แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดสกลนคร
(พ.ศ. 2562 – 2564)

สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
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คานา
กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มี
งานทา มีความรู้ ความสามารถ มีโอกาสได้มีงานทา มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัด
ในฐานะที่ มี บ ทบาทเป็ น ผู้ แทนของกระทรวงแรงงานในระดับ พื้นที่ มี อานาจหน้า ที่ เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์
งานนโยบายและแผน จึงต้องมีการดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดให้มีความสอดรับ
กับบริบทด้านแรงงานในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นการกาหนดทิศทางการทางานขององค์กร ในระยะยาว
ในเชิงบูรณาการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณให้สานักงาน
แรงงานจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงแรงงาน แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมทั้งเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนงาน/โครงการและ การของบประมาณของแต่ละจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ดังนั้น สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร
(พ.ศ. 2562 -2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการของจังหวัด และการของบประมาณ
ของจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จัง หวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) ในครั้งนี้เป็นการ
ดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสู่การปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ และตอบสนองต่อทุก
ภาคส่วนอย่างแท้จริง จึงกล่าวได้ว่าแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับนี้
เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ส านั กงานแรงงานจั งหวัด สกลนคร ขอขอบคุณหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งที่ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน (พ.ศ. 2562 – 2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
สกลนคร ที่ร่วมเป็นคณะทางานและการสนับสนุนข้อมูล ข้อคิดเห็นตลอดจนร่วมจัดทาแผนฯฉบับนี้จนประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร
(พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน และการประสานการปฏิบัติงานการให้บริการ
ต่อประชาชนด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคแรงงานและประชาชนอย่างแท้จริง
สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
กุมภาพันธ์ 2560
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) ได้ทาขึ้นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ด้านแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งในอนาคตการแข่งขันและการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคแรงงานต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของแรงงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันกระแสการสร้างสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการต้องสร้างมาตรฐานในการให้ความสาคัญต่อการจ้างงาน เพื่อสร้างสังคมที่อยู่รวมกันอย่างมีความสุข
อีกทั้งความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทด้านแรงงานยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านแรงงาน โดยแนวคิด
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งสอดคล้ องกับ ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564)
เพื่อให้จังหวัดสกลนครมีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาประเทศ และมีการบูรณา
การการทางานของหน่ วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ใช้เ ป็น แนวทางในการจัด ทาแผนงาน/
โครงการ ของจังหวัดสกลนครอย่างมี ประสิทธิภาพ
การจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้า นแรงงาน จัง หวั ดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) ได้มุ ่ง เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่ว ยงานสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร และคณะทางาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงาน
เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2562 – 2564) ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”
2. พันธกิจ
1. พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ส่งเสริมความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันการทางาน และได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าประสงค์รวม
1. แรงงานมีศักยภาพ มีหลักประกันที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และมี
ทักษะฝีมือสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5

4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ศักยภาพของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ระดับการแข่งขันของประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.5 การส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อพัฒนากลุ่มแรงงาน
นอกระบบให้สามารถแข่งขันในตลาดเสรีได้อย่างเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 2.6 การส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครอง และขยายโอกาสการมีงานทาของคนพิการ
และผู้สูงอายุ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างกลไกการประสานงาน และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
5. ค่านิยม
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทางานเชิงรุก”
แนวทางและขั้นตอนการนาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 - 2564) สู่การ
ปฏิบัติจะดาเนินการดังนี้
1) สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนหรือแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ควรมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทางานภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรม
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน
ประจ าจั ง หวั ด ประธานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา ผู้ แ ทนวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา/วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง/
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค /วิ ท ยาลั ย การอาชี พ และผู้ แ ทนภาคเอกชนประจาจั ง หวั ด ได้ แ ก่ หอการค้ า จั ง หวั ด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น
2) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
3) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2560-2564 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 –2564
4) สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562-2564 โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และผู้แทน
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หน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาครวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ นาผลที่ได้มาปรับปรุง ให้เป็นแผน
ฉบับสมบูรณ์
5) สานักงานแรงงานจังหวัดปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ให้มี
ความสมบูรณ์ โดยมีแผนงาน/โครงการบรรจุในแผน และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความชอบ และส่งแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ที่ผ่านการเห็นชอบแล้วให้กระทรวงแรงงานภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

บทที่ 1
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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงแรงงานได้ กาหนดกรอบแนวทางการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานระดับจังหวัด
ที่ส อดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ กรอบทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 นโยบายที่สาคัญของรัฐ บาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้กรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
สานักงานแรงงานจังหวัด สกลนคร ในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน จึงต้องนาแผนแม่บทด้านแรงงาน และยุทธศาสตร์
สานั กงานปลัดกระทรวงแรงงานมาเป็ น กรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ของจังหวัด ในการ
ดาเนินงานของสานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร นอกจากดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดแล้วยังมีหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจังหวัดยังมีการทางานภายใต้แ ผน
ยุท ธศาสตร์ พัฒ นาจัง หวัด ดัง นั ้น จึง มีค วามจาเป็น อย่า งยิ่ง ที่จัง หวัด ต้อ งมีก ารจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงาน ซึ่ง นับ ได้ว่า เป็น แผนยุท ธศาสตร์ด้า นแรงงานระดับ พื้น ที่ใ นลักษณะบูรณาการ โดยจัดให้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน ทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัด และความต้องการของ
ผู้รับบริการในพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ที่สาคัญ ได้แก่ กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล
แผนพัฒนาจั งหวัด/กลุ่ มจั งหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด และปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.2 เพื่อให้จังหวัดมีการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงแรงงานในการ
จัดทายุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
2.3 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของจั ง หวั ด เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรอบแนวคิดการจัดทาแผน
การศึกษาเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564) ได้
ดาเนินการโดยทบทวนประเด็นที่สาคัญ “ด้านแรงงาน” ของจังหวัดสกลนคร และของประเทศในภาพกว้างโดยเน้น
การศึกษาเชิงลึกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด โดยดาเนินการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ศึกษาสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารรายงานองค์ความรู้
รู ป แบบ นโยบาย ทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายของรั ฐ บาล
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
3.2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จุดแข็ ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด (SWOT)
จากแหล่งข้อมูลต่างๆของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน องค์กรพัฒนา
เอกชน อาสาสมัครแรงงานและประชาชนทั่วไป จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาจังหวัด

3.3 สังเคราะห์ปัญหาต่างๆของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็น
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ตามกระบวนการจัดทาแผน ดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยกระบวนการจัดทา SWOT Analysis
ของคณะทางานฯ
3.3.2 ใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในกลุ่มต่างๆ รวมถึงเป็นคณะทางาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทาง การดาเนินการที่ผ่านมา
นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม
3.3.3 การสอบถามความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2562 2564) โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
4. ระยะเวลาของแผน
เริ่มตัง้ แต่ปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ. 2564
5. กรอบแนวทางการดาเนินงาน/ปฏิทินการจัดทาแผน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงานจั ด สรรเงิ น งบประมาณให้ ทุ ก จั ง หวั ด ด าเนิ น การ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัด โดยให้เป็นแผนที่บูรณาการงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานของจังหวัด ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนดังนี้
5.1 สานักงานแรงงานจังหวัดทบทวนคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
5.2 สานักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ SWOT
5.3 สานักงานแรงงานจังหวัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
5.4 สานักงานแรงงานจังหวัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นแผนฉบับ
สมบูรณ์
5.5 นาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้กระทรวงแรงงาน
5.7 พิจารณานาแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562
– 2564 ไปเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

บทที่ ๒
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บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาแรงงานในระดับจังหวัดสกลนคร
๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2
กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้ การ
กาหนดวิสันทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลั กสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ แข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม ผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุ เปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙
จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาสาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุก ช่วงวัย โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการ เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จานวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่า คุณภาพ
คนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่อง ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรง
กับตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จานวนไม่น้อยต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการดาเนินชีวิต
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
เป้าหมาย คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๒ นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีทั้งสิ้น 11 ด้าน และที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน คือ
นโยบายที่ 3 การลดความเลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
3.2 การป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ
2.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน”
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ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 -2564)
เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการ
พัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล
มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของทรัยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 – 2569)
เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อให้
แรงงานสามารถน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ ใ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ ต่ อ
Thailand 4.0 อย่าเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบต่างๆด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้าง
งานใหม่ในยุคดิจิทัล การสร้างระบบการจ้างงานที่เอื้อต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร
ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 – 2574)
เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เพื่อ
สร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการดาเนินชีวิต เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDG)
ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 – 2579)
เป็ น ยุ คของสั งคมการทางานแห่ งปัญญา โดยการเพิ่มจานวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน
STEM เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการทางานที่มีมูลค่าสูง
(High Productivity) เพื่อให้มีรายได้สูง (High Income) และประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap : MIT)
๒.4 แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

ค่านิยมหลักของกระทรวงแรงงาน : MOL PLS
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P : มุ่งมั่นทางานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)
L : ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)
S : มีจิตบริการ (Service Mind)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มศักยภากแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4. การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
5. การบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
6. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ
2.5 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕64)
ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัดสกลนคร (Positioning)
1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การค้า การลงทุน
3. การพัฒนาการท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว”
พันธกิจ
1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. กากับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร
“อยู่สกล รักสกล ทาเพื่อสกลนคร”
เป้าประสงค์รวม
“สกลนครบรรลุเกณฑ์คุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง”

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
๒.6 การประเมินปัจจัยและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด สกลนคร
(พ.ศ.2562-2564) ฉบับนี้ได้ทาการศึกษาและประเมินสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางบวก
ซึ่งจะเป็นโอกาส และเชิงลบคือเป็น อุปสรรคต่อภาวะการณ์ด้านแรงงาน โดยสรุปการประเมินสถานการณ์ได้
ดังนี้
1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ยังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนใน
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ความ
ไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของมหาอานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรี
ทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยวทาให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็น โอกาสของประเทศไทยใน
การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนา ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันทั้งนี้
ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสาคัญ
2) การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘
ทั้งในภาคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ส าคัญหลายประการ อาทิ
การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน อย่างเสรีการลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท าให้ภาคการ
ผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน
การเงิน การบริการและการผลิต ภาคอุตสาหกรรมในขณะที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและ บริการสินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคและการที่
หลายประเทศมีเป้าหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เวียดนาม และ ไทย ท าให้การพัฒนาของแต่ละประเทศต้องค านึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการ
วางต าแหน่ง ทาง ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าและบริการของตนเองซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศ
อาเซียนมากขึ้น

3) เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ
เช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้
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ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีความเหลื่อมล้าของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยี
ขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อมล้าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีทแี่ ตกต่างกัน
4) ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศ
ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐
ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กาลังคน ในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) ข้อจากัดด้านทรัพยากร
ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุน การผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
(๓) ปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ที่มีนัยยะต่อ การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ความจาเป็นในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคม และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้า และ (๔) ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีนัยยะต่อความจาเป็นในการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
5) สาหรับเงื่อนไขภายนอกที่สาคัญและท้าทายต่ออนาคตของประเทศไทย
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ที่สาคัญ ๆ ได้แก่ (๑) กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ย งและท้าทายมากขึ้น จาก การเคลื่ อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้ คน เงินทุน ข้อมูล ข่าวสาร
องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้า และบริการ (๒) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยง
ทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย (๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน (๔) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) จะกระทบกับธุรกิจและการดารงชีวิตของคน (๕) ภาวะ
โลกร้อนก่อให้เกิด ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (๖) น้ามันมีปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และการผลิต
พืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก (๗) ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และ (๘) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีและระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้นมากขึ้น
6) สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง ในภูมิภาคและพัฒนาการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงต่อการก่อ
การร้ายของกลุ่มต่างชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมที่ส่งผล ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
ของประเทศ โดยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างมีนัยยะสาคัญ ได้แก่ (๑) การค้ายาเสพ
ติด ปัจจุบันมีการลักลอบนายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เข้าประเทศทั้งตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน
ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติด ตั้งแต่การผลิ ต จาหน่ายและเสพ (๒) ปัญหาแรงงานต่างด้าว จากการ
เคลื่ อนย้ ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้า มาทางานในประเทศไทย เกิดปัญหา
อาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระ ของรัฐทั้งด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย
การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแย้งกับ ชุมชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายใน
การสร้างอิทธิพล หรือแทรกซึมอยู่ในระบบตลาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท้องถิ่น (๓) การค้ามนุษย์ เชื่อมโยงกับ
การลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็ก และค้าประเวณี ซึ่งไทยมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และ
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ทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ทาให้เป็นประเด็นถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ โดยในระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในบัญชี Tier 2 Watch List ของรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (TIP Report) และต่อมาในปี ๒๕๕๗ ถึง
๒๕๕๘ ถูกปรับลดระดับให้อยู่ในบัญชี Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่าสุด โดยสหรัฐอเมริกามีข้อกังวลที่สาคัญคือ การค้า
มนุษย์ในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงการดูแลและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (๔) การฟอกเงิน เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่นๆ เช่น การก่อการร้าย
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ได้
ตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสกลนคร
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กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคง
ในการทางาน

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดสกลนคร
1767/24 ถ.สุขสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 – 714 - 778
042 – 714 - 779

สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสกลนคร
1767/20 ถ.สุขสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 – 712 - 960

สานักงานแรงงาน
จังหวัดสกลนคร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
ถ.ศูนย์ราชการจังหวัด ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 – 712 - 564
042 – 712 - 819

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสกลนคร
8 หมู่ 14 บ.หนองแฝก
ต.ห้วยยาง อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 – 747 - 252
042 – 747 - 198

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดสกลนคร
1767/23 ถ.สุขสวัสดิ์
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042 – 733 - 788
042 – 733 - 787

บทที่ ๓
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การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External) เป็นกระบวนการ
สาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินยุทธศาสตร์ การที่ได้ทราบว่าสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร
ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาส หรืออุปสรรค จะช่วยให้การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์มีประสิทธิภาพ ด้วยการนาจุดแข็ง (Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และหาวิธีการในการลดจุดอ่ อน
(Weakness) ให้น้อยลง ทั้งนี้การประเมินอย่างรอบด้านทาให้ได้ทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม
(Threat) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ในการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมเพื่อจัดทาแผนได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆตาม
หลักการ PEST ที่กล่าวมาแล้ว โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ศึกษาตามแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิต่างๆดังนี้
1.
2.
3.
4.

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทส ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560)

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน สังคมและสถานการณ์ของสภาพพื้นที่ในจังหวัด ที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน
1. โครงสร้างกาลังแรงงาน จากผลการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากรจังหวัดสกลนคร ไตรมาส 3
ปี 2559 ( กรกฎาคม – กัน ยายน 2559) ของสานัก งานสถิติจัง หวัดสกลนคร พบว่า จัง หวัด สกลนครมี
จานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 917,885 คน ในจานวนนี้เป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 729,937 คน เป็นผู้อยู่
ในกาลังแรงงาน จานวน 446,220 คน เป็นผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 283,717 คน คิดเป็นร้ อยละ
48.61 และ 30.91 ของจานวนประชากรทั้งหมด ตามลาดับ
ส าหรั บ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานปั จ จุ บั น ทั้ ง หมด 446,220 คน จ าแนกเป็ น ผู้ มี ง านท า จ านวน
444,875 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.70 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน ในจานวนผู้มีงานทา จาแนกเป็นแรงงาน
ในระบบ จานวน 52,575 คน เป็นแรงงานนอกระบบ จานวน 392,300 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 และ
88.18 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ตามลาดับ ในจานวนกาลังแรงงาน มีผู้ว่างงานจานวน 1,150 คน หรือ คิด เป็น
อัตราการว่างงานร้อยละ 0.26 มีผู้รอฤดูกาลจานวน 195 คน หรือร้อยละ 0.04 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
2. ผู้มีงานทาจังหวัดสกลนคร จาแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ไม่มีการศึกษา จานวน 1,348 คน
ต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 134,948 คน ระดับประถมศึกษา จานวน 173,726 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 56,980 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 35,166 คน แยกเป็น สายสามัญ 29,017 คน
สายอาชีวศึกษา 6,149 คน ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 42,707 คน แยกเป็นสายวิช าการ 14,950 คน
สายวิช าชีพ 13,619 คน และสายวิชาการศึกษา 14,138 คน สิ่ งที่พบคือความผิ ดปกติของกาลั ง แรงงาน
บางส่วนเกิดขึ้นจากข้อจากัดด้านอุปสงค์ เพราะโครงสร้างด้านความต้องการ (Demand) มาจากการใช้คนประกอบ
ไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้านช่างมาก ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาประเทศให้ GDP สูง รัฐจึงมีนโยบายส่งเสริม BOI ทุกทิศทาง
แม้ ก าลั ง คนไม่ พ อ การถ่ ายทอดเทคโนโลยี แ ทบไม่ เกิ ด ในระยะ 20 - 30 ปีที่ ผ่ า นมา โดยจะเน้ น Labour
Intensive ไม่มีทิศทางการพัฒนาคนด้านช่างที่ชัดเจน
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3. ตลาดแรงงานเชิงปริมาณภาพรวมในปัจจุบันมีลักษณะดังนี้
1) การจ้างงานยังคงพึ่งพาแรงงานระดับล่างเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ขณะที่กลุ่มแรงงานที่จบปริญญาตรี
มีสัดส่วนการว่างงานสูงกว่าแรงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ
2) ด้านการผลิตกาลังคนในจังหวัดสกลนคร มีผู้จบ ม.ปลายเฉลี่ยปีละกว่า 3 หมื่นคน ขณะที่มีผู้
อาชีวศึกษาเฉลี่ยปีละ 6 พันกว่าคน แต่พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีสัดส่วนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยมากเนื่องจากต้องมีการ
เรียนต่อในระดับปริญญาตรีและคาดหวังว่าจะได้งานที่เงินเดือนสูงขึ้น
3) ตลาดแรงงานในระดับมัธยมหรือต่ากว่า มีอุปสงค์เกินกว่าอุปทาน ทาให้มีการขาดแคลนแรงงาน
ระดับล่าง แต่ที่ผ่านมาสถานประกอบการยังดาเนินการ และแข่งขันได้ เพราะใช้กลุ่มนักเรียน drop out และ
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาด้าน
แรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2555 - 2559) ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วย SWOT ANALYSIS
เพื่ อ ก าหนดจุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรคหรื อ ภั ย คุ ก คาม
(Threat) สาหรับปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอกจะใช้การวิเคราะห์ตามหลัก PEST ได้แก่ การพิจารณาปัจจัยภายนอก
ในประเด็นต่อไปนี้
P (Political)

ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง

E (Economic)

ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

S (Social)

ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม

T (Technology)

ได้แก่ ปัจจัยเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ PEST

18

ปัจจัย
1. ปัจจัยด้านการเมือง/กฎหมาย

ประเด็นสาคัญ
มีนโนบายด้านแรงงานที่ชัดเจน และเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ได้แก่ นโยบายการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้
เข้าสู่ตลาดแรงงาน ของรัฐบาล

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

1. เศรษฐกิจในจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเตรียม
ตั ว เพื่ อ รองรั บ เศรษฐกิ จ อาเซี ย น รวมทั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. มีการบูรณาการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในระดับพื้นที่
3. เป็นจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองการค้าชายแดนที่สาคัญคือ
มุกดาหารกับนครพนม
4. การขาดแคลนแรงงานระดับไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือในภาคธุรกิจ
5. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ที่ขึ้นชื่อได้แก่ เนื้อโคขุนโพนยาง
คาและผ้าย้อมคราม ข้างฮางงอก สมุนไพร และเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

3. ปัจจัยสังคม

1. เป็นเมือง 3 ธรรม ได้แก่ ธรรม ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
2. เป็นแหล่งศูนย์รวมความศรัทธาทางพุทธศาสนาและมีเกจิอาจารย์ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน
3. เป็นศูนย์ การเรียนรู้ทางอาชีพและโครงการพระราชดาริ ต่างๆ ใน
จังหวัด
4. การดารงชีพของประชาชนในพื้นที่ยังพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

1. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ
3. มีศูนย์บริการเพื่อคนไทยมีงานทา (Smart Job Center)
4. ส่วนราชการมีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและข่าวสารที่สามารถ
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
5. กศน. มีอินเตอร์เน็ตตาบลครอบคลุมทุกอาเภอ เพื่อให้บริการระบบ
การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต และการให้บริการหลักสูตรการเรียนการ
สอนของ กศน. ในทุกอาเภอ
6. มีศูนย์บริการจัดหางานให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
7. มีศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงแรงงานในพื้นที่

การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ Customer/Stakeholder
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Customer/Stakeholder
1. แรงงานในสถานประกอบการ/
แรงงานทั่วไป/นักเรียน นักศึกษา
แรงงานสูงอายุ และคนพิการ

ความต้องการและความคาดหวัง
1. การได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. การได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม
3. ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ
4. ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน
5. ต้องการมีงานทาและได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพ
6. ต้องการให้สถานประกอบการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือเพื่อได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

2. นายจ้าง/สถานประกอบการ/
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

1. ต้องการลูกจ้างที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ สุจริต
2. ต้องการลูกจ้างมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานหรือมีความสามารถตาม
คุณวุฒิ
3.ต้องการความร่วมมือจากภาครัฐด้านการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
4. ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
กลุ่มก่อสร้าง ยานยนต์ การ์เม้นต์ พนักงานบริการ ฯลฯ
5. ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการพัฒนาธุรกิจ

3. ผู้ประกันตน/โรงพยาบาลเครือข่าย 1. ต้องการได้รับบริการที่ดี และการรักษาที่มีคุณภาพ และเสมอภาคจาก
ประกันตน
โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม
2. ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประกันสังคม

การวิเคราะห์ Core Competencies Analysis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความโดนเด่น ความเชี่ยวชาญ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานมีความสามารถและเชี่ยวชาญในหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์
มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาทักษะฝีมือในสาขาที่จังหวัดมีความโดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าย้อมคราม
มีเครือข่ายด้านแรงงานที่เข้มแข็ง และครอบคลุมทุกตาบล
มีความสามารถในการบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
มีคลังปัญญาผู้มีทักษะพิเศษด้านแรงงาน
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ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิดังกล่าวสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้คือ
แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทา SWOT Analysis

แผนพัฒนาจังหวัด
สกลนคร 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)

ข้อมูลที่ได้จากการสัมมนา
และเสวนาทางวิชาการ
ด้านแรงงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและประมวลผล
สถานการณ์แรงงาน

ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 11

SWOT

การสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับจังหวัด

นโยบายรัฐ

ผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดสกลนคร

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนด้วยแบบสอบถาม
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ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลและจาแนกตามแนว SWOT แล้ว ได้มีการวิเคราะห์โดยคณะทางาน
จัดทาแผนฯเพื่อร่วมการพิจารณา โดยได้สรุปผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS) โดยมีทั้งสิ้น 24 ปัจจัย จาแนก
เป็นจุดแข็ง (Strength) 8 ปัจจัย จุดอ่อน (Weakness) 3 ปัจจัย โอกาส (Opportunity) 6 ปัจจัย และอุปสรรค
(Threats) 7 ปัจจัย ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
ลาดับ
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

ปัจจัยจุดแข็ง
มีระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ทันสมัย
มีเครื่องมือ อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัย
บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
มีเครือข่ายแรงงานที่เข้มแข็ง
มีศูนย์บริการร่วมที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่
มีนโยบายที่ครอบคลุมถึงการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีการบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
มีกลไกด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง

จุดอ่อน (Weaknesses)
ลาดับ
ปัจจัยจุดอ่อน
W 1 ข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
W 2 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
W 3 บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ปัจจัยโอกาส (Opportunities)
ลาดับ
ปัจจัยโอกาส (Opportunities)
O 1 กระแสสังคมเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
O 2 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมอาเซียน
O 3 อยู่ในกลุ่มจังหวัดศูนย์กลางการค้าชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทาให้มีสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่หลายแห่งและมีโอกาสขยายตัวในอนาคต
O 4 เป็ น แหล่ ง สถานบั น การศึ ก ษา และมี ศูน ย์ การศึก ษาพั ฒ นาอาชีพ พร้ อมที่ จะพัฒ นาบุ คลากรที่ มี
คุณภาพ
O 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างแรงงานให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
O 6 ภาคเอกชน/สถานประกอบการให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะของลูกจ้าง
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อุปสรรค (Theats)
ลาดับ
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

อุปสรรค (Theats)
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
ภาคการศึกษาผลิตแรงงานเชิงปริมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ค่านิยมการทางานที่ชอบงานสบาย ไม่มีวินัยในการทางานและไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย
แรงงานขาดทักษะฝีมือหรือมีฝีมือไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ไปทางานต่างถิ่นทาให้ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่
นักเรียนเลือกสาขาเรียนตามสื่อมากกว่าการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2564
วิสัยทัศน์ :
แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจ :
1. พัฒนากาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ส่งเสริมความมั่นคงในการทางาน และมีหลักประกันการทางาน
3. พัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์รวม :
1. แรงงานมีศักยภาพ มีหลักประกันที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี และมีทักษะ
ฝีมือสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การเพิ่มศักยภาพของกาลังแรงงานและผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มศักยภาพของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
1. ประชาชนวัยแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานสากลสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้
2. สถานประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. แรงงานมีคุณภาพสนองความต้องการของภาค เศรษฐกิจทั้งปริมาณ
และคุณภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
2. สถานประกอบการมีความพร้ อมรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
อย่างมั่นคง
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพได้ตาม
มาตรฐานการฝึกและ/หรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่เข้าร่วมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปี 2564

85

90

๙๐

100

100

100

กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันของ
ประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนด้านแรงงาน
4. ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่

สานักงานแรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก

2. โครงการยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
3. โครงการความร่วมมือภาคเอกชนกับกระทรวงแรงงานในการให้
ความคุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน และยกระดับมาตรฐานฝีมือให้กับ
ลูกจ้างในสถานประกอบการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ว่างงาน

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด /หอการค้ า จั ง หวั ด เป็ น
เจ้ า ภาพหลั ก ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
สกลนคร
สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

25

5. โครงการแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

6. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
รับการประเมินความรู้ความสามารถ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
8. โครงการส่ ง เสริม การป้ อ งกัน โรคจากการประกอบอาชี พ ภาค สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
การเกษตร
9. โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานแก่สถาน สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
ประกอบการ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและ สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
บริการ
11. โครงการจัดอบรมผู้ประกอบการ เกี่ยวกับความรู้ด้านการจัด
สวัสดิการลูกจ้าง เพื่อประสิทธิภาพของงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกาลังแรงงาน
เป้าประสงค์

แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และ
ได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ประชาชนวัยแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2. ร้อยละของประชาชนทีไ่ ด้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

๙2
82

๙4
84

96
86

กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมการมีงานทาและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
3. การส่งเสริมให้กาลังแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
5. การส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานให้สามารถแข่งขันในตลาด
เสรีได้อย่างเข้มแข็ง
6. การส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองและขยายโอกาสการมีงานทาของแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานผู้พิการ
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โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการมีงานทา และให้ความรู้ด้านแรงงานแก่
นักเรียน/นักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. โครงการตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการกากับดูแลให้สภานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้าน
การประกันสังคม
7. โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ป่วย และผู้ประกันตนที่ทุพลภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
ส านัก งานแรงงานจังหวัด ร่ ว มกั บทุก หน่ว ยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สกลนครร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สานักงานสวัสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สกลนคร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

8. โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
แรงงานผู้พิการ
9. โครงการจ้างงานเร่ งด่วนและพัฒ นาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา สานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร มีระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน ผู้มารับบริการ
เชิงปริมาณ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2564

90

95

95

90

100

100
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กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเชิงบูรณาการ
3. เสริมสร้างกลไกการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุ คลากรและภาคีเครือข่าย
แรงงานด้านไอที
2. โครงการพัฒนา และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
แรงงาน
3. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. โครงการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน ณ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานแรงงาน
5. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาการร้อง
ทุกข์ร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกหน่ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงานจังหวั ด
สกลนคร
หน่ ว ยงานในสั ง กั ดกระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
สกลนคร
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
สกลนคร
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
สกลนคร
หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงานจั ง หวั ด
สกลนคร

1

แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
วิสัยทัศน์ : แรงงานมีหลักประกันที่มั่นคง มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การคุ้มครอง และเสริมสร้าง
ความมั่นคง หลักประกันในการ
ทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ประสิทธิผล

การเพิ่มศักยภาพของกาลัง
แรงงานและผูป้ ระกอบการให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

ประชาชนวัยแรงงานมีงานทา
และมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้มีรายได้ที่หมาะสม

คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

แรงงานได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
และลดปัญหาการว่างงาน

การจัดการองค์กร

ลดปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร การสื่อสานและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

เกิดความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายด้านแรงงานในระดับ
พื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน

สถานประกอบการได้รับแรงงานตาม
ความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
กาลังแรงงานเชิงบูรณาการ
มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แรงงานมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

แรงงานได้รับความคุ้มครองอย่างเป็น
ธรรม และมีศักดิ์ศรี

พัฒนาการมีสว่ นร่วมของภาคี
เครื อข่ายด้ านแรงงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริ การแรงงาน
ในพื ้นที่

ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายด้าน
แรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

บุคลากรด้านแรงงานมีความรู้
ความสามารถ และการบริหาร
องค์กรมีประสิทธิภาพ

ประชาชนและสถานประกอบการ
ที่มารับบริการมีความพึงพอใจ

ผู้พิการผู้สูงอายุได้รบั
การยอมรับในสังคม

ส่งเสริมการพัฒนากลไกลการคุม้ ครองแรงงานให้
ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีความมัน่ คง มีคุณค่าในสังคม
อย่างสมศักดิ์ศรี
การบริ หารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2562 – 2564)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การเพิ่ม
ศักยภาพของ
กาลังแรงงานและ
ผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.ประชาชนวัย
แรงงานมีฝีมือได้
มาตรฐานสากล
สามารถแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้
2.สถานประกอบการ
มีความพร้อมในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกาลังแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

โครงการ
1.1 โครงการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานในพื้นที่

1.2 โครงการ
ยกระดับฝีมือแรงงาน
และพัฒนาศักยภาพ
แรงงานทั้งในและ
นอกระบบ
1.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานนอก
ระบบ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ว่างงาน
2. ส่งเสริมและพัฒนา 2.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสถานระกอบ ศักยภาพ
การ เพือ่ เพิ่มขีด
ผู้ประกอบการด้าน
ความสามารถในการ การท่องเที่ยว
แข่งขันของประเทศ
ภายใต้การแข่งขันใน
ตลาดเสรี
2.2 โครงการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงานแก่
สถานประกอบการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

62
20

63
25

๖4

62

63

30

400,000

450,000

85

90

95

800,000

850,000

900,000

ศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ
แรงงานจังหวัด

500

600

700

1,500,000

2,000,000

2,500,000

สานัก งานแรงงาน
จังหวัดสกลนคร

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

80

80

80

200,000

250,000

300,000

ภาคเอกชนและ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

จานวนร้อยละของ
สถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ

20

30

40

100,000

150,000

200,000

สนง.แรงงาน
จังหวัดสกลนคร

ร้อยละของแรงงานใน
สถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ

ร้ อ ยละของแรงงานที่
ผ่า นการพัฒ นาทั ก ษะ
ฝี มื อ มี ศั ก ย ภ า พ ไ ด้
มาตรฐานการฝึก/หรือ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
จานวนแรงงานที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

๖4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000

- สานักงาน
แรงงานจังหวัด
- ศูนย์พัฒนาฝีมอื
แรงงานจังหวัด

2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

3. เสริมสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายพันธมิตรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ด้านแรงงาน

3.1 โครงการความ
ร่วมมือภาคเอกชนกับ
กระทรวงแรงงานใน
การให้ความคุ้มครอง
สิทธิด้านแรงงาน
และยกระดับ
มาตรฐานฝีมือให้กับ
ลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ
3.2 โครงการแรงงาน
ร่วมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
4.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมใน
การเข้ารับการ
ประเมินความรู้
ความสามารถ
4.2 โครงการส่งเสริม
การป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ
ภาคการเกษตร
4.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน
รองรับภาคอุตสาหกร
รและบริการ

4. ส่งเสริมการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

62

63

64

62

63

64

จานวนโครงการที่
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
ร่วมกับภาคเอกชน

10

10

10

100,000

100,000

100,000

สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สกลนครร่วมกับ
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละของผู้ผ่านการ
ประเมินความรู้
ความสามารถ

10

10

10

100,000

100,000

100,000

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

85

90

95

1,000,000

1,000,000

1,000,000

สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สกลนคร

อัตราการลดลงของการ
เจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตร

10

20

30

100,000

100,000

100,000

สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสกลนคร

ร้อยละของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่ผ่านมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

80

85

90

300,000

300,000

300,000

สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
สกลนคร

3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ทางานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
กาลังแรงงาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

แรงงานมี
หลักประกันที่มนั่ คง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะฝีมือ
สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและได้รับ
การปฏิบัติอย่างมี
ศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์

1. ส่งเสริมการมีงานทา
และพัฒนาระบบการแนะ
แนวอาชีพให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน

โครงการส่งเสริมการมี
งานทา และให้ความรู้
ด้านแรงงานแก่
นักเรียน/นักศึกษาที่จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. พัฒนากลไกการ
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

62

63

๖4

62

63

๖4

ร้อยละของจานวน
ประชาชน นักเรียน/
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมการมีงานทาได้
งานทา

82

84

86

300,000

350,000

400,000

สานักงาน จัดหางาน
จังหวัด

2.1 โครงการตรวจ
สถานประกอบการเพื่อ
ป้องกันปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติ
ถูกต้อง

80

85

90

200,000

250,000

300,000

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน

2.2 โครงการ
มาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบ
กิจการ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
สถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ

50

50

50

50,000

50,000

50,000

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

3. ส่งเสริมให้กาลัง
แรงงานมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จานวนประชาชนที่ได้
เรียนรูก้ ารดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

200

250

300

200,000

250,000

300,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ

4.1 โครงการจ้างงาน
เร่งด่วนและพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ

๑๐๐

๑๐๐

100

4,000,000

4,000,000

4,000,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

4

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

5.การส่งเสริม และพัฒนา
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายด้านแรงงานเพือ่
พัฒนาแรงงานให้สามารถ
แข่งขันในตลาดเสรีได้
อย่างเข้มแข็ง

5.1โครงการกากับ
ดูแลให้สถาน
ประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน

6. การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุม้ ครอง
และขยายโอกาสการมี
งานทาของแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานคนพิการ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

62

63

64

62

63

64

ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติ
ถูกต้อง

80

85

90

50,000

50,000

50,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

6.1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคและ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
การประกันสังคม

ร้อยละของ
ผู้ประกันตนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและมี
ความรู้ด้าน
ประกันสังคม

60

70

80

500,000

500,000

500,000

สานักงานประกันสังคม
จังหวัด

6.2 โครงการ
ประกันสังคมเยี่ยม
ผู้ป่วย และ
ผู้ประกันตนทีท่ ุพล
ภาพ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่รับ
บริการ

6.3 โครงการบริหาร
จัดการแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานผู้พกิ าร

จานวนโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนา
แรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ

5

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร
การสื่อสานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

โครงการ

62

63

๖4

62

63

๖4

การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความมั่นคงด้าน
แรงงานกับภาคีเครือข่าย

1.การส่งเสริม และพัฒนา
ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายด้านแรงงานเพื่อ
พัฒนากลุ่มแรงงานนอก
ระบบให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดเสรีได้อย่างเข้มแข็ง

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านแรงงานกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
แรงงานนอกระบบ

จานวนโครงการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

1

1

1

100,000

100,000

100,000

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
จังหวัด

2.การส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองและ
ขยายโอกาสการมีงานทา
ของคนพิการและผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการคุ้มครองและขยาย
โอกาสการมีงานทาของคน
พิการและผู้สูงอายุ

จานวนคนพิการและ
ผู้สูงอายุที่มีโอกาสมีอาชีพ
และมีรายได้

4

5

6

100,000

100,000

100,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

1. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน

1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและภาคีเครือข่าย
แรงงานด้านไอที

ร้อยละของบุคลากรด้าน
แรงงานที่ได้รับการพัฒนา
และมีสมรรถนะด้ารไอที
เพิ่มขึ้น

95

100

100

300,000

350,000

350,000

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

1.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ องค์ความรู้ด้าน
แรงงาน

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรสามารถนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

84

86

88

200,000

250,000

300,000

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

2. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสารเชิงบูรณา
การ

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารด้านแรงงาน

ร้อยละของการขึ้น
ทะเบียนแรงงานที่มีทักษะ
ฝีมือขึ้นสามารถตอบสนอง
ต่อความจาเป็นในพื้นที่

80

85

90

150,000

200,000

300,000

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน

3. เสริมสร้างกลไกการ
ให้บริการประชาชนใน
พื้นที่อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

3.1 โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน ณ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
แรงงานแรงงาน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใช้บริการ

85

90

95

50,000

50,000

50,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

3.2 โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและแก้ไขปัญหาการ
ร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ประชาชนในพื้นที่

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใช้บริการ

85

90

95

50,000

50,000

50,000

สานักงานแรงงาน
จังหวัด

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร มีระบบ
ฐานข้อมูล และมีระบบ
สารสนเทศที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

1

ภาคผนวก

