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ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงภาวะของเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ประเทศ เป็ น ผลส่ ว นหนึ่ ง จากขี ด
ความสามารถของแต่ละจังหวัดในการบริหารจัดการภาคเศรษฐกิจสาขาต่างๆ ให้มีการขยายเติบโตสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Added) ให้ได้มากที่สุด ยิ่งจังหวัดสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้มากเท่าใดก็จะมีผลต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) ให้ขยายตัวเติบโตตามไปด้วยได้มากเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แต่ละจังหวัดขยายตัวเติบโตได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากศักยภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ
ที่จังหวัดมีอยู่ (รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ ) และอีกส่วนหนึ่งนั้นต้องเชื่อมโยงหรือพึ่งพาทรัพยากรจากนอกจังหวัด ทั้งใน
ระดับประเทศไปจนถึงต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แม้แต่การเมืองจะมีผล
โดยตรงต่อขีดความสามารถในการผลิตและสร้างรายได้ให้ภาคการผลิตและบริการของจังหวัด อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
สิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในทางเศรษฐกิจคือ การขยายตัวของรายได้หรือมูลค่าเพิ่มจะมีผล
โดยตรงต่อความต้องการ “กาลังแรงงาน” ของจังหวัด ดังนั้น อุปสงค์ที่มีต่อกาลังแรงงานจึงเรียกว่าเป็น “อุปสงค์
ต่อเนื่อง” ซึ่ งแท้จริงแล้วกาลั งแรงงาน (ทั้ งเชิงปริม าณและคุณ ภาพ) จะถูกน าไปใช้ ในกระบวนการผลิตและการ
ให้บริการในสาขาต่างๆ เพื่อสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มอีกต่อหนึ่ง
เท่าที่ผ่านมา มีสิ่งที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่คือ คุณภาพหรือความสามารถของแรงงานที่มีอยู่ใน
จังหวัดไม่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ ทาให้ไม่สามารถทาการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ บาง
จังหวัดอาจจะมีกาลังแรงงานที่มีคุณภาพแต่เนื่องจากถูกแข่งขันโดยจังหวัดใกล้เคียงหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่มีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่ามากทาให้เกิดภาวะการไหลออก (Brain Drain) จากจังหวัดไปยังจังหวัดอื่นๆ จนเกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ในจังหวัดนั้นขึ้นมาได้ ตัวอย่างของความไม่สมดุลของกาลังแรงงานกับความต้องการใช้ (Employment
Disparity and Mismatch) ของจังหวัดจึงเป็นปัญหาสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัดในครั้งนี้

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้จัง หวั ดมี แผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านแรงงานระดับ จัง หวั ด ที่ สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ค วาม
ต้องการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และของประเทศ ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงทิศทางการพัฒนากาลังแรงงานของ
จังหวัดและเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลลัพธ์ (ผลสัมฤทธิ์) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากาลังแรงงานของจังหวัด
1.2.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่สามารถใช้ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านความรู้และทักษะให้กับกาลังแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
จังหวัดและประเทศ

-๑-

1.3 กรอบแนวคิดและระยะเวลาของแผน
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕6๒ - ๒๕๖4 ฉบับนี้ ได้มาจากการ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕60-๒๕
64 นโยบายของจังหวัด , แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) , แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 ปี
(25๕๙-256๓) , แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ , ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนการปฏิบัติงาน/
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งในอดีตปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ตลาดแรงงานและ
ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด
1.3.2 แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะแก้และ/หรือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับกาลัง
แรงงานของจังหวัด จึงครอบคลุมทั้งมิติด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ และด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงในการทางานอีกด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนฯ ครั้งนี้ได้จากผลการสังเคราะห์ อุปสงค์และ
อุปทาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
1.3.๓ ระยะเวลาที่ครอบคลุมในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕6๒ ๒๕๖4 (ปีงบประมาณ)
1.4 กรอบแนวทางการดาเนินการและขั้นตอนการจัดทาแผน

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดาเนินการ โดยบูรณาการงานของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี
กรอบแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๔.๑ สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ
จังหวัด
๑.๔.๒ สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิง
บู ร ณาการจั งหวัด พ.ศ. 255๙ – 256๓ โดยนาผลที่ไ ด้จ ากการประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารเพื่ อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔
๑.4.๓ สานักงานแรงงานจังหวัดเสนอคณะทางานฯ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๑.๔.๔ สานักงานแรงงานจังหวัดปรับปรุงและนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 25๖๒
– 25๖๔ เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ และจัดส่งแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้
กระทรวงแรงงาน
๑.๔.๕ สานักงานแรงงานจังหวัดพิจารณานาแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับ จังหวัด พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔ ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด
-๒-

บทที่ 2
ทบทวนแผนและนโยบายต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
แผนแม่บทฉบับนี้ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมกฎหมาย แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรี และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เฉพาะส่ ว นที่เ กี่ย วข้องกับ ด้ านแรงงาน อนุสั ญ ญาองค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ และแผนยุ ทธศาสตร์
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวต่อไป เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และนาไปสู่การจัดทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
โดยรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ประกอบด้วย
2.1 ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559
(ร่ าง) รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2559 ฉบับลงประชามติ มีห ลั กส าคัญในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับแรงงาน ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกาหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น
ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิ ทธิ หรื อเสรี ภาพใดที่ รั ฐธรรมนู ญให้ เป็ นไปตามที่ กฎหมายบั ญญั ติ หรื อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญั ติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นมาใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อม
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุ คคลซึ่ งถู กละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพที่ ได้ รั บความคุ้ มครองตามรั ฐธรรมนู ญ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุ คคลซึ่ งได้ รั บความเสี ยหายจากการถู กละเมิ ดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพหรื อจากการกระท า
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การก าจั ด เสรี ภ าพตามว รร คหนึ่ ง จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การป้ องกัน หรื อขจัดการกีดดันหรื อการผู กขาด การคุ้มครองผู้ บริโ ภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
เพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็น
การเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
-๓-

มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ
องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความ
คุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคใน
การปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ
มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพและวัยและให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัด
ให้มีและส่งเสริมการออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
รั ฐพึ งจั ดให้ มี ระบบแรงงานสั มพั นธ์ ที่ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องมี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นการ
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
(1) ขจัดอุป สรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้
ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(2) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า เพิ่มพูนรายได้
ของรั ฐ ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ท าและการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
(4) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น อย่ า งเหมาะสม และส่ ง เสริ ม การประกอบวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม และวิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทางานและการประกอบอาชีพของประชาชน
ช. ด้านอื่นๆ
(4) ปรับระบบหลักประกันสุ ขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
-๔-

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

-๕-

-๖-

-๗-

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพั ฒ นาของทุ ก ภาคส่ ว น
ให้ขับเคลื่ อนไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้ น จึ งจ าเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทาง
การพั ฒ นาสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารบู ร ณาการ และสร้ า งความเข้ า ใจถึ ง อนาคต
ของประเทศไทยร่ ว มกั น และเกิ ด การรวมพลั ง ของทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมทั้ ง ประชาชน เอกชน ประชาสั ง คม
ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาเพื่อการสร้ างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่ งชาติและบรรลุ วิสั ยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ ป ระช าชาติ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ ให้ ป ระเทศมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น มี ร ายได้ สู ง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มีเ ป้ า หมายทั้ง ในการสร้ า งเสถี ยรภาพภายในประเทศและช่ ว ยลดและป้ องกัน ภัย คุก คามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นจะต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ทั้งในอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามาร ถ
ทางด้านการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิกติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ตกรรม การพั ฒนาทุ นมนุ ษย์ และการบริ หารจั ดการทั้ งในภาครั ฐและภาคธุ รกิ จเอกชน กรอบแนวทางที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญ อาทิ
-๘-

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า ในภูมิภาค และเป็นการยอมระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่ อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้ านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่า งมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประโยชน์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่ งกระจายโอกาสการพัฒ นาและสร้างความมั่นคงให้ทั่ว ถึง ลดความเหลื่ อมล้ าไปสู่ สั งคม
ที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมชั้นสูง
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
-๙-

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่ งอนุรั กษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบั ติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ

-๑๐-

ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพ
ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลา
เป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
3. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรับรอง มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอบ่างเป็นระบบในทุกระดับ
4. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
5. การยอมรั บ ของสั งคม มีการสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟั งความ
คิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงรับทราบแนวทางการดาเนินงานแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ดังนี้
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)
ขณะนี้รัฐ บาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจั ดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้กาหนดวิสัยทัศน์ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”หรือ เป็น คติ พ จน์ ป ระจ าชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (๕)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

-๑๑-

แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กาหนดแผนและยุทธศาสตร์
ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ จึงนาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ทั้ง ๖ ด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
โดยจะกาหนดยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสาคัญ
๑.๒ การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สศช.ได้นาความคิดเห็นจากการประชุมประจาปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่างแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่
ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นใน
สังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้าง
สุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าใน
ทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพใน
พื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลด
ความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน
เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศั กยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐาน
ชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ
-๑๒-

ทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยง
การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้
สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหา
วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมาย
ระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภค
คาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยว
ของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่ อ มั่ น และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและประชาคมโลก เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์
ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้า โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙)
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความ สงบภายใน และความมั่น คงระหว่า งประเทศ
รวมทั้งพัฒ นาระบบข่าวกรองให้มีป ระสิทธิภ าพ (๑๐) พัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัต(ิ ๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็ น
รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนา
ด้านความมั่นคง
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ
กระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทย
ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบ
ผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗
-๑๓-

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการลดความเหลื่อมล้าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง จากถนนสู่รางเป็นหลัก
๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัย
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความ
สมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วน
ต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และ
ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ ในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การ
พัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่ อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุก
และรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมี
ความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศใน
อนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การ
-๑๔-

ให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย
2.4 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จานวน 9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดย (๑) ในระยะเร่งด่วน ให้
ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เน้นการจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (๒) เร่งแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี (๓) เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายองค์รวม
ทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
(๑) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาส และแรงงาน
ข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ ามนุษย์ ฯลฯ โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ (๓) พัฒนาระบบการคุ้มครองทาง
สังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น (๔) เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นสร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุ ขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้า
ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุ้นการลงทุน ด้วยการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว ชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แก้ไขปัญหาน้าท่วม ปฏิรูปโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนสหกรณ์ของ
กลุ่มเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
-๑๕-

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ ๑๐ การส่ง เสริ ม การบริ หารราชการแผ่ น ดิน ที่มี ธ รรมาธิ บ าลและการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย (๒) ยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ (๓) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

2.๕ แผนแม่บทด้านแรงงาน (2560-2564)
วิสัยทัศน์
“แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี
พันธกิจ
1. พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาค
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานและความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
เป้าประสงค์
ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กลยุทธ์
1. บรรเทาปัญหาการจ้างแรงงานไม่ตรงกับสายงาน และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น
2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
4. ขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินการตามแผนพัฒนากาลังแรงงานเชิงบูรณาการ
5. สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
1. แรงงานไทยมีฝีมือได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1.พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแรงงานและผู้ ป ระกอบการด้ ว ย
ระบบมาตรฐานฝี มื อ แรงงาน
2. เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในบริบทสากล

-๑๖-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2. ดาเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กาลังแรงงาน
เป้าประสงค์
1. ประชาชนวัยแรงงานได้รับการขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
2. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. สร้างกลไกการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการหางานทา
3. พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อ
คุณภาพชีวิตแรงงาน
5. พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
6. ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
กระทรวงแรงงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างกลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
5. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
6. ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ปัญหาด้านแรงงาน
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

-๑๗-

2.๖ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งกับการ
พัฒนาประเทศ มีความเกี่ย วข้องสั มพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ขอให้ ทุกท่านได้
ตระหนักและมีความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ที่สาคัญนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งห้วงเวลาปัจจุบันเป็นห้วงเวลาแห่งการ
ปฏิรูปประเทศ ทุกฝ่ายต้องละทิ้งความขัดแย้ง การแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี แบ่งฝ่าย แต่ต้องร่วมมือกันทางาน
ต้องทุ่มเท เสียสละ ทางานแข่งกับเวลาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในด้านแรงงาน ให้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป จึงขอให้ทุกท่านนานโยบายกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายทั่วไป จานวน 9 ข้อ
และนโยบายเฉพาะ จ านวน 9 ข้ อ ไปเป็ น กรอบแนวทางในการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาแรงงานไทยให้ มี
ความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ดังนี้
นโยบายทั่วไป : เป็นเรื่องภาพรวมของแนวทางในการทางานที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสาคัญ ดังนี
1. ให้ทุกส่วนราชการ ให้ความสาคัญกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ
- ในส่วนของโครงการพระราชดาริ ที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องสนับสนุน
จะต้องให้ความใส่ใจในการวางแผนดาเนินงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- การจัดหลั กสูตรอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ให้ สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความหมาย และความส าคั ญ ตามแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันกับให้เสริมสร้างจิตสานึกความ
จงรักภักดี ต่อสถาบันฯ
- การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในทุกๆ หลักสูตร
2. ให้ยึดถือนโยบายรัฐบาล มติ ครม. นโยบายและแนวทางของ คสช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ
ขอให้ ทุ ก ท่ า นท างานด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ เน้ น การท างานเชิ ง รุ ก สรร ค์ ส ร้ า ง
งานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
การท างานจะต้ อ งคิ ด วิ เ คราะห์ ว างแผนอย่ า งเป็ น ระบบ (ก าหนดกิ จ เฉพาะและ
กิจแฝง) กิจเฉพาะหมายถึงงานหลักที่จะต้องทา กิจแฝงหมายถึงงานรองที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุงานหลัก
ต้องจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน เรื่องใดต้องทาก่อน เรื่องใดทาหลัง
ต้ อ งมี ก ารประเมิ น สถานการณ์ ใ นระหว่ า งการท างาน คาดการณ์ สิ่ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อยู่
ตลอดเวลาอย่ า รอให้ เ กิ ดปั ญหา จะต้ อ งเตรี ย มการและวางแผนแก้ไ ขปัญ หาไว้ล่ ว งหน้า ต้ องมีแ ผนส ารอง
แผนเผชิญเหตุ
ต้ อ งก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ เป้ า หมาย ระยะเวลา และตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หัวหน้าส่วนราชการ ต้องศึกษาทาความเข้าใจทังในโยบายของรัฐบาล และแผนการปฏิ รู ป
(Road Map ของ คสช.)
ต้องรับรู้ว่ารัฐบาลดาเนินการในเรื่องใด Road Map ของ คสช. อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชนจะต้องสามารถชี้แจง เผยแพร่
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ทราบได้เข้าใจการดาเนินงานของ คสช. รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน สอดแทรกการ
สร้างความรับรู้ไว้ในทุกกิจกรรมทุกเวที ที่ไปพบปะกับประชาชน
-๑๘-

4. ทุกหน่วยงานต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
ต้ อ งติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารและสถานการณ์ ต ลอดเวลา ทั้ ง ที่ เ ป็ น สถานการณ์
ภายในประเทศ และสถานการณ์ในต่างประเทศ
ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ว่าเรื่อ งใดเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบด้านแรงงาน
- ต้องสามารถวิเคราะห์ ข้อมูล อย่า งเป็นเหตุเป็นผลเพื่อเตรียมการหรือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
มีระบบในการรายงานข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
5. กฎหมายด้านแรงงาน ปัจจุบันมีปัญหาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและการบริหาร
จัดการแรงงาน เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว, TIP Report, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) เป็นต้น
ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ ง
กับภารกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เร่งออกกฎหมายลาดับรองของ พระราชบัญญัติที่ได้ประกาศใช้แล้ว เช่นพระราชบัญญัติ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างานฯ พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานทางทะเลฯ
พระราชบัญญัติ ประกันสังคมฯ
ต้องพัฒนาระบบการตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
6. มาตรการรั กษาความปลอดภัย ให้ ยึดถือด าเนินการตามระเบียบส านัก นายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
- ในการ รักษาความปลอดภัยสถานที่ จะต้องกาหนดพื้นที่ในการควบคุมและกากับดูแล
เป็นโซนให้แน่ชัด พื้นที่ใดเป็นพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่ใดเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ
- กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลต่างๆ ให้ชัดเจน
- การรั ก ษาความปลอดภั ย เอกสารต้ อ งก าหนดชั้ น ในกา รเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ชั้นความลับของเอกสาร และดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
7. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่สาคัญ
- การปรั บ ย้ า ยต าแหน่ ง ในทุ ก ระดั บ จะต้ อ งพิ จ ารณาจากความรู้ ค วามสามารถ
ต้องไม่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่ง หรือจ่ายเงินเพื่อโยกย้ายที่อยู่
- ต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ค่าหัวคิว สินบน หรือ
ส่วยใดๆ ทั้งสิ้น
- หน่วยงานใดที่มีรายได้ขอให้ดาเนินการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่
- การจัดซื้อ จัดจ้าง การทาสัญญาโครงการต่ างๆจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ หาก
พบการทุจริต จะต้องสอบสวนหาผู้กระทาผิดมาลงโทษ
- ตรวจสอบช่ องว่ าง-ช่อ งโหว่ ที่ท าให้ เ กิด การทุจ ริต ด าเนิ นการแก้ ไขปรับ ปรุ งระบบ
ระเบียบหรือกาหนดมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- และให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมรณรงค์ส ร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
8. การพัฒนาบุคลากร กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดังนั้นขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
-๑๙-

- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่พร้อมๆ กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- ให้ ดู แ ลในเรื่ อ งของสวั ส ดิ ก ารของข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ โ ดยเฉพาะข้ า ราชการ
ชั้นผู้น้อย เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
9. การให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน
- เน้ น การทางานร่ว มกันด้ว ยความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ มีการบูรณาการการ
ทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง
- ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของรัฐบาล
นโยบายเฉพาะ : เป็นงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้เร่งดาเนินการ ดังนี
1. การพัฒนาแรงงาน ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
- หน่วยงานต้องทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรง
กับความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่องของทักษะฝีมือ และจานวนแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ
- ร่ วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ในการฝึ กงานให้ กับนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะจบการศึ ก ษา ให้ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน มี ทั ก ษะฝี มื อ ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาทางานในเมืองได้
- เรื่ องมาตรฐานฝี มือแรงงาน ถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องทาให้ การพัฒนาและการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพของแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งงาน โดยขยายการจัดตั้ง Smart Job Center
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มการแนะแนวอาชีพ เพื่อต่อยอดจาก Smart Job เป็น Smart Job Smart
Worker Center
- การจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ จะต้องพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
แรงงานในการไปทางานได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการ การให้ความคุ้มครอง และระบบ
แรงงานสัมพันธ์ สร้างหลักประกันทางสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
- พั ฒ นาระบบคุ้ ม ครอง และความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางาน
- รณรงค์ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ และการจัดชุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มข้นและจริงจัง สถานประกอบกิจการใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดาเนินการออกคาสั่งหรือดาเนินคดี
ตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- พั ฒ นาระบบการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการประกั น สั ง คม และขยายขอบเขต
ประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับเครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประกันสังคมอย่างทั่วถึง
2. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ขณะที่ ยั งมี ความต้ องการแรงงานต่ างด้ าวในการพั ฒนาประเทศ จึ งต้ องท าให้ เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล การ
ดาเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิ ดกฎหมายและผ่อนผันให้ทางาน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐบาลดาเนินการในรอบที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
- การกาหนดความต้องการ จะต้องรวบรวมความต้องการแรงงานทั้งในส่วนที่เป็นความ
ต้องการรายปีของผู้ประกอบการ และประมาณการความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจในอนาคต จากสานักงาน
-๒๐-

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าและสมาคมประมง นามา
วางแผนกาหนดคุณสมบัติ และจานวนแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมและเพียงพอ เสนอไปยังประเทศต้นทาง
- การนาเข้าแรงงานต่างด้าว จากเดิมที่เคยผ่านเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะต้องใช้ช่องทาง
ที่ถูกต้อง โดยผ่านศูนย์ประสานงานแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นตามด่านถาวรมีการตรวจลงตราวีซ่า และคัดกรอง
ขั้นต้น จากนั้นจึงให้นายจ้างรับไปยังศูนย์ OSS (One Stop Service) จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อ
ดาเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน
- ต้องมีการดูแลแรงงานต่างด้าวระหว่างที่ทางานอยู่ในประเทศไทย การใช้แรงงานให้
เหมาะสมกับสภาพการจ้าง ดูแลในด้านสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล มีการจัด Zoning
เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมดูแลไปจนถึงการอานวยความสะดวกในการกลับภูมิลาเนาเมื่อครบวาระการทางาน
3. ปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทา
ให้ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือTIP Report ของ สหรัฐฯ (เมื่อวันที่
30 มิถุนายน 2559 ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watched List) ซึ่งรัฐบาลได้กาหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติในการแก้ไขปัญหาต้องดาเนินการ ดังนี้
- ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคั บอย่างเด็ดขาด ทั้งในส่วนของแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว
- ในการปรามปรามผู้กระทาความผิด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีอิทธิพล หรือข้าราชการระดับใดก็ตาม หากพบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์จะต้องถูกดาเนินคดี อย่าง
เด็ดขาดไม่มีการละเว้น
- การทางานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่ได้จัดตั้งขึ้น จะต้อง
ทางานเชิงรุกมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้
- การตรวจคุ้ ม ครองแรงงานจะต้ อ งบู ร ณาการชุ ด ตรวจจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ความเร่งด่วนในการตรวจกิจการกลุ่มเสี่ยง แรงงานในกิจการประมงทะเล
- มีการพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศปมผ. ศร.ชล. กรม
เจ้าท่า กรมประมง
- ปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ ในการจั ด หางานในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อป้ อ งกั น การ
หลอกลวงไปบังคับใช้แรงงาน
- เร่งรัดจัดทาคานิยาม แรงงานบังคับแรงงานทาส แรงงานขัดหนี้
- จัดอบรมให้กับพนักงานตรวจแรงงานและอาสาสมัครแรงงานประจาตาบล ส่งเสริมแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ที่เน้นบทบาทของนายจ้างในการแสดงเจตจานงที่ชัดเจน
ว่าพร้อมจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ เพื่อการดูแลคุ้มครองแรงงานของตนเป็นอย่างดี ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน
- พั ฒ นาระบบสารสนเทศและระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้รับบริการทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ e-service
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการด้านแรงงานต่างด้าว
- เร่ ง จั ด ท า Application ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานเพื่ อ เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง
ในการให้บริการลูกจ้าง นายจ้างผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนทั่วไป
5. การพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบพหุภาคี โดย
ให้ความสาคัญกับกลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN และกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก เป็นลาดับแรก
- เน้นการทางานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศด้านแรงงานต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายความ
ร่วมมือของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จ
-๒๑-

- ยกระดับการดาเนินงานด้านแรงงานของไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการดาเนินการในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล โดย
ให้เร่งรัดการจัดตั้ง OSS ในพื้นที่
- กาหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนแบบ
ไป-กลับ และตามฤดูกาล และเร่งดาเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว
- การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับการรองรับตาม
การแบ่งคลั สเตอร์ ในแต่ละพื้นที่ (สิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ ม ไอทีและดิจิทัล ยานยนต์และชิ้นส่ วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปเกษตรและอาหาร)
- เร่ งขยายสาขาส านัก งานประกันสั งคมในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษและดาเนินการ
โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center: NLIC)
- จัดทาฐานข้อมูลแรงงานให้เป็นระบบโดยข้อมูลต้องมีรายละเอียดแต่ละภาค กลุ่ม พื้นที่
จัดเป็นหมวดหมู่เข้าระบบ และปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
- เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลในเชิงลึก โดยนาข้อมูลในแต่ละด้าน เช่น ข้อมูลความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การหมุนเวียน การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงาน การเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายจ้างของแรงงาน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประมวลผลและวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์แรงงานในอนาคต นามาใช้ประกอบการ
วางแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงข้อมูลของสานักงานประกันสังคมเข้ามายังศูนย์
ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
8. การส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- โดยการประสานข้อมูลความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานอาเซียน
- เร่งรัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมที่สาคัญในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
- เพิ่มทักษะความรู้ของแรงงานในประเทศ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงาน อย่างเป็นมาตรฐาน ให้กับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
- ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน โดยยกระดับการบริการ
ประกันสังคมสู่สากล
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
- พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาให้กับบุคลากรและแรงงาน
9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจที่ เพิ่มขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆที่กาลังเผชิญอยู่ เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
เป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ทุกส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานของตนเองกับภารกิจที่ได้รับ และ
ดาเนิ น การอยู่ ในปั จจุ บัน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงในเรื่องใดและปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งไรแล้ ว เสนอขึ้ น มาตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา ทั้ ง นี้ ขอให้ เ ป็ น การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน หรื อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้ บริการประชาชน ไม่ใช่การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเพื่อปรับตาแหน่งอัตราแก้ปัญหาให้กับบุคคล
นโยบายในการทางานของกระทรวงแรงงานในปี 25๕๙ ทั้ง 18 ข้อเป็นนโยบายที่ผ่านการร่วมคิด
ร่ วมพิ จารณาจากทุกส่ วนราชการในกระทรวง เพื่อให้ ทุ กท่ านร่ วมท า ร่วมปฏิ บัติ ดังนั้น จึงขอความร่ วมมื อ จาก
-๒๒-

ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนในกระทรวงแรงงานในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นนโยบายให้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยขอให้นานโยบายที่ได้รับไปแปลงเป็นแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน และเร่ง
ดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งการจะทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทุกท่านจะต้องทุ่มเท เสียสละ ทางานหนักแข่งกับ
เวลา เพื่ อ วางรากฐานด้ า นแรงงานของประเทศให้ มี ค วามก้ า วหน้ า เข้ ม แข็ ง /เพื่ อ น าพาประเทศไทย
ไปสู่ความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในที่สุด

2.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ :
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน ”
เป้าประสงค์ :
1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรม และเป็นเมืองน่าอยู่
๒. ประชาชนและชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคงและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพปลอดภัย
และมีระบบการตลาดที่ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้าและ
5. จุดผ่านแดนภูดู่มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศสูงขึ้น
พันธกิจ :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัยมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมีการสืบสาน
ต่อไป และอยู่อย่างเป็นสุข มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองและความสมัครสมาน
สามัคคีของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ :๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม ผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัด และประเทศอื่นและรองรับการพัฒนาระบบขนส่งทาง
รางของรัฐบาล
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
-๒๓-

1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชากรวัย
ทางานให้มีงานทา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ส่งเสริมการกีฬา
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์ด้านสาธารณภัย
และภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่ม
มูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริ มพัฒ นาการปลูกพืช ด้ว ยระบบโชนนิ่งภาคการเกษตรพัฒ นาปศุสั ตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มOTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงความต้องการของตลาดและ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.5 ส่ ง เสริ ม การมี ง านท าและรายได้ ข องประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เป็ น รากฐานการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :3.1 ทานุ บารุง รักษา และสื บทอด ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
บริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ :4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณา
การเป็นระบบและคุ้มค่าและสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนให้
เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม
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4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัด ภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญ ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 พั ฒ นาสั ม พั น ธไมตรี แ ละความร่ ว มมื อ กั บ จั ง หวั ด ทั้ ง ภายในและระหว่ า งประเทศ และ
พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน
๕.๓ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนา การท่องเที่ยวทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

2.๘ บทบาทภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี
1. สานักงานแรงงานจังหวัด
2. สานักงานจัดหางานจังหวัด
3. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
4. สานักงานประกันสังคมจังหวัด
5. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กาหนดให้แต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
สานักงานแรงงานจังหวัด (สรจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด กากับดูแล ติดตามประเมินผล/แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
๒. ดาเนินงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
๓. บริหารงานข้อมูล และศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน
๔. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน
๕. งานอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด
๖. ประสานงานช่วยเหลือคนงานที่เคยเดินทางไปทางานต่างประเทศ
๗. งานประสานและดาเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงาน
๘. รับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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๙. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทางานของ
คนต่างด้าว
๒. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนคนหางาน
๓. ให้คาปรึกษาแนะนาส่งเสริมและให้บริการแนะแนวแก่ประชาชน
๔. ตรวจสอบและควบคุมดาเนินการจัดหางานของเอกชน
๕. การอนุญาต การควบคุม และการตรวจการทางานของคนต่างด้าว ในเขตจังหวัด
๖. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (สสค.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ให้ความคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
2. ตรวจสอบและส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
3. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5. ดาเนินการป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
6. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัด (สปจ.)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๒. จัดทาทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และออกบัตรประกันสังคมและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ประกันตน
๓. จ่ายเงินทดแทนและประโยชน์ทดแทนแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน
๔. ประสานการให้บริการทางการแพทย์ และพื้นฟูสมรรถภาพลูกจ้างผู้ประกันตน
๕. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม
๖. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (สพจ.)
1. ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ประชาชนวัยทางานเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือสามารถ
ประกอบอาชีพของตนเอง สาขาช่างที่ต้องใช้ฝีมือและยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น
2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.1 สถานการณ์ของสภาพพืนที่ในจังหวัดที่สง่ ผลกระทบต่อภาคแรงงาน
๓.๑.๑ สถานการณ์แรงงานในจังหวัด ประจาปี 255๙
สานั กงานสถิติจั งหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการส ารวจภาวะการทางานของประชากร ประจาปี 2559
(มกราคม-ธันวาคม 2559) จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรรวมทั้งสิ้น 434,158 คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศชายมี
น้อยกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายมี 209,088 คน ร้อยละ 48.16 ขณะที่เพศหญิงมี 225,070 คน ร้อยละ 51.84 ซึ่งมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประชากรทั้งหมด พบว่า เป็นผู้อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไป มีจานวน 361,273 คน
ร้อยละ 83.21 ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี 72,886 คน ร้อยละ 16.79 (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 โครงสร้างประชากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2559
ประชากรรวม
434,158 คน
ผู้อยู่ในวัยทางาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
361,273 คน
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
225,984 คน

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน
(อายุต่ากว่า 15 ปี)
72,886 คน
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
134,486 คน

ผู้มีงานทา
220,548 คน

ทางานบ้าน
45,460 คน

ผู้รอฤดูกาล
2,268 คน

เรียนหนังสือ
30,299 คน

ผู้ว่างงาน
3,169 คน

อื่น ๆ
58,752 คน

ส่วนอัตราการว่างงาน ซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.40 โดยชายจะมี
อัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย กล่าวคือ เพศชายร้อยละ 1.46 ขณะที่เพศหญิงร้อยละ 1.33 ทั้งนี้ อัตราการว่างงาน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.12 ส าหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ ในกาลังแรงงาน ซึ่งมีจานวน
134,486 คน พบว่า เป็นผู้ทางานบ้าน เรียนหนังสือ และเด็ก คนชราที่ไม่สามารถทางานได้ โดยมีสัดส่วนคื อ 45,460,
30,299 และ 58,752 ตามลาดับ (รายละเอียดตามตาราง 1)

ตาราง 1 ประชากรจาแนกตามสถานภาพแรงงาน ประจาปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 2559)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงานรวม
กาลังแรงงานปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี

ชาย

หญิง

รวม

209,088
171,948
126,229
125,140
123,298
1,842
1,089
46,789
3,920
13,435
29,459
37,140

225,070
189,325
99,755
98,577
97,250
1,327
1,179
87,697
41,540
16,865
29,293
35,746

434,158
361,273
225,984
223,717
220,548
3,169
2,268
134,486
45,460
30,299
58,752
72,886

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

สาหรับจานวนผู้มีงานทาที่มี 220,548 คน พบว่าทางานในภาคเกษตร 95,099 คน คิดเป็นร้อยละ
43.12 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปีที่แล้วที่มีอัตราร้อยละ 44.15 มีจานวน 99,306 คน ส่วน
แรงงานนอกภาคเกษตร 125,449 คน คิดเป็นร้อยละ 56.88 ของผู้มีงานทาทั้งหมด มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ที่มีอัตราร้อยละ 55.85 มีจานวน 125,613 คน โดยกลุ่มผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะทางานในสาขา การขาย
ส่ง การขายปลีก มากที่สุด 32,389 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของผู้ทางานนอกภาคเกษตรทั้งหมด รองลงมา การบริหาร
ราชการและป้องกันประเทศ 20,564 คน ร้อยละ 16.39 การผลิต 20,015 คน ร้อยละ 15.95 การก่อสร้าง 16,172 คน
ร้อยละ 12.89 และกิจกรรมโรงแรมและอาหาร 12,883 คน ร้อยละ 10.27 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผู้มีงานทาจาแนกตามอาชีพ ประจาปี 2559 พบว่า อาชีพที่มีงานทามากที่สุดคือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ในด้านการเกษตรและการประมง 81,568 คน คิดเป็นร้อยละ 36.98 รองลงมา พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า
และตลาด 39,190 คน ร้อยละ 17.77 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 29,858 คน
ร้อยละ 13.54 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 27,725 คน ร้อยละ 12.57 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ต่างๆ 11,530 คน ร้อยละ 5.23 ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 8}195 คน ร้อยละ
3.72 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่ เกี่ยวข้อง 8,014 คน ร้อยละ 3.63 เสมียน 7,874 คน ร้อยละ
3.57 และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ 6,594 คน ร้อยละ 2.99 (แผนภูมิ 3 )
แผนภูมิ 3 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามอาชีพ ประจาปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
81,568
55,000

39,190
11,530
8,0147,874
6,594

5,000

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

29,858 27,725
8,195

หากพิจารณาถึงระดับการศึกษาของผู้มีงานทาพบว่า ผู้มีงานทาส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา
65,205 คน คิดเป็นร้อยละ 29.56 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 44,064 คน ร้อยละ 19.98 ระดับมหาวิทยาลัย 41,486
คน ร้อยละ 18.81 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 35,646 คน ร้อยละ 16.16 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 31,097 คน
ร้อยละ 14.10 ไม่มีการศึกษา 2,976 คน ร้อยละ 1.35 และไม่ทราบการศึกษา 74 คน ร้อยละ 0.03 (แผนภูมิ 4 )
แผนภูมิ 4 ผู้มีงานทาจังหวัดอุตรดิตถ์ จาแนกตามระดับการศึกษาประจาปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 2559)

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ในด้านสถานภาพการทางานของผู้ที่มีงานทา พบว่า ส่วนใหญ่ทางานส่วนตัวมากที่สุด 89,694 คน คิดเป็นร้อยละ
40.67 รองลงมา ลูกจ้างเอกชน 55,763 คน ร้อยละ 25.28 ช่วยธุรกิจครัวเรือน 40,522 คน ร้อยละ 18.37 ลูกจ้างรัฐบาล
31,329 คน ร้อยละ 14.21 ส่วนผู้มีงานทาที่มีสถานภาพเป็นนายจ้างมีเพียง 3,241 คน ร้อยละ 1.47 (แผนภูมิ 5)
สาหรับแรงงานนอกระบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้อมูล ณ ปี 2559 พบว่าผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ
158,457 คน คิดเป็นร้อยละ 71.23 ของผู้มีงานทาทั้งหมด โดยจาแนกเป็นชาย 89,064 คน ร้อยละ 56.21
เป็นหญิง 69,393 คน ร้อยละ 43.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงร้อยละ -4.76 ที่มีอยู่ 166,374
คน ทั้ งนี้ แรงงานนอกระบบจะท างานในภาคเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่ จ านวน 100,104 คน ร้ อยละ 63.17 ขณะที่
นอกภาคเกษตรมี 58,353 คน ร้อยละ 36.83 ซึ่งกลุ่มนอกภาคเกษตรนี้เมื่อพิจารณาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบว่า อุตสาหกรรมที่มี จ านวนแรงงานนอกระบบสูงสุ ด 5 อันดับแรก คือ 1) การขายส่ ง การขายปลี ก 22,322 คน
(คิดเป็นร้อยละ 14.09) 2) การก่อสร้าง 10,471 คน (ร้อยละ 6.61) 3) การผลิต 9,916 คน (ร้อยละ 6.26)
4) ที่พักแรมและบริ การด้านอาหาร 7,519 คน (ร้อยละ 4.75) 5) กิจกรรมบริการอื่นๆ 3,367 คน (ร้อยละ 2.12)
(แผนภูมิ 7 และภาคผนวก : ตารางที่ 8)

แผนภูมิ 7 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (5 อันดับแรก) ประจาปี 2559

3,367
7,519
22,322
10,471
9,916

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจาแนกตามอาชีพ พบว่าผู้มีงานทามากที่สุดคือ ด้านการเกษตรและการประมง
91,196 คน คิดเป็นร้อยละ 57.55 รองลงมา พนักงานบริการ 27,857 คน ร้อยละ 17.58 ด้านความสามารถทางฝีมือ
16,347 คน ร้อยละ 10.32 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ 15,412 คน ร้อยละ 9.73 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องจักร 3,346 คน
ร้อยละ 2.11 วิชาชีพด้านต่างๆ 2,011 คน ร้อยละ 1.27 ผู้บัญญัติกฎหมายและผู้จัดการ 1,434 คน ร้อยละ 0.90
วิชาชีพด้านเทคนิค 487 คน ร้อยละ 0.31 และเสมียน 366 คน ร้อยละ 0.23 (แผนภูมิ 8 และภาคผนวก : ตารางที่ 7)
แผนภูมิ 8 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ ประจาปี 2559

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 255๗ ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้

มูลค่า (ล้านบาท)
7,๗๖๔

ร้อยละของ GPP
2.7

การประมง

๕4๐

3.2

การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน

1๓๔

2.8

การอุตสาหกรรม

๒,๒๕๔

20.3

การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา

๙๓๑

1.8

การก่อสร้าง

๑,๕๔๗

8.8

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ

๘๒๔

1.8

โรงแรมและภัตตาคาร

2๔8

20.1

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม

๖๙๕

26.3

ตัวกลางทางการเงิน

๓,๗๐๙

17.4

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ

๒,๓๒๘

4.1

การบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ

๓,๓๕๘

1.8

การศึกษา

๒,๙๓๑

3.8

การบริการด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

1,1๘๑

10.7

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลฯ

๒๗6

0.7

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล

1๐๗

15.1

๒๘,๘๒๗

2.5

รวม
สาหรับประเภทกิจการสาคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์ -๓๐ประกอบด้วย
1. การค้าส่ง ค้าปลีก
2. กิจการโม่ ย่อยหิน
3. กิจการโรงสีข้าว
4. กิจการแป้งมันสาปะหลัง/มันเส้น
5. กิจการน้าตาลทราย
6. กิจการผลิตสุรา/เครื่องดื่ม
7. กิจการเครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์
8. กิจการทาคอนกรีต
9. กิจการซ่อมเครื่องยนต์/เคาะพ่นสี
10. โรงแรม/ภัตตาคาร

11. กิจการก่อสร้าง
12. กิจการขนส่งสินค้า/พัสดุ
สถานประกอบกิจการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก-กลาง โดยจาแนก
ตามจานวนลูกจ้างได้ดังนี้
(1) สถานประกอบกิจการขนาด 1-9 คน
มีจานวน 1,043 แห่ง
(2) สถานประกอบกิจการขนาด 10-49 คน มีจานวน 215 แห่ง
(3) สถานประกอบกิจการขนาด 50-99 คน มีจานวน
12 แห่ง
(4) สถานประกอบกิจการขนาด 100-499 คน มีจานวน
17 แห่ง
(5) สถานประกอบกิจการขนาด 500 คนขึ้นไป มีจานวน
1 แห่ง
๑.๒ การผลิตภาพแรงงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตร มูลค่าจานวน 7,406 ล้านบาท นอกภาค
เกษตร มูลค่าจานวน 17,957 ล้านบาท โดยมีผู้ทางานในภาคเกษตรจานวน 99,306 คน และนอกภาคเกษตร
จานวน 125,613 คน จาแนกรายสาขา ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรม

ผู้มีงานทา

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง

99,306

การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้า ก๊าซ และไอน้า
การจัดหาน้า บาบัดน้าเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก
กิจกรรมโรงแรม และอาหาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจการทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค
ประเภทอุตสาหกรรม

311
17,302
604
495
18,635
31,761
14,153
2,286
371
2,660
354
510
ผู้มีงานทา

การบริหารและการสนับสนุน
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์
ศิลปะความบันเทิงนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
รวม
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์

1,241
15,529
7,058
6,541
975
3,598
1,229
224,919

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 พัฒนาและปรับปรุง โครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัด และประเทศอื่น และรองรับการพัฒนา
ระบบขนส่งทางรางของรัฐบาล
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาส
ในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริ มให้ประชากรวัย
ทางานให้มีงานทา มีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และ
ส่งเสริมการกีฬา
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดมีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริมให้ป ระชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒ นาสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์
ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชด้วยระบบโซนนิ่งภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตว์ และประมงที่
สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่มOTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการแปรรู ป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยตรงความต้องการของตลาดและ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
2.5 ส่งเสริมการมีงานทาและรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน
-๓๒ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3.1 ทานุบารุง รักษา และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้ในการผลิต
สินค้าบริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีรายได้
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้านทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพื้นที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ
ศักยภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุ รักษ์พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณา
การเป็นระบบและคุ้มค่า และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชน
ให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษ
ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ
ที่สาคัญของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และพัฒนา
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน
5.3 พัฒ นาความสามารถในการแข่งขันของผู้ ประกอบการ พัฒ นาเส้ นทางคมนาคมเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับการค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป
5.5 สนั บสนุ นให้ มี การปรั บปรุ ง พั ฒนา การท่ องเที่ ยวทุ กด้ าน โดยการมีส่ วนร่ วมของชุ มชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
-๓๓๓.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน เพื่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้าน
แรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 25๖๒ – 256๔) โดยการวิเคราะห์ด้วย SWOT ANALYSIS เพื่อกาหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) สาหรับปัจจัยที่เป็น
ปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ตามหลัก PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอกในประเด็นต่อไปนี้
P (Political)
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง
E (Economic)
ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S (Social)
ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม
T (Technology)
ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตามหลั กการ PEST และ 7s
McKinney ที่กล่าวมาแล้ว โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิต่างๆ ดังนี้

(๑) (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559
(๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
(๔) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
(๕) แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 25๖๐-25๖๔
(๖) นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
(๘) บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
การวิเคราะห์ SWOT
คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มี
การประชุมทบทวน ปัจจัยภายนอก (โอกาส – Opportunities และภัยคุกคาม – Threats) และปัจจัยภายใน (จุด
แข็ง – Strengths และจุดอ่อน - Weaknesses) เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) จุดแข็ง (Strengths)
ด้านเศรษฐกิจ

 มีเขตชายแดนติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีด่านการค้า
ชายแดนถาวร และด่านชั่วคราวหลายแห่ง ที่สามารถรับ-ส่ง สินค้าเพื่อการ
ส่งออกและการนาเข้า
 มีทรัพยากรป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

ด้านแรงงาน

 แรงงานมีศักยภาพเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งสายอาชีพ
และสายสามัญ
 ผู้บริหารให้ความสนใจในปัญหาด้านสังคม
 มีผู้นาองค์กรและชุมชนเข้มแข็ง
 ประชาชนมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม แต่ไม่มีความขัดแย้งกัน

ด้านสังคมและอื่นๆ

-๓๔๒) จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านเศรษฐกิจ

 สถานประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็ก มีการแข่งขันทางธุรกิจน้อย ทาให้

ด้านแรงงาน

การจูงใจในการพัฒนาสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลากรยังมีไม่มากนัก
 สาธารณูปโภคภายในจังหวัดยังไม่ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการและนักลงทุนเท่าที่ควร
 ประชาชนวัยแรงงานในจังหวัดไม่มีความกระตือรือร้นในการออกไปทางานนอก
พื้นที่บ้านเกิด
 ภาคการเกษตรส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้แรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีอัตราค่าจ้างที่
ถูกกว่าและมีความอดทนมากกว่า

๓) โอกาส (Opportunities)
ด้านเศรษฐกิจ

 แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ส่งผลต่อเนื่องถึงนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัด
 ความนิยมสินค้าไทยของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทาให้
การส่งออกสินค้ามีโอกาสขยายตัวสูงขึ้น

ด้านแรงงาน

 รัฐมีนโยบายพัฒนาผลิตภาพแรงงาน ทาให้จังหวัดมีโอกาสได้พัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

๔) ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)
ด้านเศรษฐกิจ
 เนื่องจากจังหวัดใกล้เคียงเช่น พิษณุโลก เชียงใหม่ ลาพูน มีสถานประกอบการ
เป็นจานวนมาก และมีเขตนิคมอุตสาหกรรม ทาให้การลงทุนไม่กระจายตัวสู่
จังหวัดอุตรดิตถ์
 ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่ไม่คงที่ ทาให้ผู้ใช้แรงงานย้ายเข้า-ออกทางาน
ในสถานประกอบการบ่อย
ด้านแรงงาน
 ประชาวัยแรงงานมีค่านิยมศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น จึงขาดแรงงานในภาคการ
ผลิต
 ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดเขตอุตสาหกรรม ทาให้เกิดปัญหา
การลักลอบการเดินทางของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
๔.๒.๒ การวิเคราะห์ SWOT
เพื่อให้ได้กรอบแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ของการพัฒนากาลังคนของจังหวัด จึงได้ทาการ
วิเคราะห์ SWOT (TOWS Analysis) เฉพาะประเด็นของ SWOT ที่สาคัญๆ โดยให้น้าหนักกับการพัฒนากาลัง
แรงงานเป็นหลัก
๑) จุดแข็งและโอกาส (S/O)
 พัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
 ลดปัญหาการแย่งแรงงาน
-๓๕๒) จุดอ่อนและโอกาส (W/O)
 เสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพของแรงงานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
 พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของเยาวชนก่อนเข้าตลาดแรงงาน
 เสริมสร้างความร่วมมือ ภาครัฐ และ เอกชนในการพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน)
๓) จุดแข็งและภัยคุกคาม (S/T)
 รณรงค์ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานเข้าเรียนในสายอาชีพให้มากขึ้น
๔) จุดอ่อนและภัยคุกคาม (W/T)

 เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้จบการศึกษาให้มากขึ้น อาทิ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม /
ฝึกงานในสถานประกอบการเป็นประจาทุกปี
 ปรั บ ปรุ งนโยบายจ้ างแรงงานต่างด้าวระดับล่ าง (Low-skilled) โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่
ขาดแคลนแรงงานให้สามารถนาเข้าแรงงานต่างด้าวในจานวนที่เหมาะสม และรับรองสิทธิของ
สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงต่อแผนการผลิตของสถานประกอบการ
 สร้ า งระบบฐานข้ อมู ล ข่ า วสารตลาดแรงงานให้ เ ข้ า ถึ ง ผู้ ป ระสงค์ จ ะท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ครอบคลุม ได้แก่ ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ
ข้อมูล ทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทา พร้อมทั้งหาเจ้าภาพในการประสาน
เชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลวิจัย
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะทางานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอปบี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“แรงงานมีศักยภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
๑. เพิ่มคุณภาพแรงงานให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันให้ผปู้ ระกอบการ
๒. คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ ขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบกิจการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

-๓๖-

บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 256๒ – 25๖4
วิสัยทัศน์ (Vision)
“แรงงานมีศักยภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ
๑. เพิ่มคุณภาพแรงงานให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันให้ผปู้ ระกอบการ
๒. คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง มีหลักประกันในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ : ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ
๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา เพื่อผลิตแรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการผลิตและประกอบอาชีพ
๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
๑.๖ ควบคุมและตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบกิจการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ : แรงงานมีศักยภาพผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข้งขันทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
ของจังหวัด
กลยุทธ์
๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP ให้มีความเข้มแข็ง
๒.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าชายแดนและการ
ท่องเที่ยว/THAILAND 4.0
2.4 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒.๕ เสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพแก่แรงงานในสถานประกอบการ

-๓๗ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ : แรงงานได้รับการดูแล คุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย และมีความสุขในการทางาน
กลยุทธ์
๓.1 เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงาน ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ ส่งเสริม พัฒนาและกากับดูแลสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3.3 สนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
3.4 เพิ่มประสิทฺธิภาพการให้บริการประกันสังคมแก่ผู้ประกันตน ทั้งในระบบและนอกระบบ
๓.๕ ส่งเสริมความรู้การใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๖ สร้างเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

-๓๘-

แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศกั ยภาพสูง และคุณภาพชีวิตที่ดี”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน

มีความมัประเด็
่นคงและคุ
ณภาพชีวิตที่ดี”
นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานและผู
.” ้ประกอบกิจการในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางาน และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงาน
ที่เพียงพอ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

แรงงานมีคุณภาพ
และทักษะฝีมอื

แรงงานได้รับการดูแลความคุ้มครอง

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แรงงานมีอาชีพ มีรายได้
ได้ รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฏหมาย

คุณภาพการให้ บริการ

บรรเทาปั ญหาการจ้ างงาน
ไม่ตรงกับสายงาน
และการขาดแคลนแรงงานในระยะสัน้
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ

ความพึงพอใจของเจ้าของ
สถานประกอบการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ

แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ได้มาตรฐาน

การตรวจคุ้มครองแรงงานทั่วถึง
และเป็นธรรม

การดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงาน
รวดเร็วและทั่วถึง

พัฒนาองค์กร
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

-๓๙-

พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน (พ.ศ.2560 – 25๖4) ฉบับนี้ ดาเนินการโดยผ่านกระบวนการ
ทบทวนข้อ มูล จากแผนพัฒ นาด้า นแรงงานเชิง บูร ณาการ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) การจัด ประชุม เพื่อ รวบรวม
ความคิดเห็นและการทบทวนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดทาประกอบด้ว ยเจ้าหน้าที่จากหน่ว ยงานทุก
กรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยมีการประชุมสัมมนาระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่ว นต่างๆ ใน
ช่องทางต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นามาสู่การปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ จะสาเร็จในระดับใดขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อน โดยปัจจัยที่จะ
เป็นตัวกาหนดความสาเร็จของแผน ประกอบด้วย
1. ความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
โดยทุกฝ่ายได้ร่ว มกัน คิด ร่ว มกัน เสนอแนะแนวทาง ทั้งนี้ในประเด็นของการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตินั้น
การจะให้หน่วยงานต่างๆ นากรอบแนวทางของแผนฯไปจัดทาโครงการหรือกิจกรรมรองรับได้ แผนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมได้ นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. การน าไปใช้อย่ างมีประสิทธิภาพ ต้องสร้างความเข้าใจด้ว ยการสื่ อสารและถ่ายทอดแผนฯ
สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบหมายให้หน่วยงานระดับต่างๆ มีการจัดทา
กิจกรรมรองรับ รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะภายในองค์กร แต่ต้องให้ภายนอกองค์กรซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชน สถาบั นการศึกษา นักวิชาการ ประชาชนวัยแรงงานได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลั กดัน
แนวทางหรือมาตรการภายใต้แผนแม่บทฯ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
3. หั ว หน้ า ส่ ว นราชการของหน่ ว ยงานกระทรวงแรงงานในฐานะเป็ น ผู้ จั ด ท าแผนฯ ต้ อ งให้
ความสาคัญกับการดาเนินการแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติติดตามประเมินผล รวมทั้งบริหารจัดการให้บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
การติดตามและประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการจัดทาแผน/นโยบาย เพราะการ
ประเมินผลทาให้ทราบว่ายุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้การ
ประเมินผลทาให้ทราบว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่ จาเป็นต้องมี การปรับปรุง
แผนหรือต้องมีการพัฒนาและกาหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ใหม่หรือไม่ ตามหลักการ PDCA คือ มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วนาแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดแปลงแผนเป็นโครงการ/กิจกรรม
จากนั้นควรต้องมีการตรวจติดตามว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่ (Check) และหากพบว่าไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ (Action) ดังวงจรที่ปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้

-๔๐-

วงจรการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ สู่การปฏิบัติ

Plan

do

Action

Check

กระบวนการติดตามประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ ฉบับนี้ กาหนดกลไกการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ
1. การติดตามประเมินผลในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อผู้บริหาร ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และภาคประชาชน เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการฯ
2. การติดตามประเมินผล 2 ระยะ คือ ระยะครึ่งแผน และระยะครบแผน
3. การติดตามประเมินผลในรูปคณะทางานเฉพาะกิจ โดยจัดตั้งคณะทางานกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทางานฯ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพหลักและผู้สนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ และสานัก งานแรงงานจังหวัด
เป็นเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน มีการประชุม
ติด ตามงานเป็ น ระยะๆ และรายงานผลต่ อคณะท างานฯ เพื่ อ ร่ว มพิ จารณาและให้ ข้ อเสนอแนะในการปรั บ
กระบวนการดาเนินงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ต่อไป

-๔๑-

ภาคผนวก

ข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.256๒ – 25๖4)
ยุทธศาสตร์

๑.ส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาด
แรงงาน

เป้าประสงค์

ตลาดแรงงาน
มีกาลังรงงาน
ที่เพียงพอ ทั้ง
เชิงปริมาณ
และคุณภาพ

กลยุทธ์

1.1 พัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน
ที่มีประสิทธิ
ภาพ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/

ตัวชีวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

62

63

64

62

63

64

(1) โครงการเพิ่ม
- ข้อมูลถานการณ์
ประสิทธิภาพการรายงาน ด้านแรงงานปีละ 5
สถานการณ์แรงงานจังหวัด ครั้ง
รองรับประชาคมอาเซียน
(AC)
(๒) โครงการสารวจข้อมูล - ข้อมูลความ
ความต้องการและขาดแคลน ต้องการแรงงาน
แรงงานของสถาน
ประกอบการ
(๓) โครงการจัดทาฐาน
ข้อมูลกาลังแรงงาน
ข้อมูลกาลังแรงงานที่มี
ที่มีทักษะพิเศษ
ทักษะพิเศษ

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

180,000

180,000

180,000

สรจ.อต.

7
แห่ง

7
แห่ง

7
แห่ง

720

720

720

สรจ.อต

๑๕

๑๕

๑๕

๓,๙๐๐

๓,๙๐๐

๓,๙๐๐

สจจ.อต

(4) เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงาน

อสร.เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
พื้นที่

๒,000
คน

๒,000
คน

๒,000
คน

-

-

-

สรจ.อต.

(5) โครงการจัดทาทะเบียน
กาลังแรงงาน

มีข้อมูลกาลัง
แรงงาน

๓,๐00
คน

๓,๐00
คน

๓,๐00
คน

๑,๗๐๐

๑

๗๐๐

สจจ.อต.

-๔๒-

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.2 ส่งเสริม
การมีงานทา
และขยาย
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

(6) มีข้อมูลชี้นาและเตือนภัย
ทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด
โดยการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม เด่นประมวล
เป็นข้อมูลเตือนภัยระดับจังหวัด
(7) การพัฒนาและบริหาร
ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมภายใน
จังหวัด
1) โครงการพัฒนาระบบ
บริการจัดหางานอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย/

ตัวชีวัด

มีข้อมูลภาค
อุตสาหกรรม
เพื่อติดตาม
สถานการณ์ของ
สปก.ในจังหวัด

2) การให้บริการจัดหางาน
ในประเทศ
๓) การให้บริการจัดหางาน
ต่างประเทศ
4) โครงการจัดหางาน
ให้กับกลุ่มคนพิเศษ
5) โครงการ ๓ ม. (มีงาน
มีเงิน มีวุฒิ)

-๔๓-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

62

63

64

62

63

64

4 ครั้ง

4 ครั้ง

4 ครั้ง

8,000

8,000

8,000

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

8 ครั้ง

8 ครั้ง

8 ครั้ง

6,500

6,500

6,500

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

๒,๘๒๑
คน

๒,๘๒๑
คน

๒,๘๒๑
คน

๕๙๔,๗๐๐

๕๙๔,๗๐๐

๕๙๔,๗๐๐

สจจ.อต.

3,653
คน
90 คน

3,653
คน
90 คน

3,653
คน
90 คน

843,000

843,000

843,000

สจจ.อต.

252,000

252,000

252,000

สจจ.อต.

๑43
คน
๑๐0
คน

๑43
คน
๑๐0
คน

๑43
คน
๑๐0
คน

๑๙๙,๗00

๑๙๙,๗๐๐

๑๙๙,๗00

สจจ.อต

๔๘,000

๔๘,000

๔๘,000

สจจ.อต.

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริม
มีส่วนร่วม
ระหว่างภาคี
ที่เกี่ยวข้องใน
ภาค
การศึกษา
เพื่อผลิต
แรงงานที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาด
แรงงาน

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของแรงงาน
และผู้ประกอบ
การในการ
แข่งขันทาง
เศรษฐกิจการ
ค้าชายแดนและ
การท่องเที่ยว

- แรงงานมีศักยภาพ
ประกอบการมี
ความพร้อมใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ของผู้ประกอบ
การ SME กลุ่ม
OTOP ให้มี
ความเข้มแข็ง

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชีวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

62

63

64

62

63

64

1) ) โครงการ
แนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

๒,๒๑๕

๒,๒๑๕

๒,๒๑๕

๗๒,๙๐๐

๗๒,๙๐๐

๗๒,๙๐๐

สจจ.อต.

๒) โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอาหาร
รองรับครัวไทยสู่ครัว
โลก
๓) โครงการสานพลัง - มีข้อมูลความต้องการ
พัฒนาของผู้ประกอบการ
ประชารัฐ พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
๑) โครงการส่งเสริม
การรับงานไปทาที่บ้าน
๒) ส่งเสริมและเพิม่
ประสิทธิภาพผูผ้ ลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
ด้านการจัดทาแผน
ธุรกิจ

40 คน

40 คน

40 คน

116,000

116,000

116,000

สนพ.อต.

๑๐ แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 176,000

176,000

176,000

สรจ.อต

12 คน

12 คน

12 คน

1๕,000

1๕,000

1๕,000

สจจ.อต

23
คน

23
คน

23
คน

197,400

197,400

197,400

สพช.อต

-๔๔-

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.2 เพิม่ ขีด
ความสามารถ
ด้านแรงงาน
เพื่อเข้าสู่
Thailand
4.0/Aec

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/

ตัวชีวัด

1) การพัฒนาขีดความ
สามารถด้านภาษาให้
แก่แรงงานไทย

2) จัดทาคู่มือการให้
บริการด้านแรงงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจของกระทรวง
แรงงาน
3) ยกระดับฝีมือและ
ศักยภาพแรงงาน
4) ส่งเสริมทักษะ
ฝีมือแรงงานนอก
ระบบ/แรงงานในระบบ
เพื่อรองรับ Thailand
4.0 และประชาคม
อาเซียน
2.3 ส่งเสริม 1) ฝึกอบรมสัมมนา
ศักยภาพ
เพื่อเป็นประโยชน์
สถาน
สาหรับผู้ประกอบการ
ประกอบการ ในจังหวัด
เพื่อเพิ่มขีด 2) ศึกษาแนวโน้ม
ความสามารถ อุตสาหกรรมและการ
ในการแข่งขัน ลงทุนในระดับกลุ่ม
จังหวัด

62

63

64

62

63

64

100
คน

100
คน

100
คน

-

-

-

สรจ.อต

-

-

-

-

-

-

สรจ.อต.

-

-

-

-

-

-

สนพ.อต.

-

-

-

-

-

-

สนพ.อต.

51,000

51,000

51,000

สนง.
อุตสาหกรรม
จังหวัด

2,000

2,000

2,000

สนง.
อุตสาหกรรม

50 ราย 50 ราย 50 ราย

100
ราย

-๔๕-๑-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

100
ราย

100
ราย

จังหวัด

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
2.4 เสริมสร้าง
ความร่วมมือ
และพัฒนา
เครือข่ายการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน

3. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ทางานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่กาลัง
แรงงาน

- แรงงานได้
รับการคุม้ ครอง
สิทธิตามฎหมาย
และมีความสุข
ในการทางาน

3.1 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การคุ้มครอง
แรงงานให้ได้
รับสิทธิตาม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/

ตัวชีวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

62

63

64

62

63

64

1) ส่งเสริมและสนับ
สนุนให้สถานประกอบ
กิจการดาเนินการฝึก
อบรมฝีมือแรงงานตาม พรบ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานฯ

280
คน

280
คน

280
คน

196,000

196,000

196,000

สนพ.อต.

2) โครงการเสริม
สร้างศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครแรงงานเพื่อ
บูรณาการภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน
3) การพัฒนาระบบการ
บูรณาการส่งเสริมความร่วมมือ
และติดตามผลการจัดบริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่

-

-

-

-

-

-

สรจ.อต.

193
คน

193
คน

193
คน

99,073
บาท

99,073
บาท

99,073
บาท

สรจ.อต.

61,900

61,900

61,900

สสค.อต

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
แรงงานได้รับความเป็นธรรม
และเกิดความสมานฉันท์
ในวงการแรงงาน

95 แห่ง 95 แห่ง 95 แห่ง

กฎหมายและ
2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และสนับสนุนการจัดทา
มาตรฐานแรงงานในสถาน
ประกอบการ
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
3) กากับ ดูแล และ
สนับสนุนให้แรงงานได้
รับความรู้ และการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาน
ประกอบกิจการมีความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน
1) กากับ ดูแล และสนับสนุน
ให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีใน
การทางาน

3.2 ส่งเสริม
พัฒนาให้
สถานประกอบ
กิจการมีระบบ
บริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย 2) สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
อาชีวอนามัยและ และกากับให้สถานประกอบ
สภาพแวดล้อมใน กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การทางาน

24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง

เป้าหมาย/

-๔๖-

ตัวชีวัด

-๑-

72,000
บาท

72,000
บาท

72,000
บาท

สสค.อต.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท

62

63

64

62

63

64

8,850
คน

8,850
คน

8,850
คน

380,900

380,900

380,900

สสค.อต.

2 แห่ง

๒ แห่ง

๒ แห่ง

5800

5800

5800

สสค.อต

150
แห่ง

150
แห่ง

150
แห่ง

24,000

24,000

24,000

สสค.อต.

35,000

35,000

35,000

สสค.อต

50 แห่ง 50 แห่ง 50 แห่ง

3.3 สนับสนุน 1) โครงการส่งเสริม
การจัดวัสดิการ ความรู้งานประกัน
แรงงานและแรงงาน สังคมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง
สัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ

1,433
แห่ง

-๔๗ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
3.4 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประกัน
สังคมแก่
ผู้ประกัน
ตนทั้งในระบบ
และนอกระบบ
๓.๕ ส่งเสริมการ
นาแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
พัฒนาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

-๑-

1,433
แห่ง

1,433
แห่ง

180,000

เป้าหมาย/

180,000

180,000

สปส.อต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

62

63

64

62

63

64

14,400
คน

14,400
คน

14,400
คน

350,000

350,000

350,000

สปส.อต..

๑) โครงการสาน สร้าง
เสริมสุขแรงงานไทย

450
คน

450
คน

450
คน

176,500

176,500

176,500

สรจ.อต

๒) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยอาสาสมัครแรงงาน

1
ครั้ง

1
ครั้ง

1
ครั้ง

7,000

7,000

7,000

สรจ.อต

2) โครงการส่งเสริมความรู้
งานประกันสังคมแก่แรงงาน
นอกระบบ
- ส่งเสริมแนวทางการ
ดารงชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถาน
ประกอบการ/พนักงาน

-๔๘-๑-

