การจัดทาโครงการเพื่ อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สรุป ข้อเสนอโครงการสาคัญ 2567 ของกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ของกระทรวงแรงงาน
ที่ผ่านการอนุมัติ M7 แล้ว

ประกอบด้วย

shorturl.asia/WdeK3

จานวนทั้งสิ้น 62 ข้อเสนอโครงการ

สานักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
จานวน 25 ข้อเสนอโครงการ

กรมการจัดหางาน
จานวน 14 ข้อเสนอโครงการ

กรมพั ฒนาฝีมอ
ื แรงงาน
จานวน 13 ข้อเสนอโครงการ

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จานวน 6 ข้อเสนอโครงการ

สานักงานประกันสังคม
จานวน 1 ข้อเสนอโครงการ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน)

จานวน 3 ข้อเสนอโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

โครงการสาคัญประจาปี 2567
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

จานวนโครงการสาคัญ
ประจาปี 2567

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

10 โครงการ

กรมการจัดหางาน

6 โครงการ

กรมพั ฒนาฝีมือแรงงาน

9 โครงการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

3 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

28 โครงการ

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของกระทรวงแรงงาน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย

่ คงทีม
่ ีอยู่ในปัจจุบน
ั
1. ด้านความมั่นคง 1. ประเด็นความมั่นคง 010201 ปัญหาความมัน

(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพั ฒนาประเทศ

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1. โครงการพั ฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัคร
แรงงาน เพื่ อขยายการทางานของเครือข่ายในพื้ นที่ (สป.รง.)

2. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด (สป.รง.)
3. โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ (กกจ.)
4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว (กกจ.)
5. โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (กกจ.)

2.ด้านการสร้าง 4.อุตสาหกรรมและ
040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น
ความสามารถ
การบริการแห่งอนาคต
ในการแข่งขัน

6. โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กสร.)
7. โครงการพั ฒนาทักษะที่จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 (Essential Skills Online
Training) (กพร.)
8. โครงการพั ฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต (D-Workforce) (กพร.)
9. โครงการพั ฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (กพร.)
10. โครงการพั ฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่ อรองรับ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (กพร.)

5.การท่องเที่ยว

050201 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่ มขึน
้

070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
7.โครงสร้างพื้ นฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น
8. ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่

080102 ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น

090102 การลงทุนในเขตพั ฒนาพิ เศษ
ภาคตะวันออก
9.เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

11. โครงการพั ฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวคุณค่าสูง (กพร.)
12. โครงการพั ฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่ อรองรับอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต (กพร.)

13. โครงการพั ฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (กพร.)
14. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (กพร.)
15. โครงการพั ฒนาศักยภาพแรงงานในพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) (กพร.)

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของกระทรวงแรงงาน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับ 2
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

3.ด้านการพั ฒนา 11. การพั ฒนาศักยภาพ
และเสริมสร้าง
คนตลอดช่วงชีวิต
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทย่อย
110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่ มผลผลิต
มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญทีจ
่ ะ
พั ฒนาตนเองให้เต็มศั กยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่ มขึ้น

27 กันยายน 2565 (ต่อ)

โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
16. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (สป.รง.)
17. โครงการศึกษา วิจัย และจัดทาระบบฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจแรงงาน
และดัชนีความเชื่อมั่นด้านแรงงานระดับภาค และระดับประเทศ (สป.รง.)
18. โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สป.รง..)
19. โครงการสร้างงานเสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2024 (กกจ.)

20. โครงการเรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง (กกจ.)

4. ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

17. ความเสมอภาค
และหลักประกัน
ทางสังคม

6. ด้านการปรับ
2. การต่างประเทศ
สมดุลและพั ฒนา
ระบบการบริหาร
20. การบริการ
จัดการภาครัฐ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่ มขึน
้
170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิ เศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

21. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน
ผ่านการขึ้นทะเบียนและสมัครสมาชิกกองทุน (สป.รง.)
22. โครงการยกระดับและพั ฒนาระบบการจัดการเพื่ อเพิ่ มคุณภาพชีวิต
ของแรงงานนอกระบบ (กสร.)
23. โครงการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (สป.รง.)

020301ประเทศไทยมีการพั ฒนาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาท
เชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่ มขึ้น

24. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่ อจัดทารายงานการอนุวัติการอนุสัญญา
ประจาปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2567 (สป.รง.)

200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่ มขึ้น
200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

25. โครงการการพั ฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกรมการจัดหางาน (กกจ.)

210101 ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซือ
่ สัตย์สุจริต
220101 กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพั ฒนา

22. กฎหมายและ
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายทีม
่ ุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ

ประโยชน์จากการพั ฒนาประเทศโดยทั่วถึง

26. โครงการจัดทาฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน (สป.รง.)

27. โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงาน
ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” (สป.รง.)
28. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการพั ฒนากฎหมาย
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)

กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)

