าพังราด
แม่น้ าวังโตนด กาเนิ ดจากเนิ นเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีลาน้าสาขาที่สาคัญ คือ
คลองโตนด และคลองประแกต
แม่น้าจันทบุรี เป็นแม่น้าที่มีความสาคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยลาน้าสาขาที่
สาคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ ยังมีคลองทุ่งเพล (คลองปรือ หรือคลองพยาธิ) ไหลลง
มารวมกับแม่น้าจันทบุรีที่ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรีออกปากแม่น้าที่อาเภอแหลมสิงห์ รวม
ความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร
แม่น้าเวฬุ กาเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุ่งสะพานหิน ตั้งอยู่ห่างจาก
อาเภอมะขาม ทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แม่น้าเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร
ลุ่มน้าโตนเลสาป ต้นน้าเทือกเขาสอยดาวไหลลงสู่คลองโป่งน้าร้อนในพื้นที่อาเภอโป่งน้าร้อน
จากทางทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันออกลงสู่ที่ราบของราชอาณาจักรกัมพูชา
ระบบชลประทานจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 237,250 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ป้องกันน้าเค็ม และเก็บกักน้าจืด ในลาคลองและอ่างเก็บน้า โดยมีแหล่งเก็บน้าที่สาคัญ ดังนี้
จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญโดยเฉพาะ”ผลไม้” สามารถทา
รายได้เข้าประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ภาคเกษตรในจังหวัดร้อยละ 55 ประมาณ 56,000 ล้าน
บาทต่อปี จึงต้องมีแผนการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อรองรับความต้องการใช้น้าภาคการเกษตรที่จะมีเพิ่มขึ้น
จากแผนงานการพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ เพิ่ม ปริ ม าณน้ าต้ น ทุ น และพื้ น ที่ ช ลประทาน ยั ง คงไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้น้าทั้งในภาคการเกษตร และภาคส่วนอื่นๆ จึงมีความจาเป็น ต้องหาแนวทางการ
พัฒนาเพิ่มเติม และควรมีการวางแผนวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละปี อีกทั้งรายละเอียดของ
แผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่าง
กันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจ
เข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นที่สาหรับบางโครงการที่มีพื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขต
อนุรักษ์ต่างๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้นจึงแนะนาให้ภาคการเกษตรควรมีแผนการรับมือ
ภัยแล้งเตรียมรับมือไว้ โดยการขุดสระเก็บ น้าสารองไว้ในพื้นที่การเกษตรประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่
เพาะปลูก
(4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ชายฝั่งยาวประมาณ 108 กิโลเมตร ขอบเขตชายฝั่งเริ่มจากปากแม่น้า
พังราดด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดระยองทอดยาวลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้ถึงปากแม่น้า
เวฬุ ซึ่งเป็น เขตติดต่อกับ จั งหวัดตราด ชายฝั่ งทะเลของจังหวัดจันทบุรีมีห ลายประเภท เช่น ชายฝั่ งหิ น
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หาดทราย ที่ราบน้าขึ้นถึงและพรุ แต่ชายฝั่งส่วนมากเป็นที่ราบน้าท่วมถึง ป่าชายเลนครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง
ตั้งแต่อาเภอแหลมสิงห์ อาเภอขลุง อาเภอท่าใหม่และอาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติที่เป็น
ป่าชายเลน 6 แห่ง
แนวปะการัง จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่แนวปะการัง 448.75 ไร่ พบมากในบริเวณหาดเจ้าหลาว
อาเภอท่าใหม่ สภาพของแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณ์ปานกลาง โดยมีปะการัง
ชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porities lutea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังสมองใหญ่
(Symphyllia recta) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาง(Platygyradaedalea)
ปะการังที่พบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปานกลาง โดยพื้นที่ๆ พบปะการังมากที่สุด คือหินอ้ายหลาวกอง
ใน รองลงมาได้แก่ เกาะนมสาว เกาะสะบ้า และหินอ้ายหลาวกองนอก ตามลาดับ และที่แหลมเสด็จพบ
ปะการังน้อยที่สุด
แหล่งหญ้า ทะเล จากผลการศึกษาโครงการ UNEP GEF และการส ารวจของศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งหญ้าทะเลดังนี้
ปากแม่น้าพังราด พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม
อ่าวคุ้งกระเบน พบหญ้าทะเล 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalusacoroides) หญ้ากุยช่าย
เข็ม (Halodulepinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Haloduleuninervis) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens)
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าใบมะกรูดเล็ก (Halophila minor)
อ่าวหมูน้อย พบหญ้าทะเล ๒ ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้ากุยช่ายทะเล
(5) คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (แม่น้าและคลองสาขา)
จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินของ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยใช้
ดัชนีคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พบว่า ในปี 2560 จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพน้า
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 68 ลดลงจาก ปี 2559 ที่เท่ากับ 71 โดยไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มากและเสื่อมโทรมมาก
(6) คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่ง
จากข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งของ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) พบว่า ในปี 2560 จังหวัดจันทบุรีมี
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีร้อยละ 84 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 ที่เท่ากับ 81 จัดอยู่ในอันดับ 1
ของประเทศ และเมื่อพิจารณาในช่วงปี 2558 – 2560 พบว่า คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น
(7) ขยะ
ในปี 2562 จังหวัดจันทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 593.09 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอย
ที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง 227.71 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 38.39 นากลับไปใช้ประโยชน์ 267.57 ตัน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45.11 รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดการอย่างถูกต้องทั้งสิ้น 495.28 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 83.51 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยภายในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ขยะมูลฝอยตกค้างของปี 2560
ปริมาณทั้งสิ้น 12,580 ตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 38 : อัตราการเกิดขยะมูลฝอย และปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบก้าจัดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
เดือน
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย(ตัน/เดือน) ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบก้าจัด(ตัน/เดือน)
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ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
รวม

11,988.91
11,256.98
11,014.76
11,192.47
11,028.79
12,075.69
12,979.81
14,386.01
95,923.42

8,989.24
8,158.88
7,991.54
8,220.40
8,052.58
8,935.44
9,650.74
11,120.79
71,119.60

ที่มา : สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2561

ข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจั น ทบุรี มีสถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอย จานวน 20 แห่ ง แบ่งเป็น สถานที่กาจัดขยะที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 2 แห่ง และสถานที่กาจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จานวน 18 แห่ง
ดังนี้
สถานที่ก้าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองจันทบุรี (จัดการแบบรื้อร่อนแยก RDF ด้วย
ระบบ MBT)ที่ตั้ง หมู่ 2 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (สถานที่ของเทศบาลเมือง
จันทบุรี) พิกัด UTM : 48 P 192940 E , 1400421 N ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 203.23 ตันต่อวัน ฤดู
ผลไม้จะมีขยะสูงถึง 230 ตัน/วัน จานวนหน่วยงานที่ทิ้งร่วม ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 45 แห่ง ,อุทยานแห่งชาติน้าตกพลิ้ว 1 แห่ง รวม 47 แห่ง โดยเก็บค่ากาจัดขยะ 320 บาทต่อ
ตัน ไม่มีปริมาณขยะตกค้างสะสม
2. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุง อาเภอขลุง (จัดการโดยดาเนินการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล)ที่ตั้ง หมู่ 9 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี พิกัด UTM 48 P 207828 E 1378175 N
ปริมาณขยะเข้าสู่ระบบ 8.50 ตันต่อวัน ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ทิ้งร่วม (อัตราเก็บค่ากาจัดขยะทิ้งร่วมที่
กาหนดไว้ 1,000 บาทต่อตัน) มีการทาปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน มีการใช้น้าหมักฉีดพรมที่กองขยะ ไม่มี
ปริมาณขยะตกค้างสะสม
สถานที่ก้า จัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 18 แห่ง ได้แก่ (ปัจจุบันปิดแล้ว 3 แห่ง อยู่
ระหว่างก่อสร้างระบบกาจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 แห่ง)
1.สถานที่กาจั ดขยะมูล ฝอยองค์การบริห ารส่ ว นตาบลแก่งหางแมว อาเภอแก่งหางแมว
(กาจัดโดยวิธีเทกอง และฝังกลบ ปัจจุบันได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel : RDF
และปุ๋ยอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งหางแมว กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง 15 มกราคม
2562) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 4.07 ตัน/วัน ไม่มีปริมาณขยะตกค้างสะสม
2.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลขุนซ่อง อาเภอแก่งหางแมว (กาจัดโดย
เทกอง และฝังกลบ พื้นที่บ่อขยะ 2 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 4.39 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม
541 ตัน
3. สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว (กาจัดโดยเทกอง และ
ฝังกลบ พื้นที่บ่อขยะ 10 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 14.11 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 133 ตัน
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4.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลตกพรม อาเภอขลุง (กาจัดโดยนาไปเผาในเตาเผา)
ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 2.95 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 86 ตัน
5.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลบ่อเวฬุ อาเภอขลุง (กาจัดโดยเทกอง และฝังกลบ)
ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 2.12 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 12 ตัน
6.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ (กาจัดโดยเทกอง และฝัง
กลบ พื้นที่ 15 ไร่)ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 7 ตัน/วัน ไม่มีปริมาณขยะตกค้างสะสม
7.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมื องท่าใหม่ อาเภอท่าใหม่ (กาจัดโดยเทกอง และฝัง
กลบ พื้นที่ 57 ไร่)ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 10.66 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 1,276 ตัน
8.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลวังโตนด อาเภอนายายอาม (กาจัดโดย
เทกอง และฝังกลบ พื้นที่ 4 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 1.23 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 289
ตัน
9.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม (กาจัดโดยเทกอง
และฝังกลบพื้นที่ 50 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 2.75 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 769 ตัน
10.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอโป่งน้าร้อน (ปัจจุบันปิดบ่อแล้ว
นาขยะไปทิ้งร่ว มกับบ่อขยะของเทศบาลตาบลโป่งน้าร้อน) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 2.86 ตัน /วัน มี
ปริมาณขยะตกค้างสะสม 2,514 ตัน
11.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอโป่งน้าร้อน (กาจัดโดยเทกอง
และฝังกลบ ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเทศบาล 88 ไร่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทิ้งร่วมจานวน 2 แห่ง
คือ เทศบาลตาบลทับไทร และเทศบาลตาบลคลองใหญ่ ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 3.25 ตัน/วัน มีปริมาณ
ขยะตกค้างสะสม 813 ตัน(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบสถานที่กาจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง)
12.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลหนองตาคง อาเภอโป่งน้าร้อน (กาจัดโดยเทกอง
และฝังกลบ)ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 2.96 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 952 ตัน
13.สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว
แบ่งเป็น 2 บ่อ บ่อที่ 1 บ้านป่าข้าวโพด (กาจัดโดยเทกองและฝังกลบ พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน) ปริมาณขยะเข้า
ระบบเฉลี่ย 2.68 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 688 ตัน
บ่อที่ 2 บ้านสวนส้มล่าง (กาจัดโดยเทกองและฝังกลบ พื้นที่ 14 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบ
เฉลี่ย 2.68 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 316 ตัน
14.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว (กาจัดโดย
เทกองและ ฝังกลบ พื้นที่ 7 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 5.18 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 95 ตัน
15.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว (กาจัดโดยเทกองและฝัง
กลบ พื้นที่ 4 ไร่) ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 6.97 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 85 ตัน
16.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาว (กาจัดโดยเทกองและ
ฝังกลบ พื้นที่ 10 ไร่)ปริมาณขยะเข้าระบบเฉลี่ย 12 ตัน/วัน มีปริมาณขยะตกค้างสะสม 300 ตัน
17.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตาบลปะตง อาเภอสอยดาว (ปัจจุบันปิดบ่อ
แล้วไม่มีการจัดเก็บขยะเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ร่วมคัดแยกและลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน
ปลอดขยะ)
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18.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตาบลค่ายเนินวง อาเภอเมืองจันทบุรี (ปัจจุบันปิดบ่อ
แล้ ว น าขยะไปทิ้ ง ร่ ว มกั บ สถานที่ ก าจั ด ขยะของเทศบาลเมื อ งจั น ทบุ รี ) ปริ ม าณขยะสะสมบ่ อ เดิ ม
ประมาณ 7,200 ตัน
การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ ใ นการจั ด การมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Clusters)
จังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก มีการนาขยะมูลฝอยไปกาจัด ณ สถานที่กาจัด
มูลฝอยของเทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลมะขาม อาเภอมะขาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
Mechanical Biological Waste Treatment Thin Layer : M.B.T. ปัจจุบันมีขยะเข้าระบบประมาณวั นละ
2๕๐ ตั น มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท าบั น ทึ ก ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters รวม 50 แห่ง
กลุ่มที่ 2 เทศบาลเมืองขลุงเป็นเจ้าภาพหลัก มีการนาขยะมูลฝอยไปกาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ่อ อาเภอขลุง มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันมีขยะเข้าระบบประมาณวันละ 11.7 ตัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters
รวม 5 แห่ง
กลุ่มที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งหางแมวเป็นเจ้าภาพหลัก มีการนาขยะมูลฝอยไปกาจัด
ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งหางแมว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตาบลแก่งหางแมว
อาเภอแก่งหางแมว มีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง Refuse Derived Fuel : RDFและปุ๋ย
อินทรีย์ ปัจจุ บันอยู่ระหว่างการทดสอบระบบการใช้งานมีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters รวม 14 แห่ง
กลุ่มที่ 4 เทศบาลตาบลโป่งน้าร้อนเป็นเจ้าภาพหลัก มีการนาขยะมูลฝอยไปกาจัด ณ สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลโป่งน้าร้อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน โดยกรม
โยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด ศึกษาออกแบบระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้างมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของกลุ่ม Clusters รวม 12 แห่ง
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การประชุม

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรดานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวนป 2563

แผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2563 – 2565)

สํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี

ประเด็นนําเสนอ
๑

ที่มาและวัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
แรงงานจังหวัด.......พ.ศ. 2563 – 2565

๒

ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตรแรงงานจังหวัดจันทบุรี

๓

โครงสรางทางเศรษฐกิจ, สถานการณดานแรงงาน,
ยุทธศาสตรชาติและแผนฯภายใตยุทธศาสตรดานแรงงาน,
นโยบาย รมว.รง.

๔

ทบทวนยุทธศาสตรแรงงานจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2562 –
2564 เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัด
จันทบุรี พ.ศ. 2563 – 2565

ทีม
่ าและว ัตถุประสงค์ของการจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......
พ.ศ. 2563 – 2565
1. ตามมติคณะร ัฐมนตรีเมือ
่ ว ันที่ 4 ธ ันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผน
ออกเป็น 3 ระด ับ
1.1 แผนระด ับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 แผนระด ับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรป
ู
ั
ประเทศ แผนพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ แผนความมน
่ ั คง
่ นราชการจ ัดทําขึน
้ ตามบทบาทและภารกิจ
1.3 แผนระด ับที่ 3 คือ แผนทีส
่ ว
ของหน่วยงานให้สอดคล้องและสน ับสนุนแผนในระด ับที่ 1 และระด ับที่ 2
้ อ
ื่ แผนระด ับที่ 3 ให้ใชช
ื่ ว่า
2. มติคณะร ัฐมนตรีด ังกล่าวได้กา
ํ หนดการตงช
ั้ อ
“แผนปฏิบ ัติการด้าน... ระยะที่ …(พ.ศ. ....-....) ”
3. ตามมติคณะร ัฐมนตรีเมือ
่ ว ันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้หน่วยงานของร ัฐปร ับปรุง
แผนระด ับที่ 3 ในความร ับผิดชอบให้สอดคล้องก ับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่ บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ และล่าสุดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด
่ ี (ฉบ ับที่ 2) พ.ศ.2562
เมือ
่ ว ันที่ 30 เมษายน 2562 ตามมาตรา 9 มี สาระสําค ัญว่า ในวาระเริม
่ แรก
่ นราชการเป็นแผนห้าปี ให้จ ัดทําเป็น
การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติราชการของสว
แผนสามปี โดยมีหว้ งเวลาตงแต่
ั้
ปีงบประมาณ 2563 ถึงปี งบประมาณ 2565
(พ.ศ. 2563 – 2565)

ทีม
่ าและว ัตถุประสงค์ของการจ ัดทําแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......
พ.ศ. 2563 – 2565
4. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงานระด ับจ ังหว ัด ซงึ่ มีการบูรณาการแผนงาน/
ั ัด
โครงการและการดําเนินงานข ับเคลือ
่ นภารกิจแรงงานก ับหน่วยงานในสงก
่ นราชการภายนอก รวมทงั้
้ ทีจ
กระทรวงแรงงานในพืน
่ ังหว ัดและหน่วยงานสว
ภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน จึงจําเป็นต้องปร ับปรุงแผนยุทธศาสตร์ดา้ นแรงงาน
ระด ับจ ังหว ัดฉบ ับปัจจุบ ันของหน่วยงานให้เป็น “แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงาน
ระด ับจ ังหว ัด (พ.ศ. 2563 – 2565)” ตามมติคณะร ัฐมนตรีเมือ
่ ว ันที่ 4 ธ ันวาคม
2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเป็น 3 ระด ับ
5. แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานระด ับจ ังหว ัด (พ.ศ. 2563 – 2565)” ใชเ้ ป็น
แนวทางในการจ ัดทําแผนงาน/โครงการสําค ัญ (Flagship Project) ให้
่ ง
สอดคล้องก ับยุทธศาสตร์ชาติเพือ
่ ประกอบการของบประมาณในชว
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทงเป
ั้ ็ นการรองร ับการจ ัดทําแผนและโครงการ
่ นราชการในระด ับภูมภ
สําค ัญของหน่วยงานสว
ิ าคในการรายงานตามระบบ
่ นทีเ่ กีย
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในสว
่ วข้องในอนาคต
ต่อไป

ลําด ับ

กระบวนการ/การปฏิบ ัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

ทบทวนคําสงั่ คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ด ้านแรงงานระดับจังหวัดทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิมหรือแต่งตัง้
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบต
ั ิ การด ้านแรงงาน
ระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)

แล ้วเสร็จ
ในชว่ งไตร
มาส 1(1
พฤศจิกายน –
ธันวาคม
2562

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด

จัดประชุมคณะทํางานฯเพือ
่ จัดทําแผนปฏิบต
ั ิ
การด ้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2563 - 2565)

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด,คณะทํางาน
และหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด ้านแรงงานระดับ
จังหวัด(พ.ศ. 2562 - 2564) ฉบับทบทวน
ปี พ.ศ. 2563 ยกร่างใหม่ให ้เป็ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ด ้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)
โดยมีแผนงาน/โครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 - 2565 บรรจุในแผน
นํ าแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2563 - 2565) เสนอผู ้ว่าราชการจังหวัด
เพือ
่ ให ้ความเห็นชอบแผนฯ และสง่ แผนที่
เห็นชอบแล ้ว ให ้กระทรวงแรงงาน

สํานักงานแรงงาน
จังหวัดและ
คณะทํางาน

ภายใน 31
มีนาคม 2563

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด

5

ลําด ับ

กระบวนการ/การปฏิบ ัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

ี้ จงแผนปฏิบต
จัดประชุมเพือ
่ ชแ
ั ก
ิ ารด ้านแรงงาน
ระดับจังหวัด ฯ ให ้กับคณะทํางานและหารือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ บูรณาการการ
ดําเนินงานตามแผนและจัดสง่ แบบรายงานการ
ขับเคลือ
่ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงานระดับ
จังหวัดฯให ้กระทรวงแรงงาน

เมษายน –
มิถน
ุ ายน
2563

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด,คณะทํางาน
และหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง

จัดสง่ สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้าน
แรงงานระดับจังหวัด ฯ ให ้กระทรวงแรงงาน

พฤษภาคม –
มิถน
ุ ายน
2563

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด

ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงกาตาม
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงานจังหวัดฯ พร ้อมรับ
การติดตามของสว่ นกลาง

มกราคม,
พฤษภาคม,
กรกฎาคม
2563

สํานักงานแรงงาน
จังหวัด,คณะทํางาน
และหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง

6

ํ ค ัญของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......
สาระสา
(พ.ศ. 2563 – 2565)
่ นที่ 1 บทสรุปผูบ
สว
้ ริหาร
่ นที่ 2 ความสอดคล้องก ับแผน 3 ระด ับตามน ัยของมติคณะร ัฐมนตรี
สว
เมือ
่ ว ันที่ 4 ธ ันวาคม 2560
่ นที่ 3 สาระสําค ัญของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด....
สว
(พ.ศ. 2563 – 2565)
่ นที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และต ัวชวี้ ัดภายใต้
สว
แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัดฯ
่ นที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัดฯ
สว
ภาคผนวก

- ข้อมูลสภาพทวไปของจ
่ั
ังหว ัด
- ข้อมูลด้านสถิตแ
ิ รงงานของจ ังหว ัด
-

ข้อมูลด้านนโยบายและแผนทีเ่ กีย
่ วข้อง (นโยบายร ัฐบาล นโยบาย
กระทรวง แรงงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)

การบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบ ัติการ
ด้านแรงงานจ ังหว ัด
ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการก ับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระด ับที่ 1)และ
่ นที่ 5)
แผนระด ับที่ 2) เพือ
่ นําไประบุในตารางความสอดคล้อง (สว
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส
่ น ับสนุนต ัวชวี้ ัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบ ัติการ
ื่ มโยงสอดคล้องก ับต ัวชวี้ ัดย่อย (Y1)
ด้านแรงงานจ ังหว ัดฯ และต ัวชวี้ ัดด ังกล่าวต้องมีความเชอ
ื่ มโยงไปย ังยุทธศาสตร์ชาติ (Z)
และแผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ (Y2) และเชอ

แผนงาน/ โครงการทีบ
่ รรจุภายใต้แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานระด ับจ ังหว ัดฯ ต้องมี
ความสอดคล้องก ับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ั
ภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพ ัฒนาของแผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคม
ื่ มโยงก ับทิศทางการพ ัฒนา
แห่งชาติ ฉบ ับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทงเช
ั้ อ
ของแผนพ ัฒนาภาค แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัดในประเด็นด้านแรงงานที่
เกีย
่ วข้อง ตลอดจนสอดคล้องก ับนโยบายร ัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และ
แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบ ัติราชการ
สําน ักงานปล ัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และควรเป็นงานทีไ่ ม่ใชเ่ ป็น
ล ักษณะเป็นงานประจํา และต้องเป็นประโยชน์ตอ
่ ผูร้ ับบริการ

การบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบ ัติการ
ด้านแรงงานจ ังหว ัด

ตัวอย่ างการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติท่ ี 4 ด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

Z

แผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ
16 เศรษฐกิจฐานราก
ตัวชีว้ ัด : ดัชนีการพัฒนาอย่ างทั่วถึงของประเทศไทย

Y2

แผนย่ อย การยกระดับศักยภาพเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวชีว้ ัด : อัตราการเติบโตของรายได้ ของกลุ่มประชากร ร้ อยละ 40
ที่มีรายได้ ต่าํ สุด (เฉลี่ยร้ อยละ)
Z

แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ ชาติ

Y2

แผนระดับ 2 แผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ ชาติ

Y1

แผนย่ อยภายใต้ แผนแม่ บทฯ

X

แผนระดับ 3 โครงการ/กิจกรรม

Y1

ตัวชีว้ ัดภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารด้ านแรงงานจังหวัด.......
:จํานวนกําลังแรงงานได้ รับการเสริมสร้ างศักยภาพ
ตัวอย่ าโครงการภายใต้ แผนปฏิบัตกิ ารด้ านแรงงานฯ
:โครงการการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนด้ านอาชีพ

X

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนฯ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ
15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวน สูแผนปฏิบัติการดานแรงงาน และแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

สรุปภาพรวมความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและตัวชี้วัดของแผนแมบทฯ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงแรงงาน

5 ยุทธศาสตรชาติ

12 แผนยอย
(14 ตัวชี้วัด)

9 แผนแมบท

1. การปองกันและแกไข
ปญหาที่มีผลกระทบตอความ
มั่นคง (1)

2. การพัฒนาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหวางประเทศ (3)

1. ดานความมั่นคง

1. ความ
มั่นคง

2. ดานการสรางความ
สามารถในการแขงขัน

4. อุตสาหกรรมและการบริหาร
แหงอนาคต

4. การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม และบริการ
แหงอนาคต (1)

3. ดานการพัฒนาและเสริม
สรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

11. การพัฒนา และยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน (1)

4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม

6. ดานการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

15. พลังทาง
สังคม

2. การ
ตางประเทศ

16. เศรษฐกิจ
ฐานราก

15. การรองรับสังคม
สูงวัยเชิงรุก (1)

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันสังคม

16. การยกระดับศักย
ภาพการเปนผูประกอบ
การธุรกิจ (1)

20. การบริการประชาชน และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

20. การพัฒนาบริการ
ประชาชน (1)

21. การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

11. การสงเสริมศักยภาพวัย
ผูสูงอายุ (1)

15. เพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดลอมเทียบกับจํานวน
ประชากรอายุ 25 – 59 ป ทั้งหมด (1)
17. การคุมครองสังคมขั้นพื้นฐานและหลัก
ประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ สุขภาพ
ตัวชี้วัด (1)
20. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (1)

21. การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (1)

การจัดทําเนื้อหาของแผนในสวนสําคัญที่ขอเนนย้ํา
สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1)
(1) เปาหมาย………………………………………………………………....
(2) ประเด็นยุทธศาสตร………………………………………………….
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ…………………....................
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ...................................
- เปาหมาย………………………….
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ……………...............
(2) แผนยอยของแผนแมบท……………………………
- แนวทางการพัฒนา…………………………
- เปาหมายของแผนยอย..........................
- การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ………
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ......................................................................
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12…………………………
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ.......................

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ
2.3.1 แผนพัฒนาภาค........ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน
(กรกฎาคม 2562) ……………………………………………………………
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด........... (พ.ศ. .... – ....) ฉบับทบทวน ป.....
……………………………………………………………………………………………………
2.3.3 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
แรงงาน มีสาระสําคัญ โดยสรุป ดังนี้
……………………………………………………………………………….
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………….
ระบุวาแผนปฏิบัติการฯ สงผลตอการบรรลุยุทธศาสตรชาติไดอยางไร
ระบุวาแผนปฏิบัติการฯ สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทได
อยางไร
ระบุวาแผนปฏิบัติการฯ สงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทได
อยางไร โดย และอาจนําเสนอแผนงาน/โครงการสําคัญ และตัวชี้วัดภายใตแผนปฏิบัติ
การดานแรงงานฯ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ตัวอยางแนวคิดผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติฯ สูแผนปฏิบัติการดานแรงงานระดับจังหวัด
เชื่อมโยงโดยเปาหมายการพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา)

สว่ นที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต ้แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงานจังหวัด......(2563 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ .. . ............................................................................................
กลยุทธ์ท.ี่ ... ............................................................................................................

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

25
63

25
64

25
65

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
รวม

25
63

25
64

25
65

รวม

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หน่ วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้ องของแผนงาน/
โครงการกับตัวชีว้ ัดของแผนย่ อย
แผนแม่ บทฯ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี ้วัดที่ ตัวชี ้วัดที่

ลําด ับ

กระบวนการ

ประเด็นทีต
่ อ
้ งให้ความสําค ัญ

วิเคราะห์ประเด็นการ
ื่ มโยงก ับ
พ ัฒนาทีเ่ ชอ
กรอบทิศทางการ
พ ัฒนาประเทศ ที่
สําค ัญ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนย่อย
ภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เป้าหมาย และต ัวชวี้ ัด) แผนต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
และนโยบายของ ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวง
แรงงาน และนํามาสน ับสนุนการวิเคราะห์ SWOT
ื่ มโยงไปสูป
่ ระเด็นยุทธศาสตร์และแนว
เพือ
่ ให้เชอ
ทางการพ ัฒนาด้านแรงงานของจ ังหว ัดจ ันทบุร ี

วิเคราะห์สภาวการณ์
ั
ศกยภาพ
และประเด็น
ปัญหาในด้านต่างๆ

ั
การวิเคราะห์สภาวการณ์ ศกยภาพ
และประเด็น
ื่ มโยงต ัวชว้ี ัดพืน
้ ฐาน
ปัญหาในด้านต่างๆ ต้องเชอ
และข้อมูลสน ับสนุนอืน
่ ๆ

ปร ับปรุง SWOT ให้ม ี
ความสอดคล้องก ับ
ั
โอกาส ศกยภาพและ
ปัญหาในด้านแรงงาน

ื่ มโยงก ับข้อมูลสภาพทว่ ั ไป
-มีความสอดคล้องเชอ
ั
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์ ศกยภาพ
และ
ประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ และต ัวชวี้ ัดการ
พ ัฒนาด้านแรงงาน
ั
-มีความชดเจน
และจําแนกผลการวิเคราะห์
ปัจจ ัยภายใน/ภายนอกอย่างถูกต้อง
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ลําด ับ

กระบวนการ

ํ ค ัญ
ประเด็นทีต
่ อ
้ งให้ความสา

ปร ับแผนยุทธศาสตร์ -นํา SWOT มาวิเคราะห์ถงึ สถานภาพปัจจุบ ัน และ
ด้านแรงงานจ ังหว ัด การคาดการณ์สงิ่ ทีจ
่ งปี 2563้ ในปี ชว
่ ะเกิดขึน
จ ันทบุร ี ปี 25622565
2564
ทีอ
่ าจมีผลกระทบด้านแรงงานของจ ังหว ัด เพือ
่ ให้
เห็นสถานภาพทีต
่ อ
้ งการจะเป็นหรือบรรลุถงึ ใน
ั
อนาคตอย่างชดเจน
สอดคล้องก ับสถานการณ์ดา้ น
แรงงาน
พิจารณานําเสนอ
แผนปฏิบ ัติราชการ
ด้านแรงงานจ ังหว ัด
จ ันทบุร ี ปี 25632565ทีส
่ อดคล้อง
ก ับประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแนวทางการ
พ ัฒนาทีป
่ ร ับปรุง
ใหม่

-มุง
่ เน้นการพ ัฒนาทร ัพยากรคน เพือ
่ เพิม
่ ขีด
่ เสริมคุณภาพ
ความสามารถในการแข่งข ันและสง
่ ารกระตุน
ชวี ต
ิ ของแรงงาน และนําไปสูก
้ ให้เกิดการ
พ ัฒนา ปร ับปรุงแก้ไขการดําเนินงานด้านแรงงาน
-จะต้องมีความสอดคล้องก ับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่บท แผนย่อยภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป้าหมาย และต ัวชวี้ ัด) แผน
ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องและนโยบายของ ร ัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงแรงงาน และนโยบายกระทรวงแรงงาน
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ั
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจสงคมในจ
ังหว ัดจ ันทบุร ี
ในปี 2560 จ ังหว ัดจ ันทบุรม
ี ม
ี ล
ู ค่าผลิตภ ัณฑ์จ ังหว ัด 138,442 ล้านบาท คิดเป็น
ั ว
่ นร้อยละ 0.89 ของผลิตภ ัณฑ์มวลรวมประเทศ (15.451,959 ล้านบาท) อ ัตราการเจริญ
สดส
เติบโต (ปี 2559 - 2560) จากปี 2559 จํานวน 110,636 ล้านบาท เป็นจํานวน 138,442
ํ ค ัญในภาคเกษตร
้ ร้อยละ 25.13 โดยมีการเปลีย
ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิม
่ ขึน
่ นแปลงทีส
่ า
้ จํานวน 19,887 ล้านบาท ในปี 2559 มูลค่า 60,439 ล้านบาท เป็น
ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมเพิม
่ ขึน
้ ในระด ับน้อยกว่า
80,326 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 32.90 ขณะทีภ
่ าคนอกเกษตรเพิม
่ ขึน
กึง่ หนึง่ จํานวน 7,920 ล้านบาท ในปี 2559 มูลค่า 50,196 ล้านบาท เป็น 58,116 ล้านบาทในปี
้ ร้อยละ 15.77 ผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของจ ังหว ัดต่อคนต่อปี เท่าก ับ 254,582 บาท
2560 หรือเพิม
่ ขึน
สูงกว่าประเทศ (228,398 บาท)

่ นใหญ่มาจากภาคเกษตร
เศรษฐกิจของจ ังหว ัดจ ันทบุร ี ในปี 2560 รายได้สว
80,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของมูลค่าผลิตภ ัณฑ์จ ังหว ัด ภาคนอกเกษตร
มีมล
ู ค่า 58,116 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของมูลค่าผลิตภ ัณฑ์จ ังหว ัด
ิ ค้าและบริการทีโ่ ดดเด่นได้แก่ สน
ิ ค้าเกษตรผลไม้ การค้าอ ัญมณี
มูลค่าสน
ิ ค้าเกษตร
การค้าชายแดน การท่องเทีย
่ ว อุตสาหกรรมแปรรูปสน

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
ด้าน

ประเด็นหล ัก

ประชากร

ประชากร 536,496 คน แยกเป็ นชาย 262,645 คน (48.95%) หญิง 273,851 คน (51.04%)
ผู ้มีอายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป 454,625 คน (84.73%)

กําลังแรงงาน
และภาวะการณ์
การมีงานทํา
ของผู ้มีงานทํา

- ผูอ
้ ยูใ่ นกําล ังแรงงาน 343,693 คน (64.06% ของประชากรจังหวัด หรือ 75.59% ของผู ้มี
อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป)
- ผูม
้ งี านทํา 341,989 คน (99.50%) ไม่มงี านทํา 1,667 คน (0.48%) เป็ นชายมากกว่าหญิง
ผู ้ทีร่ อฤดูกาล 36 คน (0.01%)
- ผู ้มีงานทํา อยูใ่ นภาคเกษตร 168,261 คน (49.20%) นอกเกษตร 173,728 คน (50.80%)

ผู ้ไม่อยูใ่ นกําลัง - รวม 110,931 คน (20.67%) ของประชากรจังหวัด หรือ 24.40% ของผู ้มีอายุ 15 ปี ขนึ้ ไป) ทํางาน
ื 28,561 คน (25.74%) อืน
บ ้าน 27,223 คน (24.54%) เรียนหนังสอ
่ ๆ 55,146 คน (49.71%)
แรงงาน
ลักษณะงาน
ของ ผู ้มีงานทํา

-จําแนกตาม GPP หรือผลิตภ ัณฑ์มวลรวมจ ังหว ัด
- ภาคเกษตรกรรม 168,261 คน (49.20%)
- นอกภาคเกษตรกรรม 173,728 คน (50.80%) แยกเป็ นสาขาการขายสง่ ขายปลีก 58,119 คน
(33.45%) สาขากิจการโรงแรม และ อาหาร 26,698 คน (15.37%) สาขาการผลิต 24,135 คน
(13.89%) และสาขาอืน
่ ๆ สาขาก่อสร ้าง 14,289 คน (8.22%) และสาขาการบริหารราชการฯ
12,784 คน(7.36%)

ี
-จําแนกตามอาชพ

- ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีม
่ ฝ
ี ี มือในด ้านการเกษตรและการประมง 150,840 คน (44.11%) พนักงานบริการ
ี ขัน
และพนักงานในร ้านค ้าและตลาด 68,300 คน (19.97%) อาชพ
้ พืน
้ ฐานต่างๆ ในด ้านการขาย
และการให ้บริการ 37,956 คน (11.10%) ผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านความสามารถทางฝี มือฯ 35,420 คน
ี ด ้านเทคนิคสาขาต่างๆ 14,516 คน (4.24%)
(10.36%) ผู ้ประกอบวิชาชพ

-จําแนกตามสถานภาพการทํางาน

- ผู ้ทํางานสว่ นตัว 112,796 คน (32.98%) ลูกจ ้างเอกชน 95,806 คน (28.01%) ชว่ ยธุรกิจครัวเรือน
83,447 คน (24.41%) ลูกจ ้างรัฐบาล 29,375 คน (8.59%) และนายจ ้าง 20,347 คน (5.95%)และ

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
ด้าน

ประเด็นหล ัก

ึ ษาของผู ้
การศก
มีงานทําในระบบ

ึ ษา 88,036 คน (25.74%) ตํา่ กว่าประถมศก
ึ ษา 73,283 คน (21.74 %)
- ประถมศก
ึ ษา 62,515 คน (18.28%) มัธยมศก
ึ ษาตอนต ้น 53,101 คน (15.52%)
อุดมศก
ึ ษาตอนปลาย 47,414 คน (13.86%)
มัธยมศก

ชวั่ โมงการ
ทํางานต่อ
ั ดาห์
สป

ั ดาห์การสํารวจตัง้ แต่ 1 ชวั่ โมงขึน
- ผู ้มีงานทําในสป
้ ไป 339,630 คน (99.31%)
ั ดาห์การสํารวจ แต่มงี านประจํา(ชวั่ โมงทํางานเป็ น “0”) 2,360 คน (0.69%)
- ผู ้ไม่ได ้ทํางานในสป
-ผู ้ทีม
่ ช
ี วั่ โมงการทํางานสูงสุด
-ตัง้ แต่ 40-49 ชวั่ โมง 137,538 คน (40.22%) รองลงมาคือผู ้ทีท
่ ํางานตัง้ แต่ 50 ชวั่ โมงขึน
้ ไปต่อ

(331,488 คน)

ั ดาห์ 68,222 คน (19.95%) ผู ้ทํางานตัง้ แต่ 35-39 ชวั่ โมง 60,500 คน (17.69%)
สป

การว่างงาน

ิ้ 1,667 คน (0.48%) (ชาย 378 คน (22.67%) หญิง 1,288 คน (77.26%) )
- ผูว้ า่ งงานทัง้ สน

แรงงานนอก
ระบบ

- 222,317 คน (ปี 2559: 336,444 คน) (ชาย 122,172 คน (54.95%) หญิง 100,145 คน (45.05%) )
- จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 143,888 คน (42.07%) การขายสง่ ขาย

อัตราค่าจ ้าง
ขัน
้ ตํา่

- 318 บาท
- อัตราค่าจ ้างตามมาตรฐานฝี มือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 1 เมษายน 2561

ปลีก 38,531 คน (11.27%) การผลิต 12,096 คน (3.54%) ทีพ
่ ักแรม และบริการด ้านอาหาร
11,229 คน (3.28%) และกิจกรรมอืน
่ ๆ 5,444 คน (1.59%)
ี ผู ้ปฏิบต
- จําแนกตามอาชพ
ั งิ านทีม
่ ฝ
ี ี มือด ้านเกษตรและประมง 153417 คน (44.86%) พนักงาน
ี พืน
บริการ 62,466 คน (18.26%) อาชพ
้ ฐานต่างๆในด ้านการขายและการให ้บริการ 40,962 คน
ี
(11.90%) ผู ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านความสามารถทางฝี มือและธุรกิจอืน
่ ๆ 31,335 คน (9.16%) วิชาชพ
ด ้านเทคนิค 11,119 คน (3.25%)
- จําแนกตามอายุ ชว่ งอายุ 45 – 49 ปี 51,722 คน (15.12%) รองลงมาคือ ผู ้มีอายุ 60 ปี ขน
ึ้ ไป
43,318 คน (12.67%) ชว่ งอายุ 35 – 39 ปี 41,247 คน (12.06%) และชว่ งอายุ 15 - 19 ปี มีน ้อย
ทีส
่ ด
ุ 9,381 คน (2.74%)
ึ ษา สว่ นใหญ่มก
ึ ษาระดับประถมศก
ึ ษา 84,794 คน (24.79%) รองลงมาคือ
-จําแนกการศก
ี ารศก
ึ ษา 84,399 คน (24.68%) และ ระดับมัธยมศก
ึ ษาตอนต ้น 57,075 คน
ระดับ ตํา่ กว่าประถมศก
(16.69%)

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
่ เสริมการมีงานทํา)
(การสง
ด้าน
การจัด
หางาน

ประเด็นหล ัก
ั สว่ น(ร ้อยละ 1.69) ของตําแหน่ง
- ตําแหน่งงานว่าง ปี 2561 จํานวน 3,488 อัตรา เป็ นชาย 59 อัตรา คิดเป็ นสด
งานว่างทัง้ หมด ขณะทีเ่ พศหญิงมี 23 อัตรา (ร ้อยละ 0.66) และไม่ระบุเพศ 3,406 อัตรา (ร ้อยละ 97.65) (ปี
2560 : 5,600 อัตรา) ลดลง 37.71%
- ผู ้ลงทะเบียนสมัครงาน 879 คน (เป็ นชาย 312 คน (ร ้อยละ 35.49) และเป็ นหญิง 567 คน (ร ้อยละ 64.50)
ลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นร ้อยละ 31.43
- การบรรจุงานปี 2561 จํานวน 1,941 อัตรา เป็ นเพศชาย 908 คน (ร ้อยละ 46.78) และเป็ นเพศหญิง
1,033 คน (ร ้อยละ 53.22) (ปี 2560 : 3,167 อัตรา) ลดลง 38.71%
ี ในตําแหน่งงานว่าง
- อาชพ
ี ทีม
- อาชพ
่ ต
ี า
ํ แหน่งงานว่างสูงสุด 3 อันดับแรก พนักงานบริการ พนักงานขายในร ้านค ้าและตลาด 1,230

ี งานพืน
อัตรา (35.26%) อาชพ
้ ฐาน 1,158 อัตรา (33.20%) เสมียน เจ ้าหน ้าที่ 598 อัตรา (17.14%)
ี ทีม
- อาชพ
่ ผ
ี ส
ู ้ ม ัครงานสูงสุด 3 อันดับแรกคือ พนักงานบริการพนักงานขายในร ้านค ้าและตลาด 237 คน
(ร ้อยละ 26.96) เสมียน เจ ้าหน ้าที่ 220 คน (ร ้อยละ 25.03) ชา่ งเทคนิคและผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วข ้อง 151
คน (ร ้อยละ 17.18)
ี พืน
- การบรรจุงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได ้แก่ อาชพ
้ ฐาน 717 คน (ร ้อยละ 36.94) พนักงานบริการ
พนักงานขายในร ้านค ้าและตลาด 492 คน (ร ้อยละ 25.35) เสมียน เจ ้าหน ้าที่ 393 คน (ร ้อยละ 20.25)
ึ ษาของตําแหน่งงานว่าง
-ระด ับการศก
ึ ษามีตําแหน่งงานว่างสูงสุด 1,480 อัตรา (42.43%) รองลงมาคือ ประถมศก
ึ ษาและตํา่ กว่า
- ม ัธยมศก
797 อัตรา (22.85%) ปวช. 446 อัตรา (12.79%) ปวส. 362 อัตรา (10.38%) อนุปริญญา 210 อัตรา
(6.02%) ปริญญาตรี 190 อัตรา (5.45%) และปริญญาโท 3 อัตรา (0.09%) และปริญญาเอก - อัตรา
(0.00%)
ึ ษาของผูล
- ระด ับการศก
้ งทะเบียนสม ัครงาน
ึ ษา 217 คน (24.69%)
- ปริญญาตรีลงทะเบียนสูงสุด 541 คน (61.55%) รองลงมาคือ ม ัธยมศก
ึ ษาและตํา่ กว่า 50 คน (5.69%) ปวส. 38 คน (4.32%) ปวช. 32 คน (3.64%) อนุปริญญา
ประถมศก
1 คน (0.11%)

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
่ เสริมการมีงานทํา)
(การสง
ด้าน
การจัด
หางาน

ประเด็นหล ัก
ึ ษาทีไ่ ด้ร ับการบรรจุงาน
-ระด ับการศก
ึ ษาได ้รับการบรรจุงานสูงสุด 976 คน (ร ้อยละ 50.28) รองลงมาประถมศก
ึ ษาและตํา
- ม ัธยมศก
่ กว่า 376 คน
(ร ้อยละ 19.37) ปริญญาตรี 298 คน (ร ้อยละ 15.35) ปวส. 161 คน (ร ้อยละ 8.29) ปวช. 122 คน (ร ้อยละ
6.28) ปริญญาโท 6 คน (ร ้อยละ 0.31) และอนุปริญญา 2 คน (ร ้อยละ 0.10)

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
่ เสริมการมีงานทํา)
(การสง
ด้าน
การ
จัดหา
งาน

ประเด็นหล ัก
- แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข ้ามาทํางานถูกต ้องตามกฎหมาย 1,568 คน แยกเป็ นประเภทชวั่ คราว (มาตรา 9)
1,283 คน (81.82%) ประเภทมาตรา 13 ยกเว ้นมติ ครม. (4) และ (5) 284 คน (18.11%)
ี 1 คน (0.06%)
ประเภทตลอดชพ

ั ชาติ ได ้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ทีอ
่ ยูใ่ นระบบ
- แรงงานต่างด ้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี 3 สญ
ทะเบียนของสํานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 13,173 คน แยกเป็ นกัมพูชามีจํานวนมากทีส
่ ด
ุ 8,644
คน (65.62%) รองลงมาคือ ลาว 3,056 คน (23.02%) และพม่า 1,473 คน (11.18%)

-แรงงานไทยในต่างประเทศ

-คนหางานทีแ
่ จ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศตามกฎหมายก ับสําน ักงานจ ัดหางานจ ังหว ัด
จ ันทบุร ี 68 คน เป็ นชาย 45 คน เป็ นหญิง 23 คน สว่ นใหญ่ในประเทศอินเดีย (ผู ้ชว่ ยกรรมการผู ้จัดการ,
ื่ ม,หัวหน ้างานทั่วไป,เสมียน,พนักงานนวด
ผู ้จัดการฝ่ ายขาย,โฟร์แมน) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ (กุก
๊ , ชา่ งเชอ
แผนโบราณ) สหรัฐอเมริกา(พนักงานเสริฟ,ผู ้ชว่ ยพนักงานเสริฟ)) ไต ้หวัน(พนักงานฝ่ ายผลิต,คนงาน
ี
ทั่วๆป) คูเวต (ชา่ งเครือ
่ งยนต์,ชา่ งทอง, พนักงานนวดแผนโบราณพนักงานบริการเครือ
่ งยนต์) รัสเซย
ี (ผู ้จัดการทั่วไป,หัวหน ้าควบคุมการวางท่อ)
(พนักงานนวดแผนโบราณ,พนักงานนวดสปา) มาเลเซย
่ งกง (ผู ้ชว่ ยแม่บ ้าน) สงิ คโปร์ (ชา่ งติด
บาห์เรน (ชา่ งเย็บผ ้า,พนักงานนวดแผนไทย) ญีป
่ น
ุ่ (ล่าม,กุก
๊ ) ฮอ
ี ทีร่ ะบุไปทํางานมากทีส
กระจก) หมายเหตุ อาชพ
่ ด
ุ ใน 10 ประเทศ จาก 26 ประเทศ คือ นวดแผนโบราณ
ื่ ม กุก
นวดสปา ใน 5 ประเทศ คือ ชา่ งเชอ
๊ หรือเชฟหรือพ่อครัว
-วิธก
ี ารเดินทางเดินทางด ้วยตนเอง 2 คน (2.70%) นายจ ้างพาไปทํางาน จํานวน 0 คน (24.72%)
ั ญา 72 คน (97.30%)
และวิธ ี Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครัง้ หนึง่ โดยการต่ออายุสญ
-ผูข
้ น
ึ้ ทะเบียนผูป
้ ระก ันตนกรณีวา่ งงาน ผู ้ประกันตนไปขึน
้ ทะเบียนกรณีวา่ งงาน กับสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดจันทบุรี เพือ
่ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน 2,246 คน โดยเป็ นผู ้ทีถ
่ ก
ู เลิกจ ้าง 0 ราย เป็ นผู ้ที่
ลาออก 0 ราย

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
่ เสริมการมีงานทํา)
(การสง
ด้าน
ั ยภาพ
ศก
แรงงาน

ประเด็นหล ัก
-ฝึ กเตรียมเข้าทํางาน 45 คน ผ่านการฝึ ก 43 คน (ชา่ งเครือ
่ งกล 3 คน ไม่มผ
ี ู ้ผ่านการฝึ ก, ชา่ ง

ิ ป์ 2 คน ผ่านการฝึ ก 1 คน,
ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส ์ คอมพิวเตอร์ 1 คน ผ่านการฝึ ก, ชา่ งอุตสาหกรรมศล
ธุรกิจและบริการ 43 คน) ผ่านการฝึ กทัง้ หมด
-ยกระด ับฝี มือแรงงาน 1,133 ตน ผ่านการยกระดับ 1,129 คน (ชา่ งเครือ
่ งกล 25 คน ผ่านการฝึ ก
23 คนชา่ งไฟฟ้ า,อิเล็กทรอนิกส,์ คอมพิวเตอร์ 192 คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด, เกษตรอุตสาหกรรม 147
คน ผ่านการฝึ ก 145 คน, ธุรกิจและบริการ 769 คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด)
-ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ 420 คน ผ่านการฝึ กจํานวน 226 คน (ชา่ งก่อสร ้าง 25
คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด, ชา่ งเครือ
่ งกล 14 คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด,ชา่ งไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส ์
ิ ป์ 13 คน ผ่านการฝึ ก 3 คน,ธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ 335 คน ผ่านการฝึ ก 152 คน, ชา่ งอุตสาหกรรมศล
บริการ 33 คน ผ่านการฝึ ก 32 คน)
ี 878 คนผ่านการฝึ ก 875 คน (ชา่ งก่อสร ้าง 172 คน
-ฝึ กเพือ
่ เพิม
่ โอกาสในการประกอบอาชพ
ผ่านการฝึ ก 171 คน, ชา่ งอุตสาหกรรม 182 คน ผ่านการฝึ ก 181 คน,ชา่ งเครือ
่ งกล 194 คน ผ่านการฝึ ก
ิ ป์
ทัง้ หมด, ชา่ งไฟฟ้ า,อิเล็กทรอนิกส,์ คอมพิวเตอร์ 114 คน ผ่านการฝึ ก 113 คน, ชา่ งอุตสาหกรรมศล
20 คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด,ธุรกิจและบริการ 174 คน ผ่านการฝึ กทัง้ หมด)

สถานการณ์และประเด็นด้านแรงงานในจ ังหว ัดจ ันทบุร ี
(การคุม
้ ครองแรงงานและสว ัสดิการ)
ด้าน
การตรวจ
แรงงาน

ประเด็นหล ัก
-ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 292 แห่ง มีลก
ู จ ้างทีผ
่ า่ นการตรวจหรือได ้รับการคุ ้มครองรวม
9.401 คน
- ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบการสว่ นใหญ่ 287 แห่ง (99.29%) ปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ต ้องตามกฎหมาย
และ ปฏิบต
ั ไิ ม่ถก
ู ต ้องตามกฎหมาย 5 แห่ง (1.71%)

-ตรวจสอบความปลอดภ ัยในการทํางานของสถานประกอบการ 185 แห่ง ลูกจ ้างผ่านการตรวจ

7,593 คน

- ผลการตรวจพบว่า สถานประกอบการปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต ้องตามกฎหมายความปลอดภัย 173 แห่ง ปฏิบต
ั ิ
่ ม
ไม่ถก
ู ต ้องตามกฎหมายความปลอดภัย 9 แห่ง(สว่ นใหญ่เป็ นการขายสง่ การขายปลีก การซอ
แซมยานยนต์ฯ ) และได ้ออกคําสงั่ ให ้ปรับปรุงเรียบร ้อยแล ้ว 12 แห่ง

การประกัน
สงั คม

- การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการ 207 แห่ง ลูกจ ้างทีถ
่ ก
ู เลิกจ ้าง 1,254 คน

ิ ค ้า ผู ้โดยสารทางรถยนต์ การติดตัง้ ประปาสายหลัก
(การค ้าเครือ
่ งไฟฟ้ า ยานพาหนะ ฯลฯ ขนสง่ สน
ตามลําดับ)

ิ ธิ์
- การดูแลให้ลก
ู จ้างและผูป
้ ระก ันตนได้ร ับประโยชน์ทดแทนตามสท

ั
- สถานประกอบการทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนประก ันสงคม
2,913 แห่ง ผู ้ประกันตนมี 43,846 คน สถาน

พยาบาลในสงั กัดประกันสงั คมซงึ่ เป็ นสถานพยาบาลของรัฐบาล 1 แห่ง
ั
้ ริการกองทุนประก ันสงคม
ั
- กองทุนประก ันสงคม
ผูป
้ ระก ันตนทีม
่ าใชบ
108,011 ครัง้ (146.34%
้ ริการสูงสุดได ้แก่
ของผู ้ประกันตนทัง้ หมด) ประเภทประโยชน์ทดแทนทีผ
่ ป
ู ้ ระก ันตนใชบ
สงเคราะห์บต
ุ ร 75,175 ครัง้ (69.60%) กรณีวา่ งงาน 10,871 ครัง้ (10.06%) กรณีเจ็บป่ วย 10,696
ครัง้ (9.90%) กรณีชราภาพ 7,932 ครัง้ (7.34%) กรณีทพ
ุ พลภาพ 1,507 ครัง้ (1.39%) กรณี
คลอดบุตร 1,498 ครัง้ (1.38%) กรณีกรณีตาย 332 ครัง้ (0.31%)
-ปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน รวม 203,453,037.84 บาท กรณีวา่ งงานสูงสุด
66,965,050.05 บาท (32.91%) กรณีชราภาพ 44,682,741.37 บาท (21.96%) กรณีคลอดบุตร
34,599,893.90 บาท (17.01%)
้ การกองทุนเงินทดแทนให ้ความคุ ้มครองลูกจ ้างทีป
- กองทุนเงินทดแทน ผู ้ใชบริ
่ ระสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางาน 315 คน รวมเงินค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล และค่าทําศพ 2,261,133.85 บาท

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนยอยฯ และนโยบายรัฐมนตรีวาการกรวงแรงงาน
ความเชื่อมโยงสอดคลองของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
(6 ดาน)
รหัส
1

ดาน
ดานความ
มั่นคง

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(23 แผนแมบท)
รหัส

ประเด็นที่/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย ป 2561 -2565

1

1. ความมั่นคง
เปาหมาย:ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1) ดัชนีสันติภาพโลก
คาเปาหมาย: 1 ใน 75 ของโลก
ตัวชี้วัด : 2) ดัชนีวัดความสุขของประชากรไทย
คาเปาหมาย: 1 ใน 75 ของโลก
2. การตางประเทศ
เปาหมาย:การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําให
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
ตัวชี้วัด : การตางประเทศไทย
คาเปาหมาย: มากขึ้น/ดีขึ้นรอยละ 5 - 10

2

แผนยอยของแผนแมบท
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
รหัส

แผนยอย/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ป 2561 -2565

1.1 แผนยอย : การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
เปาหมาย: ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขดีขึ้นจนไมสงผลกระทบตอการ
บริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน
คาเปาหมาย: ดีขึ้นอยางนอย รอยละ 50
2.1 แผนยอย การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหวางประเทศ
เปาหมาย: ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกําหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1) ระดับความรวมมือกับตางประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากลที่
สําคัญ
คาเปาหมาย: มากขึ้น/ดีขึ้น รอยละ 5 - 10
2.2 ตัวชี้วัด : 2) ระดับความสําเร็จบทบาทไทยในการกําหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหวางประเทศ
คาเปาหมาย: มากขึ้น/ดีขึ้น รอยละ 5 - 10
2.3 ตัวชี้วัด : 3) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยสําคัญตอ
ผลประโยชนของชาติ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น (เฉลี่ยรอยละ)
คาเปาหมาย: มากขึ้น/ดีขึ้น รอยละ 5 - 10

ความเชื่อมโยงสอดคลองของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
(6 ดาน)

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(23 แผนแมบท)

แผนยอยของแผนแมบท
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ

รหัส

ดาน

รหัส

ประเด็นที่/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย ป 2561 -2565

รหัส

แผนยอย/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ป 2561 -2565

2

ดานการสราง
ขีดความ
สามารถ
ในการแขงขัน

4

4. อุตสาหกรรมและการบริหารแหงอนาคต
เปาหมาย 1: การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศสาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการ
ตัวชี้วัด : 1)อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
คาเปาหมาย: ขยายตัวรอยละ 4 .6
ตัวชี้วัด : 2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ
คาเปาหมาย: ขยายตัวรอยละ 5.4
เปาหมาย 2: ผลิตภาพการผลิตของสาขา
อุตสาหกรรมและสาขาบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตของสาขาอุตสาหกรรม
คาเปาหมาย: ขยายตัวรอยละ 2.2
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
ของสาขาบริการ
คาเปาหมาย: ขยายตัวรอยละ 2.7

4.1

แผนยอย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
เปาหมาย: แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถดานประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF
คาเปาหมาย: อันดับที่ 60

4.2

แผนยอย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
เปาหมาย: รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทยแผนไทย
คาเปาหมาย: ขยายตัวรอยละ 5

11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมาย: คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไดรับ
การพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานรางกาย สติปญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human
Development Index)
คาเปาหมาย: คาคะแนน 0.79

11.1

3

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

11

แผนยอย การพัฒนา และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
เปาหมาย: แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู
สิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน
คาเปาหมาย: ไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป

ความเชื่อมโยงสอดคลองของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
(6 ดาน)
รหัส

4

ดาน

ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

แผนยอยของแผนแมบท
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(23 แผนแมบท)
รหัส

15

ประเด็นที่/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย ป 2561 -2565

15. พลังทางสังคม
เปาหมาย: ทุกคนมีสวนรวมของการ
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มิติดานโอกาสของดัชนีชี้วัด
ความกาวหนาทางสังคม
คาเปาหมาย: เพิ่มขึ้นรอยละ 10

16. เศรษฐกิจฐานราก
เปาหมาย: รายไดของประชากรกลุม
รายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและ
อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอยางทั่วถึง

รหัส

แผนยอย/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ป 2561 -2565

11.2 แผนยอย การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ
เปาหมาย: ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต
เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : รอยละผูสูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทํา และรายไดเหมาะสม
คาเปาหมาย: เพิ่มขึ้นรอยละ 10
15.1 แผนยอย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
เปาหมาย1: ประชากรไทยมีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดสวนประชากรอายุ 25 – 59 ปที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดลอมเทียบกับจํานวนประชากรอายุ 25 –
59 ปทั้งหมด
คาเปาหมาย: เพิ่มขึ้นรอยละ 60
15.2 เปาหมาย2: ผูสูงอายุมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด : : สัดสวนผูสูงอายุที่ประสบปญหาความยากจนหลายมิติลดลง
คาเปาหมาย: รอยละ 10
16.1 แผนยอย การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
เปาหมาย: ศักยภาพและความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายไดของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุด
คาเปาหมาย: ไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป

ความเชื่อมโยงสอดคลองของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
(6 ดาน)
รหัส

6

ดาน

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(23 แผนแมบท)
รหัส

ประเด็นที่/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย ป 2561 -2565

แผนยอยของแผนแมบท
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
รหัส

17

17. ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
17.1
เปาหมาย: คนไทยทุกคนไดรับการคุม ครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดสวนประชากรไทยทั้งหมดที่ไดรับ
ความคุมครองและมาตรการคุมครองทางสังคม
อยางนอย 9 กรณี
คาเปาหมาย: รอยละ 70

20

20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
เปาหมาย: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของภาครัฐ
คาเปาหมาย: ไมนอยกวารอยละ 85

แผนยอย/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ป 2561 -2565

แผนยอย การคุมครองสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และ สุขภาพ
เปาหมาย: คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดสวนประชากรกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางที่ไดรับความ
คุมครองตามมาตรการคุมครองทางสังคมอยางนอย 9 กรณีไดแก เจ็บปวย
คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ พิการ เงินชวยเหลือครอบครัวหรือบุตร ชราภาพ
วางงาน ผูอยูในอุปการะ การบาดเจ็บจากการทํางาน
คาเปาหมาย: รอยละ 80
20.1 แผนยอย 1 การพัฒนาบริการประชาชน
เปาหมาย: งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดสวนความสําเร็จของกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปน
ดิจิทัล
คาเปาหมาย: รอยละ 100 (ทั้งหมด 2,180 กระบวนงานแบงเปนกระบวนงาน
ในระบบอํานวยความสะดวกในการประกอบ ธุรกิจแบบครบวงจร 300
กระบวนงาน และหนวยงานอื่นๆ 1,880 กระบวนงาน)
20.2 2) แผนยอย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เปาหมาย: ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ
คลองตัว
ตัวชี้วัด : สัดสวนของหนวยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูงตามเปาหมาย
คาเปาหมาย: ไมนอยกวารอยละ 90

ความเชื่อมโยงสอดคลองของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัดฯ กับตัวชี้วัดยอยและตัวชี้วัดแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติ
(6 ดาน)
รหัส

ดาน

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(23 แผนแมบท)
รหัส

ประเด็นที่/เปาหมาย/ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย ป 2561 -2565

21

21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย: ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรูทุจริต (CPI Index) ของ
ประเทศไทย
คาเปาหมาย: อยูในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ํากวา 50 คะแนน

แผนยอยของแผนแมบท
ภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
รหัส
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21.1 แผนยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เปาหมาย: ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน ITA
คาเปาหมาย: รอยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป)

นโยบายเน้นหน ักของกระทรวงแรงงาน ปี 2563
นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 3 ข้อ
1) การเร่งร ัดปฏิรป
ู กําล ังแรงงาน (Workforce Transformation)
่ เสริมการนําเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงก ับประเทศต้นทาง เพือ
2) สง
่ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจ
ํ หร ับแรงงานแรกเข้าทํางานให้สามารถดํารงชพ
ี อยูไ่ ด้
3) ยกระด ับรายได้สา

ํ ค ัญทีต
นโยบายสา
่ อ
้ งดําเนินการต่อเนือ
่ ง10 ข้อ
ั
่ งคมผู
่ เสริมการจ้างงาน
1) การเตรียมความพร้อมรองร ับการเข้าสูส
ส
้ ง
ู อายุ โดยการสง
ี ทีเ่ หมาะสมก ับผูส
และพ ัฒนาท ักษะอาชพ
้ ง
ู อายุ
่ เสริมการมีงานทําทีม
่ งว ัย ไม่วา
2) สง
่ ค
ี ณ
ุ ค่า (Decent Work) ให้คนทุกชว
่ จะเป็นกลุม
่
คนทวไป
่ั
หรือแรงงานกลุม
่ พิเศษ
ั
่ เสริมและพ ัฒนาศกยภาพแรงงานไทยให้
3) สง
เดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูก
ั ศ
ตอง มีศกดิ
์ รี เป็นทีต
่ อ
้ งการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ
ั
ิ ธิประโยชน์ รวมทงส
่ เสริมการป้องก ันสุขภาพ เพือ
4) พ ัฒนาระบบประก ันสงคมและส
ท
ั้ ง
่
้ ให้แก่แรงงาน
สร้างหล ักการประก ันความมน
่ ั คงและคุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ย
ี งิ่ ขึน

นโยบายเน้นหน ักของกระทรวงแรงงาน ปี 2563
ํ ค ัญทีต
นโยบายสา
่ อ
้ งดําเนินการต่อเนือ
่ ง10 ข้อ (ต่อ)
้ าตรการทางกฎหมาย การสร้างเครือข่าย
5) ข ับเคลือ
่ น Safety Thailand โดยใชม
รวมทงสร้
ั้
างว ัฒนธรรมความปลอดภ ัยยงยื
่ั น
่ เสริม คุม
6) ขยายการบูรณาการเครือข่ายในการสง
้ ครอง และพ ัฒนาท ักษะฝี มือแรงงาน
ั
ี มีรายได้ มีหล ักประก ันทางสงคมและมี
อิสระ ให้มอ
ี าชพ
ความปลอดภ ัยในการทํางาน
้ รงงาน ปัญหาการค้า
ิ ธิภาพการป้องก ันและแก้ไขปัญหาการบ ังค ับใชแ
7) เพิม
่ ประสท
มนุษย์ดา้ นแรงงาน และปัญหาการใชเ้ ด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
8) พ ัฒนารูปแบบการกําก ับ ดูแล ตลอดจนสร้างกลไกการบริหารจ ัดการแบบมีสว่ นร่วม
ั ัดกระทรวงแรงงาน เพือ
ระหว่างเอกชนและหน่วยงานในสงก
่ ยกระด ับการให้บริการสาธารณะด้าน
แรงงานให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
ั
9) เพิม
่ ศกยภาพการทํ
างานของอาสาสม ัครแรงงานและบ ัณฑิตแรงงานเพือ
่ เป็นกลไก
สําค ัญในระด ับภูมภ
ิ าคในการข ับเคลือ
่ นบริการสาธารณะด้านแรงงาน และ
10) ยกระด ับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส ์ เพือ
่ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้
่ งทาง
หลากหลายชอ

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
สว่ นที่ 1 บทสรุปผูบ
้ ริหาร (สรุปว ัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของแผนในการข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนาด้านแรงงานใน

้ ที่ และแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงาน ประกอบด้วยประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ได้แก่...............
พืน

สว่ นที่ 2 ความสอดคล้องก ับแผน 3 ระด ับตามน ัยของมติคณะร ัฐมนตรี เมือ
่ ว ันที่ 4 ธ ันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระด ับที่ 1)
(1)เป้ าหมาย……………………………………………………………………………………………………....
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์………………………………………………………………………………...........
(3) การบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ………………………………………………………..........
2.2 แผนระด ับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1)เป้ าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ.............................................................
-เป้ าหมาย………………………………………………………..........................................
-การบรรลุเป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ……………………………...................................
(2)แผนย่อยของแผนแม่บทฯ……………………………...................................................
-แนวทางการพัฒนา…………………………............................................................
-เป้ าหมายของแผนย่อย..................................................................................
-การบรรลุเป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ………………………….....................
2.2.2 แผนการปฏิรป
ู ประเทศ
……………………………....................................................................................
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
……………………………...................................................................................
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ ด ้วยความมั่นคงแห่งชาติ
……………………………...................................................................................

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
สว่ นที่ 2 ความสอดคล้องก ับแผน 3 ระด ับตามน ัยของมติคณะร ัฐมนตรี เมือ
่ ว ันที่ 4 ธ ันวาคม 2560
2.3 แผนระด ับที่ 3 ทีเ่ กีย
่ วข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาค........ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)
แผนพัฒนาภาค........ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) ของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ มีสาระสําคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประเด็นการพัฒนาแรงงานของ
ภาค.......โดยสรุป ดังนี้
……………………………....................................................................................
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด………. (พ.ศ. .... – ....) ฉบับทบทวน ปี .....
แผนพัฒนาจังหวัด………. (พ.ศ. .... – ....) ฉบับทบทวน ปี ..... ของจังหวัด.......มีสาระสําคัญ โดย
สรุป ดังนี้
……………………………....................................................................................
2.3.3 แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงแรงงาน มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
……………………………....................................................................................
2.3.4 แผนปฏิบต
ั ริ าชการสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
……………………………....................................................................................

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
ํ ค ัญของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด (พ.ศ. 2563 – 2565)
สว่ นที่ 3 สาระสา
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจําเป็นของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด........
(พ.ศ. 2563 – 2565)
.........(สรุปสถานการณ์ด ้านแรงงานในพืน
้ ทีจ่ ังหวัด และปั ญหาด ้านแรงงานในพืน
้ ทีจ่ ังหวัดในปั จจุบน
ั
……………………………....................................................................................
(สรุปความจําเป็ นของแผนฯ
……………………………....................................................................................
(ตัวอย่าง) เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ปัจจุบน
ั และการกําหนดทิศทางการพัฒนาด ้านแรงงานของ
กระทรวงแรงงานซงึ่ เป็ นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ
่ นภารกิจด ้านแรงงานของประเทศ
และสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาภาคและเป้ าหมายการพัฒนาจังหวัดในประเด็นด ้านแรงงาน สํานักงานแรงงานจังหวัด....
ร่วมกับหน่วยงานในสงั กัดกระทรวงแรงงานในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัด.........และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จึงร่วมกันจัดทําแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ด ้านแรงงานจังหวัด...... (พ.ศ. 2563 – 2565) เพือ
่ ให ้จังหวัด
มีกรอบแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาด ้านแรงงานของจังหวัดเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน............................
3.2 สาระสําค ัญของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด...... (พ.ศ. 2563 – 2565)
3.2.1 ว ัตถุประสงค์
……………………………....................................................................................................
3.2.2 เป้าหมาย พ ันธกิจ และต ัวชวี้ ัด
1) เป้าหมายการพ ัฒนาด้านแรงงานของจ ังหว ัด...........

ั ้ ๆ ทีจ่ ะสอ
ื่ สารถึงวิสย
ั ทัศน์การพัฒนาด ้านแรงงานของจังหวัด
(อาจกําหนดเป็ นรูปแบบประโยคสน
ในชว่ งปี 2563 – 2565 หรือกําหนดเป็ นข ้อๆ ก็ได ้)
“…………………………………………………………………………………………………..”

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
2) พ ันธกิจ
(1)..................................................................................................
(2)..................................................................................................
(3)..................................................................................................
3) ต ัวชวี้ ัดรวม
ตัวชวี้ ัดความสําเร็จตามเป้ าหมายการพัฒนาด ้านแรงงานของจังหวัด........ สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านแรงงานจังหวัด..... (พ.ศ. 2563 – 2565) ได ้ดังนี้
ตารางที.่ ........ ตัวชวี้ ัดทัง้ หมดภายใต ้แผนปฏิบัตก
ิ ารด ้านแรงงานจังหวัด..... (พ.ศ. 2563 – 2565)

ตัวชีว้ ัด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ...............................................................
1.1
1.2
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :...............................................................
2.1
2.2

2563

ค่ าเป้าหมาย : ปี งบประมาณ
2564

2565

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
3.2.3 แนวทางการดําเนินการ/พ ัฒนา
(1)..................................................................................................
(2)..................................................................................................
(3)..................................................................................................
3.2.4 หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการนําแผนปฏิบ ัติการฯ ไปดําเนินการ
......................................................................................................................
.
..................................................................................................
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
…(สรุปแนวทางการติดตามและประเมินผล หรือกลไกทีม
่ อ
ี ยูข
่ องจังหวัด พอสงั เขป)
..............................................................................................................................................
.........................................
.
..................................................................................................

สว่ นที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และต ัวชวี้ ัดภายใต้
แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด..... (พ.ศ. 2563 – 2565)
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.2.2 เป้าหมาย พ ันธกิจ และต ัวชวี้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 ....................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 24 ....................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 ....................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 4 ....................................................................................

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กําลังแรงงาน ( แรงงานในและนอกระบบ รวมทังแรงงานคนพิ
้
การ แรงงานสูงอายุ) และ
ผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทํางานที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานในระดับาตรฐาน
สากล ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวติ ที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทํา มีความมัน่ คง และมีสขุ ภาวะที่ดีในการทํางาน
แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ได้ รับความคุ้มครองหรื อหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน ได้ แก่ 1)
ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา ของส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้ องถิ่น 2) ลูกจ้ างรัฐวิสาหกิจ 3) ครูใหญ่หรื อครู
โรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรี ยนเอกชน 4) ลูกจ้ างของรัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้ างที่
ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 6) ผู้มีงานทําที่ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทําที่ไม่ได้ รับการคุ้มครองหรื อผู้มีงานทําที่ได้ รับการคุ้มครองไม่ครบทังระบบ
้
หรื อผู้มีงานทําที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทํางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
หมายเหตุ – อ้ างอิงมาจากแผนปฏิบตั ิการด้ านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565)
ื่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1)...................
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 (ชอ

เป้าประสงค์

(ระบุเป้ าประสงค์).................

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
ต ัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมาย :

ค่ าเป้าหมาย

ต ัวชวี้ ัด

ปี 2563

ปี 2564

ต ัวชวี้ ัดที่
1)..................................................
ต ัวชวี้ ัดที่
2)..................................................
กลยุทธ์ :

1.
2.
ลําด ับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบหล ัก

กลยุทธ์ท ี่ 1........................................
1

โครงการ…………………

2

โครงการ…………………

ระบุหน่วยงาน
(ตัวย่อ)

2565

องค์ประกอบของแผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด.......พ.ศ. 2563 – 2565)
สว่ นที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบ ัติการด้านแรงงานจ ังหว ัด...... (พ.ศ. 2563 – 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ...........................................................................................................
กลยุทธ์ ท่ ี 1 ..............................................................................................................................
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563 2564 2565

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
รวม

2563 2564

2565

รวม

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ/
หน่ วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้ องของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชีว้ ัดของแผนย่ อย แผนแม่ บทฯ
และยุทธศาสตร์ ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี ้วัดที่
ตัวชี ้วัดที่

ตัวอย่ าง ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถของแรงงาน และส่ งเสริมผู้ประกอบการสู่ระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาทักษะฝี มือแรงงานทัง้ ในและนอกระบบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาคน พัฒนา
งานสรางอาชีพตนกระบี่
2. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพ

ตัวชีว้ ัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จํานวนแรงงานทีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
เขาสูป ระชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

2,500
คน

2,500
คน

2,500
คน

7,500
คน

3.1769

3.1769

3.1769

9.5307

150
คน

200
คน

200
คน

550
คน

0.2775

0.3700

0.3700

1.0175

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ/
หน่ วยงาน
สนับสนุน
สรจ./สจจ./สคค./
สนพ./สปจ / วทยาลยสารพด
ชาง
สนพ.กบ.

ความสอดคล้ องของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชีว้ ัดของแผนย่ อย แผนแม่ บทฯ
และยุทธศาสตร์ ชาติ
ยุทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บท
แผนย่อย
ด้ านที่
ตัวชี ้วัดที่
ตัวชี ้วัดที่
3

11

11.1

3

11

11.2

วิเคราะห์ SWOT
(ปัจจ ัยภายใน จุดแข็ง)
ลําด ับ

เดิม

1

เป็ นแหล่งเพาะปลูกผลไม ้หลักของกลุม
่ จังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยเฉพาะ
จังหวัดจันทบุรซ
ี งึ่ ผลิตทุเรียน มังคุด ลําไย และเงาะ ได ้มากกว่าร ้อยละ ๗๐
้ โภค
ของผลผลิตทัง้ ประเทศจึงมีปริมาณการผลิตมากพอสําหรับใชบริ
ภายในประเทศ และสง่ ออกไปยังต่างประเทศ ซงึ่ สร ้างรายได ้ให ้แก่ท ้องถิน
่
จํานวนมาก นอกจากนีพ
้ น
ื้ ทีน
่ ย
ี้ งั มีพน
ื้ ทีช
่ ายฝั่ งทะเลทีเ่ หมาะแก่การทําประมงนํ้ า
ั ว์นํ้าชายฝั่ ง
ลึก และการเพาะเลีย
้ งสต

2

ื่ เสย
ี ง โดยได ้มีการฝึ กฝนฝี มือ
จันทบุรเี ป็ นแหล่งแร่รัตนชาติทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีชอ
ด ้านการเจียระไนจนเกิดความชาํ นาญ และมีการใชวิ้ ทยาการต่างๆ เพือ
่ เพิม
่
คุณค่าของอัญมณี สง่ ผลให ้กลุม
่ จังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยเฉพาะจันทบุรี
เป็ นแหล่งเจียระไน และย่านธุรกิจอัญมณีทส
ี่ ําคัญของประเทศทีส
่ ามารถ
ื่ มโยงไปสูก
่ ารพัฒนาทางด ้านการท่องเทีย
สนับสนุนเชอ
่ วซงึ่ นักท่องเทีย
่ วทีม
่ า
ื้ กลับไปเป็ นของทีร่ ะลึก
เยีย
่ มชมแหล่งท่องเทีย
่ วของพืน
้ ทีส
่ ามารถซอ

3

่ งทางการค ้าชายแดน (จุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 3 จุด)
มีชอ
ื่ มโยงประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามซงึ่ เป็ นจุดการค ้าชายแดนทีอ
เชอ
่ ยู่
ใกล ้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพืน
้ ทีบ
่ ริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกมากทีส
่ ด
ุ
เมือ
่ เปรียบเทียบกับจุดการค ้าชายแดนอืน
่ ๆ ของประเทศ ประกอบกับตัง้ อยูใ่ น
้
่ าคตะวันออก เฉียงเหนือ ทําให ้สามารถเข ้าถึงตลาดทัง้ ในกรุงเทพฯ
เสนทางสู
ภ
และปริมณฑล พืน
้ ทีบ
่ ริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก ตลอดจนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเลยเข ้าไปในกัมพูชา-เวียดนาม ได ้โดยตรง

ข้อคิดเห็น

(ปัจจ ัยภายใน จุดแข็ง)

ลําดับ

เดิม

4

มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่ าเขา นํ้ าตก อุทยานแห่งชาติ และทะเลมาก
พอทีจ
่ ะดึงดูด และให ้บริการนักท่องเทีย
่ วได ้โดยมีพน
ื้ ทีห
่ ลายแห่งทีม
่ ส
ี ภาพ
ภูมอ
ิ ากาศและธรรมชาติทเี่ หมาะต่อการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วเชงิ อนุรักษ์
ทีส
่ ามารถจัดกิจกรรมได ้หลายอย่างทัง้ การท่องเทีย
่ วแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่อง
่ การท่องเทีย
แก่ง เชน
่ วในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งทีอ
่ ําเภอ
โป่ งนํ้ าร ้อน ตลอดจนในชว่ งฤดูผลไม ้เป็ นชว่ งทีจ
่ งู ใจให ้นักท่องเทีย
่ วได ้เข ้า
เทีย
่ วชมสวนและบริโภคผลไม ้ราคาถูก

5

ึ ษาหลายแห่งทีพ
่ ถานประกอบการ
มีสถาบันการศก
่ ัฒนาแรงงานใหม่เข ้าสูส

6

การพัฒนาทักษะแรงงาน มีเครือข่ายศูนย์พัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดครอบคลุม
พืน
้ ทีท
่ งั ้ จังหวัดมีความพร ้อมในการผลิตและการสนับสนุนกําลังคนเพือ
่ เข ้า
ทํางาน

7

การเคลือ
่ นย ้ายแรงงานมีน ้อยกว่าจังหวัดทีม
่ น
ี ค
ิ มอุตสาหกรรม

8

้
การทําประมงทะเลในจังหวัด เป็ นการทําประมงแบบเชาไปเย็
นกลับ ทําให ้ไม่
พบปั ญหาการค ้ามนุษย์ด ้านแรงงาน

9

มีหน่วยงานในสงั กัดกระทรวงแรงงานครอบคลุมการปฏิบต
ั งิ านและการ
ให ้บริการตามภารกิจด ้านแรงงานครบถ ้วน ได ้แก่ สํานักงานแรงงานจังหวัด
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ศูนย์ฝึกอบรมฝี มือแรงงานจังหวัด สํานักงาน
สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานประกันสงั คมจังหวัด

10

ั ยภาพทีจ
บุคลากรสว่ นใหญ่มค
ี วามรู ้ ความสามารถและศก
่ ะดําเนินการตาม
กรอบภารกิจและยุทธศาสตร์ เพือ
่ ให ้องค์กรประสบความสําเร็จ

ข้อคิดเห็น

(ปัจจ ัยภายใน จุดอ่อน)

ลําดับ

เดิม

1

สถานประกอบการสว่ นใหญ่ในจังหวัดจันทบุรป
ี ระสบปั ญหารุนแรงจะเป็ น
สถานประกอบการขนาดกลาง/เล็กทีย
่ ังมีการบริหารและจัดการแบบครอบครัว
กระทบกับการบริหารจัดการด ้านแรงงาน ในบางสถานประกอบการไม่ปฏิบต
ั ิ
ตามกฎหมายการให ้สวัสดิการ จึงทําให ้มาตรฐานคุณภาพชวี ต
ิ ของแรงงาน
ตํา่ กว่าพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดใกล ้เคียง ทําให ้แรงงานอพยพย ้ายถิน
่ ฐาน

2

แรงงานในท ้องถิน
่ ไม่สามารถตอบสนองความต ้องการสถานประกอบการได ้
เพียงพอ ได ้แก่ บุคลากรด ้านการท่องเทีย
่ ว แรงงานทีม
่ ฝ
ี ี มือและกึง่ ฝี มือ
ั ยภาพ แรงงานฝี มือด ้านอัญมณี แรงงานทุกกลุม
แรงงานภาคเกษตรทีม
่ ศ
ี ก
่
ฝี มือยังมีปัญหาระดับความรู ้ในด ้านต่างๆทีเ่ ป็ นอยูจ
่ ริงตํา่ กว่าระดับที่
ผู ้ประกอบการคาดหวังอยูพ
่ อสมควร

3

แหล่งงาน/สถานประกอบการและอัตราค่าจ ้าง รวมทัง้ สวัสดิการไม่จงู ใจ
สถานประกอบการสว่ นใหญ่ต ้องการแรงงานไร ้ฝี มือหรือกึง่ ฝี มือ การพัฒนา
ั ยภาพสูงขึน
แรงงานในระบบให ้มีศก
้ ทําได ้ยาก และมาจากปั ญหาทีแ
่ รงงานมุง่
ึ ษาต่อในระดับอุดมศก
ึ ษามากขึน
ศก
้ จนขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
รองลงมา คือ แรงงานเลือกงานหรือมีทัศนคติในทางลบต่อการทํางาน
้ กษะตํา่ จึงทําให ้แรงงานอพยพย ้ายถิน
ประเภททีใ่ ชทั
่ ฐานไปขายแรงงานนอก
จังหวัด

4

ั ยภาพแรงงานในระบบให ้มีศก
ั ยภาพสูงขึน
การพัฒนาศก
้ ทําได ้ยากเพราะ
้
สถานประกอบการสว่ นใหญ่ในพืน
้ ทีเ่ ป็ นสถานประกอบการทีใ่ ชแรงงานไร
้ฝี มือ

ข้ อคิดเห็น
การปิ ดตัวของ
โรงงงาน/
กิจการสง่ ผล
เลิกจ ้าง

(ปัจจ ัยภายใน จุดอ่อน)

ลําดับ

เดิม

5

ั ยภาพแรงงานภาคเกษตร ค่านิยมแรงงานใหม่ทจ
ขาดการพัฒนาศก
ี่ ะเข ้ามา
ทํางานภาคเกษตรมีจํานวนลดลง

6

มีแรงงานต่างด ้าวหลบหนีเข ้าเมืองโดยผิดกฎหมายทีข
่ าดการควบคุม การ
บริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ และการเข ้ามาทํางานของแรงงานต่างด ้าวทีม
่ ี
้
ผู ้ติดตามอาจทําให ้เกิดปั ญหาการค ้ามนุษย์และการบังคับใชแรงงานเด็
ก

7

อัตรากําลังไม่ได ้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอต่อการดําเนินงานตามภารกิจ และ
ั พันธ์
การวางตําแหน่งบุคลากรและจัดสรรอัตรากําลังภายในสว่ นราชการไม่สม
กับภาระงาน รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์องค์กร ไม่
ตรงกับสมรรถนะทีต
่ ้องการ

8

ระบบฐานข ้อมูลและสารสนเทศยังไม่เป็ นมาตรฐานสากลทีจ
่ ะรองรับภารกิจที่
เพิม
่ มากขึน
้

ข้ อคิดเห็น

(ปัจจ ัยภายนอก โอกาส)
ลําด ับ

เดิม

ข้อคิดเห็น

1

ี นจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ
การรวมกลุม
่ ทางเศรษฐกิจและการสร ้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
่ ะต ้องมีการ
เตรียมความพร ้อม ในนหลายๆ ด ้าน อาทิ (1) ด ้านอุตสาหกรรม นโยบาย EEC ด ้าน เกษตรกร
จะต ้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที AEC โดยเฉพาะการเพิม
่ ผลผลิตต่อไร่
รวมถึงการแปรรูปวัตถุดบ
ิ ขัน
้ ต ้นเพือ
่ สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด ้านแรงงาน มี
ความต ้องการแรงงานทีม
่ ฝ
ี ี มือเพิม
่ ขึน
้ อีกเป็ นจํานวนมากเนือ
่ งจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ด ้านการค ้าชายแดน จะทําให ้มีโอกาสในการเพิม
่ ปริมาณและมูลค่าการค ้า การลงทุน การท่องเทีย
่ ว
้ พยากร ธรรมชาติและแรงงานทีม
และการบริการ ตลอดจนมีโอกาสใชทรั
่ อ
ี ยูเ่ ป็ นจํานวนมากใน
ประเทศเพือ
่ นบ ้านเพือ
่ ขยายการค ้าชายแดน การท่องเทีย
่ ว และสร ้างฐานการผลิต ทัง้ ด ้านเกษตร
และอุตสาหกรรมตามแนวเขตพืน
้ ทีช
่ ายแดนไทยกับประเทศเพือ
่ นบ ้านรวมทัง้ การย ้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพือ
่ นบ ้าน

-Eec เป็ น
โอกาสให ้
จันทบุรม
ี าก
น ้อย
เพียงใด

2

ความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชวี ภาพ
ิ ค ้าให ้
เทคโนโลยีวส
ั ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะทําให ้มีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสน
สอดคล ้องกับความต ้องการการของผู ้บริโภคทีห
่ ลากหลาย ทัง้ ในด ้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา

3

โครงสร ้างประชากรทีก
่ ําลังเปลีย
่ นแปลงเป็ นสงั คมผู ้สูงอายุ ทําให ้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และ
ิ ค ้าและบริการทีส
ปรับปรุงสน
่ อดคล ้องกับความต ้องการทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป

4

เป็ นโอกาสในการพัฒนาภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ ในเรือ
่ งพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซงึ่ จะเป็ น
ิ ทางปั ญญาทีส
ทรัพย์สน
่ ร ้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได ้โดยมีความหลากหลายทางชวี ภาพเป็ นแหล่ง
วัตถุดบ
ิ ทีส
่ ําคัญ

5

นโยบายรัฐบาลเกีย
่ วกับแรงงานทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นเศรษฐกิจ พัฒนาแรงงานในพืน
้ ที่ อาทิ ระบบ
ี ในระดับชาติ นโยบายการนํ าแรงงานต่างด ้าวสญ
ั ชาติกม
มาตรฐานอาชพ
ั พูชาเข ้ามาทํางานใน
ึ ษามากขึน
ลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล สง่ เสริมให ้มีการเรียนสายอาชวี ศก
้ สง่ เสริมให ้สถาน
ประกอบกิจการพัฒนาลูกจ ้าง มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ กฎหมายบังคับใชกั้ บผู ้ประกอบ
ี ทีอ
ี
อาชพ
่ าจเป็ นอันตรายต่อสาธารณะ คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึ กอาชพ
จังหวัด (กพร.ปจ.)

รวมการนวด
แผนโบราณ

(ปัจจ ัยภายนอก ภ ัยคุกคาม)
ลําด ับ

เดิม

ข้อคิดเห็น

1

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด ้านการสง่ ออก อันเนือ
่ งมาจากสงครามการค ้า
้
่ มาตรฐานการ
จีน-สหรัฐฯ รวมทัง้ ได ้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทีไ่ ม่ใชภาษี
เพิม
่ ขึน
้ เชน
ิ ค ้า มาตรฐานด ้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสงิ่ แวดล ้อม
ผลิตสน
ิ ทาง ปั ญญา เป็ นต ้น ซงึ่ ได ้มีการตัง้ กฎเกณฑ์ในการรับซอ
ื้ สน
ิ ค ้าจาก
และมาตรฐานด ้านทรัพย์สน
ผู ้ผลิตค่อนข ้างมาก และมีการตรวจสอบคุณภาพ อย่างเข ้มงวด ดังนัน
้ เศรษฐกิจทีพ
่ งึ่ พาการ
สง่ ออกอย่างมาก จึงมีแนวโน ้มว่า การสง่ ออกจะมีอป
ุ สรรคมากขึน
้ ในอนาคต หากผู ้ผลิตหรือ
ี โอกาสทางการตลาดไป
ผู ้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวให ้เข ้ากับมาตรฐาน เหล่านีจ
้ ะสูญเสย
สง่ ผลให ้ผู ้ประกอบการในกลุม
่ จังหวัดภาคตะวันออกต ้องเร่ง ปรับเปลีย
่ นกระบวนการผลิตให ้ได ้
ิ ค ้าให ้เป็ นทีย
ั ญา ILO ฉบับที่ 188
มาตรฐานและคุณภาพสน
่ อมรับระหว่างประเทศ อาทิ อนุสญ
เป็ นต ้น

-ปั ญหาการ
ลงทุนของ
ต่างชาติใน
พืน
้ ทีม
่ ี
ผลกระทบ
การจ ้างงาน
-เทคโนโลยี
เข ้ามา
แทนที่
แรงงาน

2

ื่ มถอยลง เนือ
ระบบคุณค่าทีด
่ ข
ี องสงั คมไทยเสอ
่ งจากคนในสงั คมไม่สามารถปรับตัวและรู ้เท่า
ทันการเปลีย
่ นแปลงได ้อย่างเหมาะสม ทําให ้พฤติกรรมของคนในสงั คมเปลีย
่ นไป หันไปนิยม
ึ ซบ
ั วัฒนธรรมต่างชาติทไี่ ม่พงึ ประสงค์มากขึน
และซม
้ โดยหันมาให ้ความสําคัญกับวัตถุนย
ิ ม
่ เด็กและเยาวชนบางสว่ นมีพฤติกรรมไมเหมาะสม คนวัย
เงินตรา จนเกินความพอเพียง เชน
ึ ษาลดตํา่ ลงอย่างต่อเนือ
แรงงานต ้องรับภาระเพิม
่ ขึน
้ ในการดูแลผู ้สูงอายุ คุณภาพทางการศก
่ ง

3

้
ั เจน ทําให ้การวางแผนการ
การใชนโยบายจ
้างแรงงานต่างด ้าวระดับล่าง (Low-skilled) ไม่ชด
ี่ งมากขึน
ผลิตเกิดความเสย
้ การเคลือ
่ นย ้ายแรงงานไร ้ฝี มือจากประเทศเพือ
่ นบ ้านทีม
่ ป
ี ริมาณ
สูงขึน
้

4

กฎระเบียบต่างๆของทางราชการทีไ่ ม่สอดประสานกัน ทําให ้ขาดการบูรณาการในการทํางาน
แรงงานต่างด ้าวเข ้าเมืองได ้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฤดูการเกษตร ทําให ้แรงงานมีสภาวะการ
จ ้างงานทีไ่ ม่มเี สถียรภาพ บริหารจัดการเชงิ ระบบยาก และแรงงานต่างด ้าวนํ าโรคติดต่อเข ้ามา
สร ้างปั ญหาด ้านสุขภาพ รวมถึงด ้านอาชญากรรมให ้กับคนจันทบุร ี

5

ั ยภาพเคลือ
ASEAN Free Flow เปิ ดโอกาสให ้แรงงานต่างชาติทม
ี่ ศ
ี ก
่ นย ้ายเข ้ามาทํางานใน
จังหวัดจันทบุรี สง่ ผลต่ออัตราการจ ้างงานของแรงงานไทย

การจ ัดทําแผนปฏิบ ัติราชการด้านแรงงานจ ังหว ัดจ ันทบุร ี ปี 2563-2565

วิสัยทัศน
กําลังคนจันทบุรีมศี ักยภาพมุง สูแรงงานมาตรฐานสากล
ผลิตภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ

เปาหมายการพัฒนาดานแรงงาน(เปาประสงครวม)

ขอคิดเห็น

ขอคิดเห็น

1. แรงงานและผูประกอบการมีศกั ยภาพสูงขึ้น พรอมรับ
เปาหมายการพัฒนาแสดง
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง แรงงานมีคุณภาพสอดคลอง สถานภาพที่ตองการจะเปน
และเพียงพอกับความตองการของตลาดงาน
หรือบรรลุถึงในอนาคต
2. แรงงานมีความมัน่ คงในการทํางาน มีหลักประกัน และมี อยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาสศักยภาพ ปญหา
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอุปสรรคทีเ่ ปนลักษณะ
3. วัยแรงงานในสถานศึกษา สถาบันการศึกษามีศักยภาพ
เฉพาะของจังหวัด
พรอมเขาสูตลาดงาน

แผนปฏิบ ัติราชการด้านแรงงานจ ังหว ัดจ ันทบุร ี ปี 2563-2565

วิสัยทัศน
กําลังคนจันทบุรีมศี ักยภาพมุง สูแรงงานมาตรฐานสากล
ผลิตภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถแขงขันไดในระดับ
นานาชาติ

เปาหมายการพัฒนาดานแรงงาน(เปาประสงครวม)
1. แรงงานและผูประกอบการมีศกั ยภาพสูงขึ้น พรอมรับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง แรงงานมีคณ
ุ ภาพสอดคลอง
และเพียงพอกับความตองการของตลาดงาน
2. แรงงานมีความมัน่ คงในการทํางาน มีหลักประกัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. วัยแรงงานในสถานศึกษา สถาบันการศึกษามีศักยภาพ
พรอมเขาสูตลาดงาน

ขอคิดเห็น

ขอคิดเห็น

พันธกิจ
1. ส่งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อมชาวจันทบุรีเข้ าสู่
ตลาดแรงงานเพื่อมีรายได้ ที่เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพ
แรงงาน และผู้ประกอบการ ให้ พร้ อมรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และให้ สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริ มให้ แรงงานมีความมัน่ คงในการ
ทํางาน มีหลักประกัน และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาการบริ หารจัดการด้ านแรงงานเชิง บูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้ อคิดเห็น

ค่ านิยมร่ วม
1. มุง่ ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
2. ร่วมกันทํางานเชิงบูรณาการ และเป็ นทีม โดยมุง่
ผลสัมฤทธิ์
3. รับผิดชอบต่อหน้ าที่และสังคม
4. มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถก้ าวทันโลกและการเปลี่ยนแปลง สู่
Thailand 4.0
5. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส และมีคณ
ุ ธรรม

ข้ อคิดเห็น

แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์ดา้ นแรงงานจ ังหว ัดจ ันทบุร ี

มุมมอง
ิ ธิผล
ประสท

ขีดความสามารถในการ
แข่งข ันของประเทศ

ผู ้ประกอบการ

มุมมอง
คุณภาพการ
ให้บริการ

มุมมอง
ิ ธิภาพ
ประสท

อ ัตราการว่างงาน
ลดลง

ผลิตภาพแรงงาน
้
เพิม
่ ขึน
สร้างข้อเสนอคุณค่าแก่ลก
ู ค้า

ความพึงพอใจในด้านแรงงาน

ั
แรงงานมีศกยภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ

เตรียมความพร ้อมกําลังคน
่ ลาดงาน และสง่ เสริม
สูต
การมี งานทํามีรายได ้ของ
กําลังแรงงานในทุกชว่ งวัย
และสถานภาพ

ผู ้อยูใ่ นข่าย
ทํางาน
ความพึงพอใจในการทํางาน

การได้ร ับบริการ และ
อํานวยความสะดวก
เกีย
่ วก ับแรงงานสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องเป็น
ธรรม

พัฒนากําลังแรงงานให ้มี
ั ยภาพเพือ
สมรรถนะ ศก
่
ตอบสนองความต ้องการ
ของตลาดแรงงาน

การมี
งานทําที่
มน
่ ั คง

การมีคณ
ุ ภาพ
ี
ชวต
ิ ทีด
่ ท
ี งั้
ด้านรายได้
การคุม
้ ครอง
และสว ัสดิการ

คุ ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายแรงงานและ
เสริมสร ้างขวัญและคุณภาพ
ชวี ต
ิ ทีด
่ ใี ห ้กับแรงงาน

การได้ร ับ
การพ ัฒนา
ท ักษะฝี มือ

เสริมสร ้างความพร ้อมด ้าน
สมรรถนะองค์กรรองรับ
สถานการณ์ด ้านแรงงานที่
เปลีย
่ นแปลงไป

ทุนมนุษย์
มุมมอง
การพ ัฒนา
องค์การ

ทุนข้อมูลสารสนเทศ
ว ัฒนธรรม

ภาวะผูน
้ ํา

ทุนทางองค์กร

สร้างความ
สอดคล้อง

สร้างทีมงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนากําลังคนให ้เป็ นแรงงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเพือ
่ มีงานทําทีด
่ ี รวมทัง้ สง่ เสริม อํานวย
ความสะดวกการเข ้าทํางานทัง้ ในและต่างประเทศ และคุ ้มครองไม่ให ้ถูกหลอกลวง และเป็ นเหยือ
่ การค ้ามนุษย์
รวมทัง้ บริหารแรงงานต่างด ้าวตามกฎหมายให ้สอดคล ้องกับความจําเป็ นของพืน
้ ที่
เป้าประสงค์
1. ตลาด
แรงงานมีกําลัง
แรงงานที่
เพียงพอทัง้ เชงิ
ปริมาณและเชงิ
คุณภาพ
2. แรงงาน
ได ้รับการจ ้าง
งานทีเ่ หมาะสม
และเป็ นธรรม

ต ัวชว้ี ัด
1. อัตราการว่างงานลดลง
2.ร ้อยละการมีงานทําของผู ้สําเร็จการฝึ ก
เตรียมเข ้าทํางาน
3. อัตราการบรรจุงานต่อผู ้สมัครงาน
ี และผู ้
4. ผู ้ได ้รับการรับรองคุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ
5. ผู ้สูงอายุวย
ั ต ้น คนพิการ และผู ้ต ้องขังมี
ั ยภาพ
งานทําและรายได ้ทีเ่ หมาะสมกับศก
6. ผู ้เรียนในระบบทวิภาคีเพิม
่ ขึน
้
1.1 ระดับความสําเร็จของการแก ้ไขปั ญหาความ
มั่นคงในปั จจุบน
ั (การค ้ามนุษย์)
2.1 ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศให ้
สอดคล ้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานสากลทีส
่ ําคัญ (IUU)
2.2 ระดับความสําเร็จบทบาทไทยในการกําหนด
บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ
2.3 อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลใน
ประเด็นทีม
่ น
ี ัยสําคัญต่อผลประโยชน์ของชาติ มี
พัฒนาการทีด
่ ข
ี น
ึ้
11.2 ร ้อยละผู ้สูงอายุทม
ี่ ศ
ี ักยภาพมีงานทํา และ
รายได ้เหมาะสม
ั สว่ นประชากรอายุ 25 – 59 ปี ทม
15.1 สด
ี่ ก
ี าร
เตรียมการเพือ
่ ยามสูงอายุทงั ้ มิตท
ิ างเศรษฐกิจ
สงั คม สุขภาพและสภาพแวดล ้อมเทียบกับ
จํานวนประชากรอายุ 25 – 59 ปี ทงั ้ หมด
ั สว่ นผู ้สูงอายุทป
15.2 สด
ี่ ระสบปั ญหาความ
ยากจนหลายมิตล
ิ ดลง

แนวทางการพ ัฒนา

ความสอดคล้อง

ึ ษาเตรียม
1.1 สง่ เสริมสถานศก
ความพร ้อมให ้กับนักเรียน
ึ ษาในสงั กัดในการเข ้าสูก
่ าร
นักศก
เป็ นแรงงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ โดยมีการ
เผยแพร่ข ้อมูลเกีย
่ วกับตลาดงาน
ในปั จจุบน
ั และอนาคต พร ้อมทัง้
ี้ จงผู ้ปกครองให ้ได ้ทราบเพือ
ชแ
่
ี ทีเ่ หมาะสมให ้กับบุตร
เลือกอาชพ
หลาน
ั ยภาพผู ้สูงอายุ คน
1.2 พัฒนาศก
พิการ และผู ้ต ้องขังเพือ
่ เพิม
่
ี (ใน
โอกาสในการประกอบอาชพ
รูปแบบประชารัฐ) และเตรียมการ
รองรับสงั คมสูงวัย
1.3 สง่ เสริมการมีงานทําให ้แก่
กําลังแรงงานไทยทีป
่ ระสงค์
ทํางานในประเทศและต่างประเทศ
1.4 บริหารจัดการแรงงานต่างด ้าว
ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการและ
บริบทของจังหวัด
1.5 คุ ้มครองคนหางานไม่ให ้ถูก
หลอกจากการหางานทํา

ั ยภาพ
รหัส 11.2 การสง่ เสริมศก
วัยผู ้สูงอายุ
รหัส 15.1 การรองรับสงั คมสูงวัย
เชงิ รุก

รหัส 1.1 การป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความ
มัน
่ คง
รหัส2.1 การพัฒนาทีส
่ อดคล ้อง
กับมาตรฐานสากล และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ

ั ยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 สง่ เสริมและพัฒนาศก
่ เพิม
่ ผลิตภาพ
แรงงาน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพือ
่ ยกระดับทักษะฝี มือ แรงงานให ้ได ้มาตรฐาน และรองรับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาดงานทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

แนวทางการพ ัฒนา

1. แรงงานมีผลิตภาพ
มีสมรรถนะได ้
มาตรฐาน มีทักษะ
ฝี มือสามารถแข่งขัน
ได ้ในระดับนานาชาติ
2. สถานประกอบ การ
มีความพร ้อมด ้าน
แรงงานในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ และมี
ความรับผิดชอบต่อ
สงั คมด ้านแรงงาน
3. แรงงานของ
จังหวัดจันทบุรไี ด ้มี
โอกาสยกระดับและ
ได ้เข ้าทํางานในสาขา
ี และกลุม
อาชพ
่
อุตสาหกรรมสําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล

1. ผลิตภาพแรงงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้
2. จํานวนแรงงานมีทก
ั ษะฝี มือเพิม
่ ขึน
้
เพือ
่ รองรับความจ ้องการตลาดงาน
3. สถานประกอบกิจการทีเ่ ข ้าสูร่ ะบบ
มาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001 –
2553)
4. แรงงานทีข
่ อเทียบโอนประสบการณ์
และความรู ้เพือ
่ ขอรับวุฒ ิ ปวช. และปวส.
เพิม
่ ขึน
้
5. ร ้อยละของแรงงานฝี มือในสาขาและ
กลุม
่ อุตสาหกรรมสําคัญทีเ่ พิม
่ ขึน
้
6. จํานวนสถานประกอบกิจการทีม
่ ก
ี าร
พัฒนาทักษะฝี มือให ้กับลูกจ ้างตาม
กฎหมาย

2.1 พัฒนากําลังแรงงานให ้มี
ความพร ้อมในการเข ้าทํางาน
2.2 สร ้างแรงจูงใจด ้วยการ
ิ ธิประโยชน์ให ้กับ
เพิม
่ สท
สถานประกอบกิจการทีม
่ ก
ี าร
พัฒนาทักษะฝี มือให ้กับ
ลูกจ ้างตามกฎหมาย
2.3 พัฒนาทักษะฝี มือ
แรงงานให ้ได ้มาตรฐาน
รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
และตลาดงาน
2.4 พัฒนาฝี มือทางเลือก
เสริมเพือ
่ เพิม
่ โอกาสในการ
ี
ประกอบอาชพ
ั ยภาพการ
2.5 ยกระดับศก
เป็ นผู ้ประอบการธุรกิจ

11.1 ผลิตภาพแรงงาน
4.1 อันดับความสามารถด ้าน
ิ ธิภาพแรงงาน โดย WEF
ประสท
4.2 อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเทีย
่ วเชงิ สุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย
16.1 อัตราการเติบโตของรายได ้ของ
กลุม
่ ประชากรร ้อยละ 40 ทีม
่ รี ายได ้ตํา่ สุด

ความสอดคล้อง
รหัส 11.1 การพัฒนา และ
ั ยภาพวัยแรงงาน
ยกระดับศก

รหัส 4.1 การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต

รหัส 4.2 การท่องเทีย
่ วเชงิ สุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย
ั ยภาพการ
รหัส 16.1 ยกระดับศก
เป็ นผู ้ประอบการธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 คุ ้มครองและเสริมสร ้างความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชวี ต
ิ
ทีด
่ ี โดยการมีสว่ นร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสงั คมของแรงงานและสถานประกอบการ

เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

1. แรงงานมีหลัก
ประกันสงั คมทีม
่ ั่นคง
และมีคณ
ุ ภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี
โดยได ้รับความ
ิ ธิ
คุ ้มครองและสท
ประโยชน์ตามกฎหมาย

1. ร ้อยละของสถานประกอบ
กิจการทีต
่ รวจพบไม่ถก
ู ต ้อง
ตามกฎหมายแรงงานได ้
ดําเนินการให ้ถูกต ้อง
2. จํานวนแรงงานนอกระบบ
เข ้าสูร่ ะบบประกันสงั คมตาม
นโยบายหนึง่ ตําบลหนึง่ หมูบ
่ ้าน
ของกระทรวงแรงงาน
ั สว่ นประชากรกลุม
17.1 สด
่
ด ้อยโอกาสและกลุม
่ เปราะบาง
ทีไ่ ด ้รับความคุ ้มครองตาม
มาตรการคุ ้มครองทางสงั คม
อย่างน ้อย 9 กรณีได ้แก่
เจ็บป่ วย คลอดบุตร ตาย
ทุพพลภาพ พิการ เงิน
ชว่ ยเหลือครอบครัวหรือ
บุตร ชราภาพ ว่างงาน ผู ้อยูใ่ น
อุปการะ การบาดเจ็บจากการ
ทํางาน

แนวทางการพ ัฒนา
่ เสริมความร่วมมือของสถาน
3.1 สง
ประกอบการในการปฏิบ ัติตามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง
3.2 คุม
้ ครองแรงงานให้ได้ร ับสว ัสดิการ
ิ ธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
และสท
่ เสริมและผล ักด ันให้แรงงานนอก
3.3 สง
ั
ระบบเข้าสูร่ ะบบประก ันสงคมในเช
งิ
บูรณาการ

ความสอดคล้อง
รหัส 17.1การคุ ้มครอง
สงั คมขัน
้ พืน
้ ฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ
สงั คม และ สุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พัฒนาองค์การให ้ทันสมัย ทัง้ ด ้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

แนวทางการพ ัฒนา

ความสอดคล้อง

1. องค์กรมีระบบการ
บริหารจัดการทีม
่ ี
ิ ธิภาพสูงทันสมัย
ประสท
คล่องตัว และมีธรรมาภิ
บาล สามารถรองรับการ
ให ้บริการทีเ่ พิม
่ มากขึน
้

1.ร ้อยละของข ้อร ้องเรียนทีไ่ ด ้รับ
การแก ้ไขเกีย
่ วกับ ธรรมาภิบาล
2. คะแนนการประเมินมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการดําเนินการ
3. ร ้อยละของความพึงพอใจของ
ี หรือผู ้รับบริการใน
ผู ้มีสว่ นได ้เสย
ภารกิจของหน่วยงานสงั กัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด

4.1 พ ัฒนาการบริหารจ ัดการทีม
่ ี
คุณภาพได้มาตรฐาน
4.2 พ ัฒนาบุคลากรให้มข
ี ด
ี
สมรรถนะสูงสามารถรองร ับการ
เปลีย
่ นแปลง
4.3 พ ัฒนาระบบข้อมูลด้านแรงงาน
เพือ
่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลแรงงาน
ของจ ังหว ัดทีท
่ ันสม ัย
4.4 บูรณาการการทํางานด้าน
แรงงานในการข ับเคลือ
่ นนโยบาย
และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้
ั
เกิดผลสมฤทธิ
์

รหัส 20.1การพัฒนา
บริการประชาชน
รหัส20.2 การพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐ
รหัส21.1 การป้ องกันการ
ทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ

ั สว่ นความสําเร็จของ
20.1 สด
กระบวนงานทีไ่ ด ้รับการ
ปรับเปลีย
่ นให ้เป็ นดิจท
ิ ล
ั
ั สว่ นของหน่วยงานที่
20.2 สด
ั ฤทธิอ
บรรลุผลสม
์ ย่างสูงตาม
เป้ าหมาย
21.1 ร ้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ใบงาน 1

การทบทวนเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 ………………………………………………………………………………..

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/
เปาหมายรวม 3 ป

ขอมูล
คาฐาน

เปาหมายรายป
2563 2564 2565

กลยุทธ

ใบงานที่ 2

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

56

การพิจารณาความสอดคล้ องของโครงการแต่ ละโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ......................
เป้าประสงค์..............................
ตัวชี ้วัด................................
กลยุทธ์/แนวทาง/มาตรการ......................
โครงการ.....................................ผลผลิต/ผลลัพธ์
.............

กิจกรรมหลักที่ 1...............เงิน.....................ผู้รับผิดชอบ..........
กิจกรรมหลักที่ 2...............เงิน.....................ผู้รับผิดชอบ..........

ใบงานที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ .. . ............................................................................................
กลยุทธ์ท.ี่ ... ............................................................................................................

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

25
63

25
64

25
65

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
รวม

25
63

25
64

25
65

รวม

หน่ วยงาน
รั บผิดชอบ
หน่ วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้ องของแผนงาน/
โครงการกับตัวชีว้ ัดของแผนย่ อย
แผนแม่ บทฯ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนย่อย
ชาติด้านที่
ตัวชี ้วัดที่ ตัวชี ้วัดที่

สวนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานแรงงานจังหวัด........ (พ.ศ. 2563 - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 .........................................................
กลยุทธที่ 1 ..................................................................
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมาย

2563 2564 2565 รวม 2563 2564 2565

รวม

หนวยงาน
รับผิดชอบ/
หนวยงาน
สนับสนุน

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการ
กับตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร แผนแมบทฯ แผนยอย
ชาติดานที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

1. โครงการ.................
2. โครงกา...................
ตัวอยาง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการทีด่ ี มีธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการดานแรงงานเชิงบูรณาการสูป ระชาชนในพืน้ ที/่ ชุมชน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการแกไขปญหา
ความเดือดรอนดานอาชีพ

งบประมาณ
(ลานบาท)

เปาหมาย

2563 2564 2565
200
คน

200
คน

200
คน

แนวคิด (เชื่อมโยงโดยตัวชีว้ ดั ของแผนแมบทยอยฯ)

รวม
600
คน

2563

2564

2565

0.4450 0.4450 0.4450

รวม
1.3350

หนวยงาน
รับผิดชอบ/
หนวยงาน
สนับสนุน
สรจ.กบ.

ความสอดคลองของแผนงาน/โครงการกับ
ตัวชี้วัดของแผนยอย แผนแมบทฯ
และยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร
ชาติดานที่

แผนแมบทฯ
ตัวชี้วัดที่

แผนยอย
ตัวชี้วัดที่

4

16

16.1

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนากําลังคนให ้เป็ นแรงงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเพือ
่ มีงานทําทีด
่ ี รวมทัง้ สง่ เสริม อํานวยความสะดวกการเข ้า
ทํางานทัง้ ในและต่างประเทศ และคุ ้มครองไม่ให ้ถูกหลอกลวง และเป็ นเหยือ
่ การค ้ามนุษย์ รวมทัง้
บริหารแรงงานต่างด ้าวตามกฎหมายให ้สอดคล ้องกับความจําเป็ นของพืน
้ ที่
ต ัวชวี้ ัด

กลยุทธ์

2, 4, 6

เตรียมความพร ้อม
กําลังคนเข ้าสู่
กําลังแรงงาน

11.2, 15.1, 15.2
(5)

สง่ เสริมและพัฒนา
คนทุกเพศทุก
สถานะทีอ
่ ยูใ่ นวัย
ทํางานด ้มีงานทํา

1, 3

อํานวยความ
สะดวกการเข ้า
ทํางานทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

1.1, 2,1, 2.2, 2.3

คุ ้มครองไม่ให ้ถูก
หลอกลวง และ
เป็ นเหยือ
่ การค ้า
มนุษย์

บริหารแรงงาน
ต่างด ้าวตาม
กฎหมาย

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม/
งบประมาณ/

หน่วย
งานร ับ
ผิดชอบ
60

60

ั ยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 สง่ เสริมและพัฒนาศก
่ เพิม
่ ผลิตภาพแรงงาน โดยความร่วมมือ
ของภาครัฐและเอกชน เพือ
่ ยกระดับทักษะฝี มือ แรงงานให ้ได ้มาตรฐาน และรองรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาดงานทัง้ ในและต่างประเทศ
ต ัวชวี้ ัด

กลยุทธ์

2

พัฒนากําลัง
แรงงานให ้มีความ
พร ้อมในการเข ้า
ทํางาน

11.1, 4.1
(1, 6)

สง่ เสริมการ
ยกระดับฝี มือ
แรงงานในสถาน
ประกอบการ

11.1, 4.1
(1, 4, 5)

พัฒนาทักษะฝี มือ
แรงงานให ้ได ้
มาตรฐาน

4.2

พัฒนาฝี มือ
ทางเลือก

6.1
(3)

ั ยภาพ
ยกระดับศก
การเป็ นผู ้ประอบ
การธุรกิจ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม/
งบประมาณ

หนวย
งานร ับ
ผิดชอบ

61

61

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 คุ ้มครองและเสริมสร ้างความมั่นคง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี โดยการมีสว่ นร่วม
และความตระหนักความรับผิดชอบต่อสงั คมของแรงงานและสถานประกอบการ
ต ัวชวี้ ัด

กลยุทธ์

1

สง่ เสริมความร่วมมือของสถาน
ประกอบการในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
แรงงานและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง

17.1

คุ ้มครองแรงงานให ้ได ้รับ
ิ ธิประโยชน์
สวัสดิการและสท
ตามกฎหมายแรงงาน

2

สง่ เสริมและผลักดันให ้แรงงาน
นอกระบบเข ้าสูร่ ะบบ
ประกันสงั คมในเชงิ บูรณาการ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม/
งบประมาณ

หน่วย
งานร ับ
ผิดชอบ

62

62

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พัฒนาองค์การให ้ทันสมัย ทัง้ ด ้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี

ต ัวชวี้ ัด

กลยุธ ์

20.1, 21.1
(1, 2, 3)

20.1, 21.1
(1, 2, 3)

พัฒนาการบริหาร
จัดการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ได ้มาตรฐาน

พัฒนาบุคลากรให ้มี
ขีดสมรรถนะสูง
สามารถรองรับการ
เปลีย
่ นแปลง

พัฒนาระบบข ้อมูลด ้าน
แรงงานเพือ
่ เป็ น
ศูนย์กลางข ้อมูลแรงงาน
ของจังหวัดทีท
่ น
ั สมัย

20.2

บูรณาการการทํางานด ้าน
แรงงานในการขับเคลือ
่ น
นโยบายและแก ้ไขปั ญหาด ้าน
ั ฤทธิ์
แรงงานให ้เกิดผลสม

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม/
งบประมาณ

หน่วย
งานร ับ
ผิดชออบ

63

63

แผนปฏิบ ัติราชการด้านแรงงานจ ังหว ัดจ ันทบุร ี ปี 2563-2565

วิสัยทัศน์
กำลังคนจันทบุรีมีศักยภำพมุ่งสู่แรงงำนมำตรฐำนสำกลผลิตภำพสูง คุณภำพ
ชีวิตที่ดี สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนแรงงำน(เป้ำประสงค์รวม)
1. แรงงำนและผู้ประกอบกำรมีศักยภำพสูงขึ้นพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แรงงำนมีคุณภำพสอดคล้องและเพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำดงำน

2. แรงงำนมีควำมมั่นคงในกำรทำงำน มีหลักประกัน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี
3. วัยแรงงำนในสถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำมีศักยภำพพร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกาลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อมีรายได้ที่
เหมาะสม และเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเชิง บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่ านิยมร่ วม
1. มุง่ ดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
2. ร่วมกันทำงำนเชิงบูรณำกำร และเป็ นทีม โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3. รับผิดชอบต่อหน้ ำที่และสังคม
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และเพิ่มประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถก้ ำว
ทันโลกและกำรเปลี่ยนแปลง สู่ Thailand 4.0
5. ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และมีคณ
ุ ธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนากาลังคนให ้เป็ นแรงงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเพือ
่ มีงานทาทีด
่ ี รวมทัง้ สง่ เสริม อานวย
ความสะดวกการเข ้าทางานทัง้ ในและต่างประเทศ และคุ ้มครองไม่ให ้ถูกหลอกลวง และเป็ นเหยือ
่ การค ้ามนุษย์
รวมทัง้ บริหารแรงงานต่างด ้าวตามกฎหมายให ้สอดคล ้องกับความจาเป็ นของพืน
้ ที่
เป้าประสงค์

ต ัวชว้ี ัด

1. แรงงานมีทักษะ
ั ยภาพได ้รับ
และศก
การจ ้างงานที่
เหมาะสมและเป็ น
ธรรม
2. ตลาดแรงงานมี
กาลังแรงงานที่
เพียงพอทัง้ เชงิ
ปริมาณและเชงิ
คุณภาพ

1. อัตราการว่างงานลดลง
2. ร ้อยละการมีงานทาของ
ผู ้สาเร็จการฝึ กเตรียมเข ้า
ทางาน

3. ผู ้สูงอายุม ี
คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี มี
ความมัน
่ คงในชวี ต
ิ
สร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้แก่สงั คมเพิม
่ ขึน
้

3. ร ้อยละผู ้สูงอายุทม
ี่ ี
ั ยภาพมีงานทาและ
ศก
รายได ้เหมาะสม

กลยุทธ์

ความสอดคล้อง

ึ ษาเตรียมความ
1.1 สง่ เสริมสถานศก
ึ ษาในสงั กัดใน
พร ้อมให ้กับนักเรียนนักศก
่ ารเป็ นแรงงานทีม
การเข ้าสูก
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
สอดคล ้องกับตลาดงานโดยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ าย

-นโยบาย รง. เร่งดวน.ข ้อ 3)

1.2 สง่ เสริมการมีงานทาให ้แก่กาลัง
แรงงานไทยทีป
่ ระสงค์ทางานในและ
ต่างประเทศ

-นโยบาย รง. สาคัญต่อเนือ
่ ง
ข ้อ 3)

1.3 บริหารจัดการแรงงานต่างด ้าวให ้
สอดคล ้องกับความต ้องการและบริบท
ของจังหวัด

-นโยบาย รง. เร่งดวน.ข ้อ 2)

ั ยภาพผู ้สูงอายุ คนพิการ
1.4 พัฒนาศก
และผู ้ต ้องขังเพือ
่ เพิม
่ โอกาสในการ
ี และเตรียมการรองรับ
ประกอบอาชพ
สงั คมสูงวัย

ผย.ยช 11.2 การสง่ เสริม
ั ยภาพวัยผู ้สูงอายุ
ศก
ผย.ยช 15.1 การรองรับ
สงั คมสูงวัยเชงิ รุก
-นโยบาย รง. สาคัญต่อเนือ
่ ง
ข ้อ 1),2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พัฒนากาลังคนให ้เป็ นแรงงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพเพือ
่ มีงานทาทีด
่ ี รวมทัง้ สง่ เสริม อานวย
ความสะดวกการเข ้าทางานทัง้ ในและต่างประเทศ และคุ ้มครองไม่ให ้ถูกหลอกลวง และเป็ นเหยือ
่ การค ้ามนุษย์
รวมทัง้ บริหารแรงงานต่างด ้าวตามกฎหมายให ้สอดคล ้องกับความจาเป็ นของพืน
้ ที่
เป้าประสงค์

ต ัวชว้ี ัด

กลยุทธ์

ความสอดคล้อง

4. การบริหารแรงงาน
ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความมัน
่ คง เศรษฐกิจ
และสงั คมโดยรวมของ
ประเทศ

4. ระดับความสาเร็จ
ของการป้ องกันการใช ้
แรงงานทีไ่ ม่สอดคล ้อง
กับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

้
1.5 ป้ องกันการใชแรงงานที
ไ่ ม่
สอดคล ้องกับข ้อกาหนดมาตรฐานทีเ่ ป็ น
พันธกรณีระหว่างประเทศ

ผย.ยช 2.1 การพัฒนาที่
สอดคล ้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ

5. ระดับความสาเร็จ
ของการแก ้ไขปั ญหา
การค ้ามนุษย์

1.6 คุ ้มครองคนหางานไม่ให ้ถูกหลอก
จากการหางานทา

ผย.ยช 1.1 การป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อความมัน
่ คง
-นโยบาย รง. สาคัญต่อเนือ
่ ง
ข ้อ 7)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 สง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพือ
่ เพิม
่ ผลิตภาพแรงงาน
โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพือ
่ ยกระดับทักษะฝี มือ แรงงานให ้ได ้มาตรฐาน และรองรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาดงานทัง้ ในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

1. แรงงานมีผลิต
ภาพ มีสมรรถนะได ้
มาตรฐาน มีทักษะ
ฝี มือสามารถแข่งขัน
ได ้ในระดับนานาชาติ
และสามมารถเข ้า
ทางานในกลุม
่
อุตสาหกรรมสาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล

1. ผลิตภาพแรงงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้

2.1 พัฒนากาลังแรงงานให ้มีความ
พร ้อมในการเข ้าทางาน
2.2 พัฒนาฝี มือทางเลือกเสริมเพือ
่
ี
เพิม
่ โอกาสในการประกอบอาชพ

2. จานวนแรงงานมีทก
ั ษะ
ฝี มือเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ รองรับความ
ต ้องการตลาดงานในสาขา
และกลุม
่ อุตสาหกรรมสาคัญ

2.3 พัฒนาทักษะฝี มือแรงงานให ้ได ้ ผย.ยช 4.1 การพัฒนาระบบ
มาตรฐานรองรับอุตสาหกรรม
นิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
สมัยใหม่และตลาดงาน
แห่งอนาคต
นโยบาย รง. เร่งด่วน ข ้อ 1)

2. สถานประกอบ
การมีความพร ้อม
ด ้านแรงงานในการ
แข่งขันทาง
เศรษฐกิจ และมี
ความรับผิดชอบต่อ
สงั คมด ้านแรงงาน

3. แรงงานทีข
่ อเทียบโอน
ประสบการณ์และความรู ้เพือ
่
ขอรับวุฒ ิ ปวช. และปวส.
เพิม
่ ขึน
้
4. จานวนสถานประกอบ
กิจการทีม
่ ก
ี ารพัฒนาทักษะ
ฝี มือให ้กับลูกจ ้างตาม
กฎหมาย

ิ ธิ
2.4 สร ้างแรงจูงใจด ้วยการเพิม
่ สท
ประโยชน์ให ้กับสถานประกอบ
กิจการทีม
่ ก
ี ารพัฒนาทักษะฝี มอ
ื
ให ้กับลูกจ ้างตามกฎหมาย

กลยุทธ์

ั ยภาพการเป็ น
5. อัตราการเติบโตของรายได ้ 2.5 ยกระดับศก
ของกลุม
่ ประชากรผู ้มีรายได ้
ผู ้ประกอบการธุรกิจ
น ้อยร ้อยละ 40 ทีม
่ รี ายได ้
ตา่ สุด

ความสอดคล้อง
ผย.ยช 11.1 การพัฒนา และ
ั ยภาพวัยแรงงาน
ยกระดับศก
-นโยบาย รง. สาคัญต่อเนือ
่ ง
ข ้อ 6)

ผย.ยช 16.1 ยกระดับ
ั ยภาพการเป็ นผู ้ประอบ
ศก
การธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 คุ ้มครองและเสริมสร ้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชวี ต
ิ
ทีด
่ ี โดยการมีสว่ นร่วมและความตระหนักความรับผิดชอบต่อสงั คมของแรงงานและสถานประกอบการ
เป้าประสงค์
แรงงานมีหลัก
ประกันสงั คมที่
มัน
่ คงและมี
คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ี
โดยได ้รับความ
ิ ธิ
คุ ้มครองและสท
ประโยชน์ตาม
กฎหมาย

ต ัวชวี้ ัด

กลยุทธ์

ความสอดคล้อง

1. จานวนแรงงานนอกระบบ
เข ้าสูร่ ะบบระกันสงั คมตาม
นโยบายหนึง่ ตาบลหนึง่
หมูบ
่ ้านของกระ
ั สว่ นแรงงานทีไ่ ด ้รับ
2. สด
ความคุ ้มครองตามมาตรการ
คุ ้มครองทางสงั คมอย่างน ้อย
9 กรณี

3.1 สง่ เสริมและผลักดันให ้แรงงาน
นอกระบบเข ้าสูร่ ะบบประกันสงั คมใน
เชงิ บูรณาการ

ผย.ยช17.1 การคุ ้มครอง
สงั คมขัน
้ พืน
้ ฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ
สงั คม และ สุขภาพ
-นโยบาย รง. สาคัญ
ต่อเนือ
่ ง ข ้อ 4)

3. ร ้อยละของสถานประกอบ
กิจการทีต
่ รวจพบไม่ถก
ู ต ้อง
ตามกฎหมายแรงงานได ้
ดาเนินการให ้ถูกต ้อง
4. สถานประกอบกิจการที่
เข ้าสูร่ ะบบมาตรฐานแรงงาน
ไทย(มรท.8001 – 2553)

3.2 สง่ เสริมความร่วมมือของสถาน
ประกอบการในการปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่
เกีย
่ วข ้อง

-นโยบาย รง. สาคัญ
ต่อเนือ
่ ง ข ้อ 4),5),6)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 4 พัฒนาองค์การให ้ทันสมัย ทัง้ ด ้านบริหารจัดการ บุคลากร และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

ต ัวชวี้ ัด

กลยุทธ์

1. องค์การมีระบบการ
บริหารจัดการทีท
่ ันสมัย
ิ ธิภาพสูงอยูใ่ น
มีประสท
ระดับมาตรฐาน คล่องตัว
สามารถรองรับการให ้
บริการทีเ่ พิม
่ มากขึน
้

ั สว่ นความสาเร็จของ
1. สด
กระบวนงานทีไ่ ด ้รับการ
ปรับเปลีย
่ นให ้เป็ นดิจท
ิ ัล
2. ร ้อยละของความพึง
ี
พอใจของผู ้มีสว่ นได ้เสย
้ การในภารกิจ
หรือผู ้ใชบริ
ของหน่วยงานสงั กัด
กระทรวงแรงงานในจังหวัด

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการทีม
่ ี
คุณภาพได ้มาตรฐาน
4.2 พัฒนาบุคลากรให ้มีขด
ี
สมรรถนะสูงสามารถรองรับการ
เปลีย
่ นแปลง
4.3 พัฒนาระบบข ้อมูลด ้าน
แรงงานเพือ
่ เป็ นศูนย์กลางข ้อมูล
แรงงานของจังหวัดทีท
่ ันสมัย

-ผย.ยช 20.1 การพัฒนา
บริการประชาชน
-นโยบาย รง. สาคัญ
ต่อเนือ
่ ง ข ้อ 10)

ั สว่ นของหน่วยงานที่
3. สด
ั ฤทธิอ
บรรลุผลสม
์ ย่างสูง
ตามเป้ าหมาย

4.4 บูรณาการการทางานด ้าน
แรงงานในการขับเคลือ
่ นนโยบาย
และแก ้ไขปั ญหาด ้านแรงงานให ้
ั ฤทธิ์
เกิดผลสม

-ผย.ยช 20.2 การพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐ
-นโยบาย รง. สาคัญ
ต่อเนือ
่ ง ข ้อ 9)

4. ร ้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

4.5 เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ
ของทุกภาคสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ภารกิจด ้านแรงงานให ้ตระหนักใน
การปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักธรรมาภิบาล

-ผย.ยช 21.1 การป้ องกัน
การทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบ
-นโยบาย รง. สาคัญ
ต่อเนือ
่ ง ข ้อ 8)

2. องค์การมีความ
ื่ ถือ
โปร่งใสเป็ นทีเ่ ชอ
ศรัทธาของประชาชน

ความสอดคล้อง

