บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ เหตุผลความจําเป็นในการจัดทําแผน
จากกระแสโลกาภิวัฒน์ (Grobalization) สู่การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทําให้
สภาวการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงในการเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน
แทนแรงงานคน การปฏิรูประบบราชการ รวมกึงการจัดการงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงานแรงงาน ดังนั้น เพื่อให้สํานักงาน
แรงงาน ดําเนินงานได้ตามภารกิจที่กําหนด ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สํานักงานแรงงานจังหวัด
นราธิวาสในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งาน
นโยบายและแผน ซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะการประสานงานในเชิงนโยบาย ข้อมูลด้านแรงงาน รวมถึงการทํางานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ซึ่ งต้องเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับแผนแม่ บทด้ านแรงงานที่ ส่ง ผลต่ อไปยั งแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังนั้ น สํา นักงานแรงงานฯ จึ งจําเป็นต้องมีการจัด ทําแผนพัฒนาด้า น
แรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานในระดับพื้นที่ในลักษณะ
บูรณาการ โดยคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ ตามคําสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ ๗๘๖/๒๕๕๕ ลง
วันที่ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทํา งานจัด ทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูร ณาการจังหวั ดนราธิ วาส เพื่อให้ มีหน้าที่ ในการ
รวบรวม สนับสนุน ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนฯ ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและแผนที่ยุทธศาสตร์ รวมถึง
ยกร่างแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อเป็นเครื่ องมือในการสื่ อสารแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการจัด ทําแผนยุทธศาสตร์สํา นักงาน
แรงงานจัง หวัดนราธิ วาส ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไปยัง หน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ และบุคลากร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ให้เกิดความเข้าใจ
๑.๒.๒ เพื่ อเป็น กรอบแนวทางการปฏิบั ติ ร าชการของสํ า นั กงานแรงงานให้เ ชื่ อมโยงสอดคล้ องในทิ ศทาง
เดียวกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑.๓ กรอบแนวคิดการจัดทําแผน
แผนพั ฒ นาด้ านแรงงานเชิ ง บูร ณการจัง หวัด นราธิว าส ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ เป็น เครื่ องมื อในการกํา หนดทิ ศ
ทางการดําเนินงานของสํานักงานแรงงานจังหวัดในระยะ ๔ ปี เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกําหนด ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอก การจัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการที่ดีจึงต้องผ่านการ
มีส่วนรวมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพี่อ
ปรับปรุงแผนพัฒนาด้านแรงงานฯ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ให้เป็นแผนที่สามารถตอนสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้

๑-๑

๑.๔ ระยะเวลาของแผน
ระยะเวลาของแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส มีระยะเวลา ๔ ปี คือ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
๑.๕ กรอบแนวทางการดําเนินการ/ปฏิทินการจัดทําแผน
ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
วัน เดือน ปี
รายละเอียดการดําเนินงาน
หมายเหตุ
เม.ย. – ก.ค. - แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการ
๒๕๕๕
- รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
- ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ส.ค. ๒๕๕๕ - ประชุมคณะทํางานเพื่อ ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนฯ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ยกร่างแผน
- ประชาพิจารณ์แผน
- ปรับปรุงแผน
ก.ย. ๒๕๕๕ - เสนอแผนที่ปรับปรุงต่อคณะทํางานเพื่อให้ความเห็นชอบ
- ประกาศใช้แผน

๑-๒

บทที่ ๒
บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัด

๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้าน
แรงงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๒.๒) การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
๑) พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม โดย
(๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ทั้ ง ในชุ ม ชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพผู้ดูแลเด็ก
๓) พัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(๓) พัฒนากําลังแรงงานระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการ
เรียนรู้เพี่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายเรียนรู้นานาชาติ
(๔) จัดทํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ
ต่าง ๆ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน
(๕) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับ
การเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทํางานต่างประเทศ
ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากผลกระทบจากผลกระทบของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
๔) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่าสามารถปรับตัว
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังในการพัฒนาสังคม
(๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําในผู้สูงอายุ โดยกําหนดลักษณะประเภทงาน
และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่
ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
๒.๕.๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันหลักทางสังคม
๓) ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการทํางานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลไก
ภาครัฐ และร่วมกันสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้และจัดหาที่อยู่อาศัยให้แรงงานในสถานประกอบการและบริเวณใกล้เคียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
๒) พัฒนากําลังแรงงานและตลาดแรงงานให้สมดุลกับภาคการผลิตและบริการ โดย
๒-๑

(๑) เพิ่มขีดความสามารถของผู้จบการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
(๒) ยกระดับคุณภาพกําลังแรงงาน โดยการดําเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา และการฝึกอบรมในการต่อยอดความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพกําลังแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบมาตรฐานอาชีพและค่าตอบแทนที่เป็นไปตาม
ความสามารถและสมรรถนะของกําลังแรงงาน
(๓) จัดทําฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมของข้อมูลตลาดแรงงานไทยทั้งในด้าน
กําลังแรงงานและความต้องการจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพรวมทั้งข้อมูล
แรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างกําลังแรงงานกับ
ความต้องการในตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแรงงาน เพื่อให้กําลังแรงงานได้
ทํางานตามศักยภาพและขีดความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกําลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว
พื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
๓) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการกําหนด
มาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
๒.๒ นโยบายของรัฐบาลด้านแรงงาน
๒.๑) ดําเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทยโดยเฉพาะ
ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพการจ้างงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล
๒.๒) ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โปร่งใสและ
ขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ประกันตน

๒-๒

๒.๓) พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้วยการระดมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงานและการบูรณาการกับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒.๔) ส่ง เสริมให้ แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศอย่ างมีศักดิ์ ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
สนั บสนุน ด้ านสิน เชื่ อการไปทํ า งานต่ า งประเทศ การฝึกอบรบทั กษะการใช้ ฝีมือและทั กษะการใช้ภ าษา การสร้ า ง
หลักประกัน การคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปทํางานยังต่างประเทศ และการติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ระหว่างการทํางานในต่างประเทศ
๒.๕) สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงานโดยจัดตั้งสถาบันด้านความปลอดภัยในการทํางานจัดให้มีสถาน
ดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการและเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลแรงงานผู้ประสบภัยเนื่องจากการ
ทํางานรวมทั้งจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ใน
ระบบไตรภาคีเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้างและภาครัฐ
๒.๖) จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตไม่กระทบ
ต่อการจ้างแรงงานไทยและความมั่นคงของประเทศโดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทําและ
การจัดระบบการนําเข้าแรงงานต่างด้าว การขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการจัดทําทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าว และระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม
๒.๗) ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพิการโดยการกําหนดรูปแบบให้มีความหลากหลาย
เหมาะสมตามความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการอาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางานชั่วคราว การทํางาน
แบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน
๒.๘) ดําเนินการให้แรงงานมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท อย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมี
มาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดํารงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี
๒.๓ แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
๑) บรรเทาปัญหาการจ้างแรงงานไม่ตรงกับสายงาน (mismatch) และการขาดแคลนแรงงาน
ในระยะสั้น
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
๓) วางระบบเสริมสร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน
๔) ขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังแรงงานเชิงบูรณาการ
๕) สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานใน
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถของกําลังแรงงานและผู้ประ กอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๑) พัฒนาและขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการด้วยระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
๒) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๓) พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
๒-๓

ประเทศในบริบทสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
๑) ส่งเสริมการวิจัยและกําหนดมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
๒) ดําเนินมาตรการด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบ
ประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างความมั่นคงและคุณ ภาพชีวิตที่ดีให้กําลังแรงงาน
๑) ส่งเสริมการมีงานทําและพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
๒) สร้างกลไกการคุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกลวงจากการทํางาน
๓) พัฒนากลไกการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
๕) พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
๑) พั ฒ นาการบริ หารจั ด การให้ มีการปฏิ บัติ ร าชการตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิจ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ของกระทรวง
๓) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) เสริมสร้างกลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
๕) เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
๖) เสริมสร้ างการจัดการฐานข้อมู ลสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารและแก้ปัญ หาด้า น
แรงงาน
๗) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
๑) แผนงานเกี่ยวกับแรงงาน
- เสริมสร้างและยกระดับแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา
๒.๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการค้า
ระหว่างประเทศ
๑) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ใน
พื้นที่ให้เอื้อต่อการส่งออกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

๒-๔

๒.๖ แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานของกระทรวงต่าง ๆ
หน่วยงาน
๑. กระทรวง
อุตสาหกรรม

๒. กระทรวงวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
(พ.ศ. ๒๕๕๓ –
ผู้ประกอบการและประชาชน มุ่งสู่การ
๒๕๕๖)
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์
- ปรับโครงสร้างการผลิต
และวางรากฐาน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมการลงทุนและการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
- เสริมสร้างขีดความ
สามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขัน
ได้ทุกระดับ
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีรับ
ผิด ชอบต่อสังคม บริหาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวด
ล้อมอย่างสมดุล
- พัฒนาสมรรถนะแลประ
สิทธิ ภาพองค์กรเพื่อสนอง
ตอบความต้องการของผู้
ประกอบการและประชาชน
แผนยุทธศาสตร์
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
- ส่งเสริมและเร่งรัดการ
กระทรวงวิทยาศาสต วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนากําลังคนด้านวิทยา
ร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการ ศาสตร์เทคโนโลยี และ
(พ.ศ.๒๕๕๕ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
นวัตกรรมให้เป็นพลังของ
๒๕๕๙)
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศ
อย่างยั่งยืน
- สร้างความตระหนัก และ
พัฒนา การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นสังคม
ฐานความรู้
- วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
สร้างฐานความรู้และเพิ่ม
ผลิตภาพของประเทศ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและมี
การนําผลงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมไปใช้ในการ
เพิ่มผลิต ผลเชิงพาณิชย์และ
การบริการสังคม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนการวิจัย

๒-๕

หน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ / วัตถุประสงค์

๓. กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัตริ าชการ ๔ มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ –
นําความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการ
๒๕๕๗)
พัฒนา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม
พัฒนาสังคมฐานความรู้และยืนหยัดใน
เวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

๔. กระทรวงเกษตรและ แผนยุทธศาสตร์การ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมี
สหกรณ์
พัฒนาหน่วยงานของ อาหารบริโภคปลอดภัย และต้องสร้าง
กระทรวงเกษตรและ รายได้ให้กับแผ่นดิน
สหกรณ์ (พ.ศ.
๒๕๕๔ -๒๕๕๖)

ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนา และนวัตกรรมให้
เพียงพอ รวม ทั้งพัฒนา
นโยบาย การบริหารจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้มปี ระ สิทธิ
ภาพและทันสมัย
- สร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ยกระดับคุณภาพและมาตร
ฐานการศึกษา
- พัฒนาขีดความสามารถ
ของประเทศ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
- พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกฎหมายด้านการศึกษา
- ศึกษาและวิจัยเพื่อให้
บริการรักษาพยาบาลและส่ง
เสริมสุขภาพ
- ปลูกจิตสํานึกและกระตุ้น
ให้เกิดการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมไทย
- พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
- พัฒนาการผลิต
- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและ
ภารกิจสนับสนุน

๒.๗ บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีภารกิจ
หน้าที่ ดังนี้
๑) สํานักแรงงานจังหวัด (สรจ.) มีหน้าที่
(๑) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนงานการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานยุทธ์ศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้าน
แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) ประสานและดําเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) สํานักงานจัดหางาน (สจจ.) มีหน้าที่
๒-๖

(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่มนอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางานและสํานักงาน
แรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) มีหน้าที่
(๑) ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานและศักยภาพแรงงานโดยใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและระดับสูงเพื่อสร้างผู้ชํานาญการเฉพาะทาง
(๒) ดําเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
(๓) ดําเนินการทดสอบมาตรฐานแรงงานและดําเนินการแข่งขันแรงงานทุกระดับของเขตที่ได้รับผิดชอบ
(๔) ส่งเสริมประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ
รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
(๕) สนับสนุนการใช้หรือปรับนุงระบบ รูปแบบ หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และการพัฒนาบุคลากรฝึกให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่
(๖) ส่งเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมการพัฒนาแรงงานและศักยภาพแรงงานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
(๗) ดําเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่
(๘) ควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใน
เขตพื้นที่
(๙) สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขต
พื้นที่
(๑๐) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประสานความเชื่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานทั้งในและต่างประเทศ
(๑๑) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดปฏิบัติงาร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๔) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส (สสค.) มีหน้าที่
(๑) คุ้มครอง ดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(๔) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย
ในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
(๕) ส่งเสริมและดําเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๖) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน
(๗) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อสํานักงานแรงงานจังหวัด
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕) สํานักงานประกันสังคมจังหวัด (สปจ.) มีหน้าที่
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
๒-๗

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสํานักงานแรงงานจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๘ สังเคราะห์ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สําคัญควรบรรจุไว้ในแผนฯ ปัจจุบัน
๒.๒.๑ ประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้
(๑) เพิ่มจํานวนผู้จบการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา
(๒) เพิ่มคุณภาพของผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมาตรฐานสากล
(๓) เน้นการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการเข้าศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ
(๔) ให้คําแนะนําด้านการศึกษา (Counseling) ให้แก่บุคลากรที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ มีส่วนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๕) จัดระบบการศึกษาให้เอื้อต่อการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในช่วงที่กําลังศึกษา ฯลฯ
(๖) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพ
๒.๒.๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
(๑) ฝึกทักษะเตรียมพร้อม (Pre-employment Training) ผู้เพิ่งจบการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
(๒) ประสานการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพต่างๆ กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความ
ซ้ําซ้อน สูญเสียงบประมาณ
(๓) จัดทําระบบเทียบ (Accredit) ให้กับผู้มีประสบการณ์ในการทํางานมาใช้ประกอบในการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับแรงงานทุกระดับ
(๔) จัดทําระบบทดสอบความสามารถ (Competency System) เป็นรายสาขาอาชีพ (Trade)
ในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (ASEAN
Community) โดยพยายามเชื่อมโยงระดับความสามารถกับค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจและความมั่นคงในการทํางาน
(๕) ศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ค วามต้ อ งการด้ า นทั ก ษะฝี มื อ ที่ ส อดรั บ กั บ ระดั บ เทคโนโลยี ที
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และทํ า การปรั บ ทั ก ษะที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการด้ ว ยระบบการฝึ ก อบรมที่ มี
ประสิทธิภาพ

๒-๘

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส
และภัยคุกคามหรือข้อจํากัด) (SWOT Analysis)
๓.๑ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ แรงงาน และสังคม
๓.๑.๑ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
จัง หวั ดนราธิ วาส เป็ นจั ง หวั ดในกลุ่มจั งหวัด ภาคใต้ ชายแดน ซึ่ง ประกอบด้ วย จั งหวัด สงขลา สตู ล
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมาลายู ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร สามารถเดินทางจากกรุงเทพได้ทั้งเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ โดย
สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นป่าและภูเขา ประมาณ ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก
ไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ํา ๔ สายคือ แม่น้ําสายบุรี
แม่น้ําบางนรา แม่น้ําตากใบ และแม่น้ําโก-ลก มีพื้นที่พรุจํานวนประมาณ ๓๖,๑๘๖ ไร่ มีประชากร ๗๒๙,๘๑๗
คน และจํานวนครัวเรือน ๘๙,๒๘๒ ครัวเรือน จุดเด่นด้านประชากรของจังหวัดนราธิวาส คือ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลามประมาณ ๘๒% ของประชากรทั้งหมด ประชากรมีภาษาพูดที่หลากหลาย เช่น ภาษาเจ๊ะเห ของ
กลุ่มคนไทยพุทธดั้งเดิม และเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นของอําเภอตากใบ สําหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะ
ใช้ภ าษาซึ่ งเรีย กว่ า “ภาษามาลายู ถิ่น ” หรือ “ภาษายาวี” ในชีวิ ตประจํ าวั น ซึ่ง คล้ ายคลึง กับ ภาษามาลายูใ น
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ทําให้เป็นข้อได้เปรียบในการทําการค้ากับประเทศดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปี ๒๕๕๒ มีมูลค่าเท่ากับ ๕๑,๐๑๖ ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า
จากภาคเกษตรร้อยละ ๕๗.๗ และจากนอกภาคการเกษตรร้ อยละ ๔๒.๓ รายได้ ต่ อหั ว ของประชากรจั ง หวั ด นี้
ประมาณ ๖๕,๖๒๙ บาท
จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ถือครองด้านการเกษตร จํานวน ๑,๖๕๙,๗๑๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ ของ
เนื้อที่ทั้งหมด พืชผลหลัก ๔ ประเภทของจังหวัดนี้คือ ๑) ยางพารา มีพื้นที่ปลูก ๙๐๒,๖๑๖ ไร่ ๒) ข้าว มีพื้นที่
ปลูก ๑๐๗,๒๗๐ ไร่ ๓) ปาล์มน้ํามัน มีพื้นที่ปลูก ๔๑,๖๕๒ ไร่ และ ๔) ไม้ผล มีพื้นที่ปลูกไม้ผลที่สําคัญของจังหวัด
ได้แก่ ลองกอง ๖๗,๔๘๓ ไร่ เงาะ ๓๑,๐๕๖ ไร่ และทุเรียน ๓๐,๘๕๔ ไร่ รวมพื้นที่ปลูกไม้ผล ๑๒๙,๓๙๓ ไร่
อุตสาหกรรมของจังหวัดนี้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๒๔๕
โรง เงินลงทุนประมาณ ๑,๘๔๒ ล้านบาท จํานวนคนงานรวมทั้งสิ้น ๓,๒๖๐ คน
ส่วนภาคบริการ จังหวัดนราธิวาส มีการค้าส่งและค้าปลีก เป็นสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ รองลงมาจาก
สาขาเกษตรกรรม โดยการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การประมง และเนื่องจากเป็น
จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย การค้าและบริการจึงมีทั้งการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าขายในจังหวัด โดยศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าที่สําคัญ คือ เทศบาลเมือง
นราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบาลเมืองตากใบ เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนหลักทางธุรกิจ
การค้าในจังหวัดและการค้าชายแดน

๓-๑

๓.๑.๒ สาขาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
สาขาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เมื่อพิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์ และอัตราการเจริญเติบโตของผลิต
ภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จากสาขาการผลิตต่าง ๆ ในช่วง ๕ ปี (๒๕๔๙-๒๕๕๓) ที่ผ่านมา พบว่า
๑) ภาคเกษตรยังคงเป็นภาคการผลิตหลักของจังหวัด
๒) ภาคบริการเป็นภาคที่มีความสําคัญรองลงมาเป็นอันดับ ๒
๓) ภาคอุตสาหกรรม เป็นภาคการผลิตที่มีความสําคัญรองลงมาเป็นอันดับ ๓
๔) สาขาการผลิตที่เป็นปัญหา คือ อัตราการขยายตัวลดลง ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมและป่าไม้
สาขาการทําเหมืองแร่ เหมืองหิน และสาขาการขายส่ง-ปลีก ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานทั้ง
ในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
๓.๑.๓ สถานการณ์ด้านแรงงาน
๑) ภาพรวมการจ้างงานของจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส มีประชากรในปี ๒๕๕๔ จํานวน ๕๘๔,๕๐๗ คน มีกําลังแรงงาน ๓๙๘,๐๓๗ คน
หรือร้อยละ ๖๘.๑๐ ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมีผู้ว่างงานรวม ๑๐,๑๙๒ คน หรือร้อยละ ๒.๕๖ ของกําลัง
แรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของตลาดแรงงานทั้งจังหวัด ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ จะพบข้อเท็จจริง
ดังนี้
(๑) กําลังแรงงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๔๙ ต่อปี ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจมีอัตราการ
ขยายตัวของการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงกว่า คือ ร้อยละ ๓.๙๓ ต่อปี ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุทําให้ปัญหาการว่างงานลดลง
(๒) ภาคการผลิตที่มีอัตราการจ้างงานขยายตัวสูงสุด ได้แก่
- ภาคบริการ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
- ภาคอุตสาหกรรม สาขาไม้และเครื่องเรือน
- ภาคเกษตรกรรม สาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรม สาขาอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการส่ง
สัญญาณว่า ภาคการผลิต หรือสาขาการผลิตเหล่านี้จะเป็นสาขาการผลิตสําคัญในการดูดซับแรงงานในอนาคต
๒) การจ้างงานของภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาสื่อกลางทางการเงิน ซึ่งว่าจ้างแรงงาที่มีการศึกษา
ลดลง ๔๔.๒% ต่อปี แต่ GPP ของสาขานี้กลับเพิ่มขึ้น ๗.๖ % ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่งสัญญาณเด่นชัดว่าสาขานี้
ไม่ใช่แหล่งจ้างงานของบัณฑิตที่สําคัญอีกต่อไป
๓.๑.๔ สถานการณ์เฉพาะของพื้นที่
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
เป็นต้นมามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทําให้จังหวัดสูญเสียโอกาสในการลงทุน
จากภาคเอกชน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานไม่ขยายตัว จึงไม่สามรถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Add)
ของจังหวัดมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งถือว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งด้านชีวิต สังคม เศรษฐกิจ อย่างประเมินค่าไม่ได้
๓.๑.๕ ข้อมูลสถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดแรงงานของจังหวัด
นราธิวาส
๑) สรุปสถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน
๑.๑) จํานวนผู้มีงานทําตามระดับฝีมือแรงงาน
ตลาดแรงงานของจังหวัดนราธิวาสยังคงประกอบด้วย
๑.๒) จํานวนแรงงานตามระดับการศึกษา ซึ่งมีข้อเท็จจริงคือ
๓-๒

(๑) ยั งมี ผู้ ทํา งานมี วุฒิ การศึ กษาในระดั บ ล่า ง (ประถมศึ กษาหรือต่ํ ากว่ า) และอยู่ ใ นภาค
เกษตรกรรมเป็นจํานวนมากที่สุด
(๒) ภาคการผลิตมีแนวโน้มความต้องการแรงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงกว่าทุก
ระดับการศึกษา
(๓) ผู้ที่จบ ปวช. ทํางานที่มีทักษะระดับแรงงานกึ่งฝีมือเป็นต้นไป และสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานหรือนิยมจ้างแรงงาน ๓ ลําดับแรก คือ สาขาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และ
สาขาทั่วๆไป
(๔) ในระดับอนุปริญญา จ้างงานมากในสาขาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตลาดต้องการจ้างงานในหลายสาขาแต่มีการจ้างงานมากที่สุด
ใน ๓ สาขาแรก คือ พาณิชยกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม และเกษตรกรรมฯ
๑.๓) การออกและสาเหตุการออกจากงาน
พบว่าคนงานมากกว่าร้อยละ ๙๐ ลาออกจากงานเอง
๑.๔) จํานวนแรงงานที่ขาดแคลน
วุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ วุฒิการศึกษาต่ํากว่า ม. ๓ รองลงมา คือวุฒิ
การศึกษา ปวส./อนุปริญญา ขาดแคลนในตําแหน่ง
๑.๕) การใช้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จากผลการสํารวจพบว่า สถานประกอบกิจการส่วนมาก (ร้อยละ ๕๓.๘๖) ไม่เคยใช้บริการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบการ (ร้อยละ ๔๖.๑๔) เคยใช้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแหล่งพัฒนา
ฝี มื อ แรงงานที่ ส ถานประกอบกิ จ การใช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน รองลงมา คื อ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐสําหรับแผนทีจะส่งพนักงานฝึกฝีมือแรงงานในปี ๒๕๕๕ มีน้อยมาก
สําหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้ประกอบการต้องการ ๕ อันดับแรก ประกอบด้วยพนักงานขาย
ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างตัดผ้า และช่างบํารุงรักษารถยนต์
๑.๖) ระดับเงินเดือนและทักษะ
ระดับ เงิน เดื อน เป็น เครื่ องชี้ ให้ เห็ น ถึง ความก้ า วหน้ าในอาชีพ โดยวั ด จากระดับ ทั กษะที่
แตกต่างกันกับอัตราเงินเดือนที่ได้รับ จากข้อมูลการสํารวจพบว่าอุตสาหกรรมที่มีระดับเงินเดือนเพิ่มสูงสุดตาม
ระดับทักษะ คือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รองลงมา คือ การค้าส่ง ค้าปลีก ไม้และเครื่องเรือน และโรงพยาบาล
บริการสุขภาพ และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
๑.๗) ปัญหาด้านทักษะ (ความสามารถของแรงงาน)
สาขาการผลิตและบริการที่มีปัญหาความสามารถ (Competency) Gap >๑.๐ ที่ควร
ได้รับการพัฒนายกระดับแตกต่างกันออกไปตามระดับทักษะของแรงงาน ๕ ระดับ ที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นปัญหา
เชิงคุณภาพเร่งด่วนควรปรับปรุงตามระดับทักษะและกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) ระดั บ แรงงานไร้ ฝี มื อ ในกลุ่ ม ระดั บ แรงงานไร้ ฝี มื อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หา
ความสามารถในด้านการวิเ คราะห์และแก้ไขปัญหา ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม ความสามารถด้า น
เทคนิคการปฎิบัติงาน และอื่น ๆ
(๒) ระดั บ แรงงานกึ่ ง ฝี มื อ ในกลุ่ ม ระดั บ แรงงานกึ่ ง ฝี มื อ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หา
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความสามารถด้านด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ
เทคนิคในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การทํางานเป็นกลุ่ม การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
๓-๓

(๓) ระดับแรงงานฝีมือ ในกลุ่มระดับแรงงานฝีมือพบว่า มีปัญหาความสามารถด้านการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ความสามารถด้านการบริหารจัดการ และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
(๔) ระดับแรงงานฝีมือระดับสูง ในกลุ่มระดับแรงงานฝีมือสูงพบว่ามีปัญหาความสมารถ
ด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างสูง (GAP = ๒.๓๓) และปัญหาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้าน
ภาษาต่ า งประเทศ ความสามารถด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หา ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ความสามารถด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(๕) ระดั บ กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ในกลุ่ ม ระดั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญพบว่ า มี ปั ญ หาในด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ความสมารถด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ความสามารถด้าน
การทํางานเป็นกลุ่ม
๑.๘) ปัญหาความรู้ของผู้ทํางาน
ปัญหาของผู้ทํางานในภาคอุตสาหกรรมพบว่า ขาดความรู้เทคนิคเฉพาะงานมากที่สุด
รองลงมาขาดความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้ด้านอื่น ๆ
๒) สรุปสถานการณ์ด้านอุปทานของตลาดแรงงาน
๒.๑) สรุปผลสํารวจสถานการณ์ด้านอุปทานในเชิงปริมาณ ปี ๒๕๕๓
(๑) จํานวนผู้สําเร็จมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีจํานวน ๔,๕๒๔ คน และ ๒,๘๔๕ คน
ตามลําดับ
(๒) ในระดับ ปวช. มีผู้สําเร็จการศึกษารวม ๓๖๖ คน มีผู้จบสาขาอุตสาหกรรมมากที่สุด จํานวน
๒๒๘ คน รองลงมาเป็ น สาขาพาณิ ช ยการและบริ ห ารธุ ร กิ จ จํ า นวน ๙๕ คน สาขาอื่ น ๆ ๔๑ คน และสาขา
เกษตรกรรม ๒ คน
(๓) ระดับ ปวส./อนุปริญญา มีผู้สําเร็จการศึกษา รวม ๗๖๒ คน จบในสาขาอื่นๆ มากที่สุด
๒๙๑ คน สาขาพาณิชยการและบริหารธุรกิจ ๒๒๐ คน สาขาอุตสาหกรรม ๑๖๘ คน และสาขาเกษตรกรรม ๘๓
คน
(๔) มีผู้จบปริญญาตรีรวมกัน ๒๙๑ คน แบ่งเป็นผู้จบสาขาสําคัญ ๕ ลําดับแรกคือ
(๕) การที่จะมีแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานมากน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ศึกษาต่อเป็นนักเรียน
ต่างจังหวัดและอัตราการมีงานทํา ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
- หญิงเรียนต่อมากกว่าชาย ทุกระดับการศึกษา (ยกเว้นระดับ ปวส. เท่ากัน)
- ในระดับ ปวช. มีสัดส่วนของนักศึกษาจากต่างจังหวัดมากที่สุด
- นักศึกษาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
- อัตราการมีงานทําของผู้จบการศึกษา พบว่าผู้จบการศึกษาในระดับ ปวส./อนุปริญญา มี
อัตราการมีงานทําสูงที่สุด ร้อยละ ๔ รองลงมาคือ ผู้จบ ม.๖ ร้อยละ ๒.๙๙ และผู้จบการศึกษาในระดับ ม.๓ ร้อย
ละ ๑.๖
๓) สรุปผลสํารวจเชิงคุณภาพของผู้ผลิตกําลังคน
๓.๑) สถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า หลักสูตรที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมมากในทุกระดับการศึกษา โดย
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) สถานศึกษาส่วนใหญ่เคยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดมาแล้ว
๓.๒) ในระดับ ม.๓ และ ม.๖ มีครูเพียงพอมากกว่าร้อยละ ๖๖.๔๑ และส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรที่มี
คุณภาพ
๓.๓) สถานศึ กษาส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า คุ ณ ภาพการศึ กษาจะดี ขึ้น ถ้ า ได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากสถาน
๓-๔

ประกอบการมาเป็นครูพิเศษ โดยพบว่าในระดับตั้งแต่ ม.๓ ขึ้นไปมีการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ/สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ตรงมาเป็นผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ
๓.๔) ตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปมีสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการฝึกงานมาก ร้อยละ ๕๕.๐๒
ซึ่งนักศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกคนผ่านการ ฝึกงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือร้อยละ ๖๘.๖๔
๓.๕) ปัญหาที่ผู้ประกอบการพบสําหรับแรงงานระดับม.๓ คือ ทํางานได้ไม่ดี (ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ)
สูงถึงร้อยละ ๘๐
๓.๖) สําหรับแรงงานระดับ ม.๖ ส่วนใหญ่มีความตั้งใจทํางานมากกว่าร้อยละ ๕๐
๓.๗) โรงเรียนทั้งระดับ ม.๓ และ ม.๖ ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายเพิ่มนักเรียน แต่ในระดับการศึกษา
ตั้งแต่ ปวช. เป็นต้นไป มีนโยบายขยายสาขา/คณะที่สอน อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะระดับการศึกษาปริญญาตรี
๓.๘) สาเหตุห ลักที่ใช้ พิจารณาประกอบการผลิตบุคลากรตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาจนถึ งปวส./
อนุปริญญาจะเน้นนโยบายภาครัฐ/ต้นสังกัด แต่ถ้าปริญญาตรี จะเน้นมาตรฐานการศึกษา
๔) การประมาณการอุปสงค์แรงงานของจังหวัดในอนาคต (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๔.๑) การประมาณการความต้องการกําลังคนโดยรวมจําแนกตามสาขาการผลิตในอีก ๕ ปี ข้างหน้า
พบว่า
- สาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ ๒.๗๖
- ภาคบริการ ร้อยละ ๒.๑๘
- ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ ๐.๒๕
๔.๒) การประมาณการความต้องการกําลังคนโดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
- อัตราการเติบโตของจํานวนความต้องการในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ รองลงมาคือ
- ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๗
- ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐
- ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ ๒.๐๕ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ร้ อ ยละ ๒.๑๙ และ
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า ร้อยละ ๑.๐๔
สําหรับสัดส่วนการจ้างงานในระดับการศึกษาต่าง ๆ พบว่า
- ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่ามีสัดส่วนการจ้างงานสูงสุด คือร้อยละ ๖๑.๘๔
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๑๒.๖๗
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ ๙.๙๖
- ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ ๙.๔๖
๔.๓) การประมาณการความต้องการกําลังคนโดยรวมจําแนกตามอาชีพ พบว่า
- สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุดร้อยละ ๓.๘๐
- สาขาอาชีพช่างเทคนิค และผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๒.๕๓
- สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ
๒.๐๐
สําหรับสาขาอาชีพที่มีแนวโน้มลดกําลังคนลงในอีก ๕ ปี ข้างหน้า
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ร้อยละ ๑.๔๘
๔.๔) ความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่มในภาพรวม ผลจากการประมาณการ พบว่า
๓-๕

- ภาคบริการมีความต้องการส่วนเพิ่มเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ ๘.๕ พันคนต่อปี
- ภาคอุตสาหกรรม ๗.๘ พันคนต่อปี
- ภาคเกษตรกรรม ๑.๖ พันคนต่อปี
๔.๕) การประมาณการความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า
- ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า โดยเฉลี่ยประมาณ ๗.๓ พันคนต่อปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉลี่ยประมาณ ๒.๗ พันคนต่อปี
- ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยเฉลี่ย ๒.๔ พันคนต่อปี
๔.๖) การประมาณการความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่ม เพื่อขยายหรือลดตําแหน่งงาน และเพื่อ
ทดแทนแรงงานเก่าที่ออกไป จําแนกตามสาขาอาชีพ พบว่าอาชีพที่มีความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่มมากที่สุด คือ
- อาชีพพนักงานบริการ เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙ พันคนต่อปี
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจ เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔ พันคนต่อปี
สํ า หรั บ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนส่ ว นเพิ่ ม เพื่ อขยาย/ลดตํ า แหน่ ง งาน พบว่ า อาชี พที่ มีค วาม
ต้องการขยายตําแหน่งงานมากที่สุด คือ
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ย
ประมาณ ๔.๗ พันคนต่อปี
- พนักงานบริการและพนักงานขาย เฉลี่ยประมาณ ๒.๗ พันคนต่อปี
- อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ เฉลี่ยประมาณ ๖.๖ ร้อยคนต่อปี
ความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่มเพื่อขยาย/ลดตําแหน่งงาน สําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมงลดลง เฉลี่ยประมาณ ๙.๘ ร้อยคนต่อปี
ความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่มเพื่อทดแทนแรงงานเก่า พบว่า
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง มีความต้องการกําลังคนส่วนเพิ่ม
เพื่อทดแทนแรงงานเก่ามากที่สุด เฉลี่ยประมาณ ๒.๓ พันคนต่อปี
- อาชีพผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉลี่ยประมาณ
๑.๙ พันคนต่อปี
- อาชีพพนักงานบริการและพนักงานขายในร้านค้าและตลาด เฉลี่ยประมาณ ๑.๕ พันคนต่อปี
๕) การประมาณการอุปทานแรงงานของจังหวัดในอนาคตปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๕.๑) ผลการประมาณการอุปทาน
(๑) ในปี ๒๕๕๔ มีอุปทานรวมของจังหวัดซึ่งเป็นแรงงานใหม่ ๕,๐๑๓ คน และในอีก ๕ ปี
ข้างหน้าคือ ปี ๒๕๕๙ จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น ๕,๐๑๗ คน สาเหตุอาจเกิดจากมีนักเรียนวัยเรียนที่เข้าสู่ระบบ
การศึกษาน้อยลง
(๒) จํานวนอุปทานจะปรากฏให้เห็นมากที่สุดที่ระดับการศึกษา ม.๓ จํานวน ๒,๒๙๒ คน ซึ่งมี
ข้อสังเกตว่า ยังมีนักเรียนที่จบการศึกษาและไม่เรียนต่อในจังหวัดอีกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะระดับ ม.๖ มีผู้จบ
การศึกษาและต้องการออกมาทํางานถึง ๑,๕๗๔ คนในจังหวัดนี้
(๓) จํ านวนผู้ จบการศึกษาและเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน (อุปทาน) ในระดั บ ปวส./อนุ ปริญญามีถึง
๘๘๖ คน สูงกว่าจํานวนอุปทานระดับ ปวช. มาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะในจังหวัดในแต่ละปีจะมีทั้งผู้จบ ปวช. ใน
จังหวัดอื่น ๆ และบางส่วนเป็นผู้จบ ปวช. ในจังหวัดมาเรียนต่อมากขึ้น
(๔) จํานวนอุปทานในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นจํานวนที่ไม่สูงมากนัก แต่ถ้า
๓-๖

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจังหวัดไม่มีการดูดซับแรงานในระดับนี้พอก็อาจมีการว่างงานในระดับการศึกษาสูง
เกิดขึ้น
6) เปรียบเทียบส่วนต่างของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา
๖.๑) เปรียบเทียบส่วนต่างของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน โดยไม่นําผู้จบการศึกษาระดับปฐม
ศึกษาหรือต่ํากว่ามาเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบพบว่า โดยรวมเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand)
เกื อบทุ กปีป ระมาณการ ยกเว้น ปี ๒๕๕๙ ที่ เ กิด อุ ปทานส่ว นเกิ น (Excess Supply) ขึ้น ในระดั บการศึ กษา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ซึ่งส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินโดยรวม
๖.๒) เปรี ย บเที ย บส่ ว นต่ า งของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานแรงงาน โดยนํ า ผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่ามาเปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบพบว่า มีอุปสงค์ส่วนเกินในระดับประถมศึกษาหรือต่ํา
กว่าเป็นจํานวนมากถึง ๒,๙๔๒ คน และเพิ่มสูงขึ้นมากถึง ๙,๓๘๔ คน ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งจํานวนความต้องการส่วนนี้
เปรียบเสมือนตําแหน่งงานว่าง (Vit) แต่ไม่สามารถนํามากําหนดเป็น Flow ของอุปทานได้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้อายุ
ยังไม่ถึงวัยกําลังแรงงาน ๑๕ ปี แต่ตลาดแรงงานของจังหวัดมีความต้องการแรงงานที่มีการศึกษาระดับนี้สูง ซึ่งต้อง
หาคนที่ว่างงานในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า (Uit) ทั้งจากจังหวัดนี้หรือนําเข้ามาจากจังหวัดอื่น ๆ มาเพิ่มหรือ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว
๗) ผลวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
จากข้อมูลการสํารวจทางด้านอุสงค์ (Demand) ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าทางด้านอุปสงค์ยังคง
ต้องการแรงงานในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่าเป็นจํานวนมากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ ในขณะที่ทางด้าน
อุปทานไม่มีกําลังแรงงานในส่วนนี้ เพราะถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเข้าสู่แผนการศึกษาภาคบังคับ ยังไม่เข้าสู่
วัยแรงงาน ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ จะหาอุปทานส่วนนี้มาตอบสนองอุปสงค์ได้อย่างไร เพื่อให้ภาคการผลิต
สามารถขับเคลื่อนไปได้ ความต้องการด้านอุปสงค์ในระดับการศึกษารองลงมาอยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ตามลําดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างการผลิตสินค้า
และอุตสาหกรรมของจังหวัดนราธิวาสในอีก ๕ ปี ข้างหน้า ยังคงเป็นการผลิตขั้นพื้นฐานที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือเป็น
หลัก ซึ่งแรงงานในระดับนี้จะมีรายได้เพียงอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารายวัน หรือไม่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ํารายวันมากนัก ส่วน
ความต้ องการกํ า ลั ง คนในสาขาการผลิ ต ถึ ง แม้ อัต ราการขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น ของความต้ องการกํ า ลั ง คนจะอยู่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือภาคบริการ แต่คุณสมบัติของกําลังคนที่ต้องการก็ยังคงเป็นแรงงานที่มี
การศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินภาคบังคับ และจํานวนกําลังแรงงานส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม
มองทางด้ า นอุ ป ทาน (Supply) พบว่ า จํ า นวนอุ ป ทานที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานมากที่ สุ ด คื อ
อุปทานในระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมาเป็นแรงงานในระดับ ปวส./อนุปริญญา แต่มีสัดส่วนน้อย
มากเมื่อเทียบกับแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากข้อมูลทางด้านอุปสงค์และอุปทานดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างกําลังแรงงาน
ของจั ง หวั ด นราธิ ว าส ยั ง เป็ น แรงงานไร้ ฝี มื อเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง อาจเป็ น ปั ญ หาและมี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดจากภาคเกษตรกรรม ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อนภาพของ
ตลาดแรงงานจังหวัดนราธิวาส ในอีก ๕ ปี ข้างหน้า ให้เห็นว่า
(๑) ไม่มีแนวโน้มการลงทุนขนาดใหญ่ในจังหวัดนราธิวาส
(๒) แรงงานระดับฝีมือจะต้องออกไปหาแหล่งทํางานนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่
(๓) จําเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนอุปทานที่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์
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(๔) สถานประกอบการต้องเปลี่ยนทัศนคติถ้าจะจ้างแรงงานระดับการศึกษาต่ํากว่าประถมศึกษา
ต้องจ้างคนสูงอายุเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในส่วนนี้
(๕) สถานะความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากมีรายได้ไม่สูงมาก
(๖) อัตราการว่างงานของบัณฑิตในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้น หากนโยบายการศึกษาของรัฐยังมุ่งเน้น
ผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
(๗) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ๗ สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์
และนักบัญชี ที่จะเริ่มขึ้นในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะเป็นโอกาสด้านบวกของแรงงานฝีมือระดับสูง แต่จะมีผลกระทบด้าน
ลบต่อแรงงานฝีมือระดับล่าง จังหวัดนราธิวาสจึงอาจได้รับผลกระทบด้านลบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหากโครงสร้างกําลังแรงงานยังเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่มีการศึกษาน้อย
๘) ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลการสํารวจกําลังแรงงานทั้ง ด้าน Deman และ Supply ที่สะท้อนให้เห็นภาพ
โครงสร้างของตลาดแรงงาน และโครงสร้างการผลิตของจังหวัดนราธิวาส ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตอีก ๕ ปี
ข้างหน้า จะเห็นว่าหากจังหวัดไม่วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาให้ถูกทิศทาง จะมีผลกระทบทําให้จังหวัดเสีย
โอกาสในการแข่งขันอย่างมากหลังจากที่ประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงหนึ่งของประชาคมอาเซียน ย่อมส่งผลกระทบ
ในเชิงบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน ซึ่งจะนําไปสู่ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือ
ขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต๒ และกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนอาจมีการขยายกรอบการ
เจรจาข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายเสรีสู่กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือ และเมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นโอกาสที่จังหวัด
นราธิวาสอาจได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น แต่ทัท้งั นี้ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นด้านบวก
หรือด้านลบมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของแรงงานในพื้นที่ และยังมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อม
ของแรงงานในการพัฒ นาทั กษะฝีมือเพื่ อเข้าสู่ ตลาดแรงงานในภู มิภาคอาเซี ยน ดัง นั้น จัง หวัด นราธิว าส และ
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง จึงควรมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาด้านกําลังคนซึ่งถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด และ
เตรียมความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
(๑) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระยะสั้น
(๑.๑) จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร จึงควร
พัฒนาแรงงานในภาคเกษตรหรือคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(๑.๒) จังหวัดนราธิวาสมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
ภาครัฐจึงควรเข้าไปส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษา การเป็นหัวหน้างาน หรือหลักสูตรอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องให้กับแรงงาน
ที่อยู่ในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
๒

รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน : ผลกระทบอย่างไรต่อไทย, http://www.Kpi.ac.th ค้น
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
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(๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระยะยาว
(๒.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านวิชาการในแขนงสําหรับสาขาวิชาหลักที่
มีการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้วของประชาคมอาเซียน ๗ สาขา คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ สถาปัตยกรรม การสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี โดยต้องปูพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(๒.๒) ยกระดับแรงงานไร้ฝีมือซึ่งมีเป็นจํานวนมากให้เป็นแรงงานที่มีทักษะโดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งสถาบันการฝึกอบรมต้องพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๒.๓) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(๒.๔) กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตจากการผลิตขั้นพื้นฐานเป็นโครงสร้างการ
ผลิตขั้นสูง โดยเฉพาะการผลิตภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับแรงงานฝีมือ หรือแรงงานการศึกษาสูง ที่
จะมีการผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงานตามนโนบายส่งเสริมการศึกษาของรัฐบาล และทั้งจากแรงงานฝีมือในกลุ่มประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายเสรีในปี ๒๕๕๘
๓.๒ หลักการวิเคราะห์ SWOT ตามแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการที่สําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาฯ หรือแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ เพราะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยหลักการที่ถูกต้องทําให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ และทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ แล้วนําไปวิเคราะห์
เพื่อกําหนดจุดแข็ง จุด อ่อน โอกาสและข้อจํ ากัด ตามกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมนํ าไปสู่ การกํ าหนดวิ สัย ทัศน์ พัน ธกิจ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ เป้า ประสงค์ กลยุท ธ์ ตั วขี้ วัด และ
แผนงาน/โครงการ
๓.๒.๑ การประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) และการวิเคราะห์ (SWOT)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑) มีชายแดนติดต่อประเทศมาเลเซียเอื้อต่อการ
ท่องเที่ยว การบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน มี
ด่านศุลกากรที่มีความพร้อม ๓ ด่าน คือ ด่านศุลกากร
ตากใบ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด่านศุลกากร
บูเก๊ะตา
๒) มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมทั้งทาง
บก อากาศ และทางน้ํา ที่เอื้อต่อการพัฒนาให้เชื่อมโยง
กับพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศมาเลเซีย
๓) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ข้าว

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑) ฐานการผลิตทางเศรษฐกิจแคบและกระจุกตัวใน
บางพื้นที่
๒) เศรษฐกิจของจังหวัดพึ่งพาสาขาเกษตรกรรมและ
สาขาบริการเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง มาก มีความ
เสี่ยงต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของจังหวัด
๓) สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบ
การขนาดย่อม ใช้เทคโนโลยีต่ํา คุณภาพ สินค้าต่ํา
๔) สถานการณ์ความไม่สงบทําให้เศรษฐกิจซบเซา
การค้า การลงทุน และการท่องเทียว ซึ่งเป็นแหล่งดูด

๓-๙

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

มะพร้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นแหล่งผลิต
สินค้าชุมชมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
เช่น เครื่องแต่งกายมุสลิม
๔) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สมบูรณ์และขึ้นเป็น
มรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ของจังหวัด
๒. ด้านแรงงาน
๑) มีจํานวนแรงงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
ต่ํากว่า (อุปทานส่วนเกิน) เป็นจํานวนมาก สามารถรองรับ
การพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีทักษะได้
๒) มีสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด/จังหวัดใกล้เคียง
และมีสถาบันพัฒนาศักยภาพแรงงาน ที่มาตรฐาน ทํา
ให้มีโอกาสในการพัฒนาคนและแรงงานที่มีคุณภาพได้ดี
ยิ่งขึ้น
๓) มีประชากรในวัยเรียนที่กําลังศึกษาและใกล้จบ
การศึกษาจํานวนมากและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ซับแรงงานที่สําคัญชะลอตัวลง

๒. ด้านแรงงาน
๑) ค่านิยมในการไม่ทํางานหนัก งานสกปรก ทําให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประเภทก่อสร้างและ
ประมงทะเล
๒) ผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ ของจังหวัดยังมี
คุณภาพการศึกษาไม่เท่าเทียมมาตรฐานชาติและ
มาตรฐานสากล ทําให้คุณภาพแรงงานต่ํา
๔) ค่านิยมในการกลับมาทํางานในพื้นที่ของ
แรงงานระดับอุดมศึกษาทําให้เกิดปัญหาการว่างงาน
และการทํางานต่ํากว่าระดับ
๕) แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความตื่นตัวในการ
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ การใช้สิทธิประโยชน์และ
๓. ด้านสังคมและอื่น ๆ
๑) มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนา เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีโอกาสที่จะรองรับแรงงานได้ อาเซี่ยน (AEC)
๖) ตลาดแรงงานไม่ขยายตัวเนื่องจากภาวะการ
มากขึ้น
ลงทุนที่ซบเซา ในขณะที่มี Supply แรงงานอย่าง
๒) ประชาชนส่วนใหญ่มีภาษาและวัฒนธรรมที่
ต่อเนื่อง ความไม่สอดคล้องดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุ
สอดคล้องรับกับประชาคมอาเซียน
ให้เกิดปัญหาการว่างงานที่รุนแรงในอนาคตได้
๗) ไม่มีฐานข้อมูลแรงงานที่เดินทางไปทํางานใน
ประเทศมาเลเซียที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ทําให้เป็น
ปัญหาในการวางแผนและพัฒนา
๘) แรงงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังขาด
ทักษะ และวินัยอุตสาหกรรม
๙) การเคลื่อนย้ายแรงงานไปทํางานประเทศ
มาเลเซีย อาจทําให้เกิดผลกระทบปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในพื้นที่

๓-๑๐

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑) ในพื้นที่ของกลุ่ม AFTA มีมาตรการลดอัตราภาษี
ที่เท่าเทียมกัน กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (AEC)
และพื้นที่ความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (IMT-GT)
๒) มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงค์โปเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวชาวยุโรปผ่านมาในพื้นที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
๓) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. กอ.
รมน. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคเป็นพิเศษ
๔) กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่
๕) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญ
กับการให้สินเชื่อแก่ผู้ผลิตสินค้า OTOP ฮาลาล และ
ลูกค้าชาวมุสลิม ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เอื้อต่อการลงทุน

๑. ด้านเศรษฐกิจ
๑) ความไม่สมดุลของการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดใหญ่ ๆ และส่วนกลางทําให้เกิด
การลงทุนที่กระจุกตัวเฉพาะพื้นที่
๒) ความแตกต่ า งของรายได้ ค่ า จ้ า ง และระดั บ
ความยากจน ทําให้ทรัพยากรแรงงานถูกถ่ายเทไปยัง
เมือง (จังหวัด) ที่มีศักยภาพการพัฒนาที่สูงกว่า
๓) นโยบายการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานยั ง ไม่ มี
ความเท่าเทียมกัน
๔) นโยบายการพั ฒ นาจากส่ ว นกลางไม่ จ ริ ง จั ง
และไม่ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮา
ลาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่เป็นไปตามแผน
ที่กําหนดไว้
๕) นอกเหนือจากความไม่สงบในพื้นที่แล้วยังมีกฎ
ระเบียบภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองไม่เอื้ออํานวยต่อ
การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม

๒. ด้านแรงงาน
๑) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) สร้างโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
เสรี
๒) การกําหนดและดําเนินนโยบายการปฏิรูปการ
ศึกษาอย่างจริงจังจะทําให้คุณภาพการศึกษาทุกระดับดี
ขึ้น ส่งผลให้คุณภาพแรงงานดีขึ้นด้วย
๓) การรณรงค์ของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ส่งเสริมการเรียนสายอาชีวศึกษาจะทําให้มีนักเรียน
สนใจมาเรียนสายอาชีพเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น
๔) การมีนโยบายกําหนดระบบมาตรฐานอาชีพ ในระดับชาติ
(National Vocation Qualification System) และมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานทําให้แรงงานมีทักษะในการประกอบอาชีพ และมี
รายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มขึ้น
๕) รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานรวมทั้งการนําเข้าหรือผ่อนผันให้แรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในสาขาขาดแคลน
ได้สะดวกขึ้น

๒. ด้านแรงงาน
๑) การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในการจ้าง
แรงงานต่างด้าวระดับล่าง (Low-skilled) ไม่ชัดเจน
ทําให้การวางแผนการผลิตเกิดความเสี่ยงมากขึ้น
๓) นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ด้า น
การพั ฒ นากํ า ลั ง คน โดยเฉพาะการศึ ก ษาและการ
ฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ ที่ กํ า หนดจากส่ ว นกลางยั ง ไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
พื้นที่

๓-๑๑

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

๖) โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก
(ECER) และด้านเหนือ (NCER) ของประเทศมาเลเซีย
เป็นโอกาสในการลงทุนและการจ้างงาน

๓-๑๒

๓.๒.๒ การวิเคราะห์ SWOT (แสดงแมทริกซ์ TOWS สําหรับวิเคราะห์กลยุทธ์)
ปัจจัยภายใน
(Internal factor)
ปัจจัยภายนอก
(External factor)

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

กลยุทธ์ S-O
- S คือ มีสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด/
จังหวัดใกล้เคียง และมีสถาบันพัฒนาศักยภาพ
แรงงานที่มาตรฐาน ทําให้มโี อกาสในการ
พัฒนาคนและแรงงานให้คณ
ุ ภาพได้ดียิ่งขึ้น
- O คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซีย(ASEAN
Community) สร้างโอกาสการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ฝีมือเสรี
ทิศทางการพัฒนาเชิงรุก
- เพิ่มจํานวนแรงงานฝีมือเพื่อการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

กลยุทธ์ O-W
- O คือ การมีนโยบายกําหนดระบบมาตรฐาน
อาชีพ ในระดับชาติ (National Vocation
Qualification System) และมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ทําให้แรงงานมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพ
เพิ่มขึ้น
- W คือ แรงงานในสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาต่ําเป็นแรงงานไร้
ฝีมือและขาดวินัยอุตสาหกรรม
ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
- ยกระดั บคุ ณ ภาพแรงงานและพัฒ นา
ฝีมือและวินัยอุตสาหกรรมของแรงงานให้ได้
มาตรฐาน
กลยุทธ์ S-T
กลยุทธ์ W-T
- W คือ (๑) สภาพการทํางานและความ
- S คือ มีสถานศึกษาทุกระดับใน
จังหวัด/จังหวัดใกล้เคียง และมีสถาบัน เป็นอยู่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
พัฒนาศักยภาพแรงงาน ที่มาตรฐาน ทํา ระหว่างจังหวัดนราธิวาสและประเทศมาเล
เซีย ทําให้กําลังแรงงานส่วนหนึ่งเคลื่อนย้าย
ให้มีโอกาสในการพัฒนาคนและแรงงาน ไปทํางานในประเทศมาเลเซีย
ที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น
(๒) ค่านิยมในการกลับมา
- S คือ มีประชากรในวัยเรียนที่กําลัง ทํางานในพื้นที่ของแรงงานระดับอุดมศึกษา
ศึกษาและใกล้จบการศึกษาจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาการว่างงานและการทํางาน
ต่ํากว่าระดับ
และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- T คือ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน - T คือ (๑) มีนักท่องเที่ยวชาว

โครงการ ด้ า นการพั ฒ นากํ า ลั ง คน
โดยเฉพาะการศึ กษาและการฝึ กอบรม
ด้านอาชีพ ที่กําหนดจากส่วนกลางยังไม่
สอดคล้ องกั บ สภาพความเป็ น จริ ง และ
ความต้องการของพื้นที่
ทิศทางการพัฒนาเชิงป้องกัน
- เพิ่มศักยภาพแรงงานและพัฒนาด้าน
การศึกษา การฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

๓-๑๓

มาเลเซียและสิงค์โปเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ผ่านมาในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
(๒) กระแสความนิยมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สอดคล้องกับการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ทิศทางการพัฒนาเชิงแก้ไข
- สร้างแรงจูงใจให้แรงงานอยู่ทํางาน
ในพื้นที่ เพื่อป้องกันแรงงานไหลออกพื้นที่
มากจนเกิ น สมดุ ล และมี ผ ลกระทบต่ อ
ภาคการผลิตและบริการของจังหวัด
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้าน
บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

(ยกร่าง)
แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส
ปี 2555 - 2559

๓-๑๔

บทที่ ๔
แผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

วิสัยทัศน์ :
กําลังแรงงานมีศักยภาพ เพิ่มโอกาสการแข่งขัน มีอาชีพยั่งยืน นําคุณภาพชีวิตดี

พันธกิจ :
๑. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกําลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
รองรับการแข่งขันเสรีด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๒. เพิ่มโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกประเทศ
๓. พัฒนาให้กําลังแรงงานมีอาชีพที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขันเสรี
ด้านแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มโอกาสการมีงานทําและเสริมสร้างความมั่นคงในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาข้อมูลด้านแรงงานและระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน

๔-๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน
เสรีด้านแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๑. บริหารจัดการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
๒. แรงงานได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม เป็นกําลัง
แรงงานที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติพฤติกรรม สอดคล้อง
กั บ ค ว าม ต้ อ งก า ร ข อง ต ล าด แ ร ง งา น ทั้ งใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
๑. จํ า นวนครั้ ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๒
๒

ปี ๒๕๕๕
๒

ปี ๒๕๕๘
๒

๒. ร้อยละของแรงงานได้รับการศึกษา
และการฝึกอบรมเป็นแรงงานที่มีความรู้
ทั กษะ ทั ศนคติ พฤติ กรรม สอดคล้ อ ง
กับ ความต้องการของตลาดแรงงานทั้ ง
ในและต่างประเทศ และมีงานทํา

๕๕

๕๕

๕๕

๕๕

๓. ร้อยละของแรงงานได้รับ การศึกษา
และการฝึ ก อบรม เป็ น แรงงานที่ มี
ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ พ ฤติ ก รรม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
เ ที ย บ จํ า น ว น แ ร ง ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๔-๒

กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ
๒. ขยายโอกาสทางการศึกษา
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัย
๔. การทดสอบมาตรฐานความรู้และมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๕. สร้างเครือข่ายการพัฒนามาตรฐานและยกระดับฝีมือแรงงาน
โครงการ/กิจกรรม :
กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษา
และการพัฒนาอา
ชีพ

กิจกรรม/โครงการ
๑.๑ โครงการจัดทําปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอด คล้องกับกรอบมาตรฐานท
เกี่ยวข้อง
๑.๒ โครงการสํารวจความพึงพอใจหรือความต้องการด้านหลักสูตรประจําปี
๑.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน
๑.๕ พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

๑.๖ พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
๒. ขยายโอกาสทาง ๒.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการในพื้นที่
การศึกษา
๒.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริหารงานบุคคล
- อบรมข้าราชการครูในสังกัด เรื่องการจัดทํา ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิก โรงละ ๒ คน
จํานวน ๒๓๖ คน เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน
- อบรมข้าราชการครู เรื่องการใช้ระบบบริหารทรัพยา กรบุคคล HRMS โรงละ ๑ คน
จํานวน ๑๑๘ คน เจ้า หน้าที่ ๘ คน
๒.๓ พัฒนาเติมเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสู่ประชาคมอาเซียน
- อบรมพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศ มาเลเซีย – สิงค์โปร์
๒.๔ พัฒนาบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก
ษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
- อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.นธ.๒

๔-๓

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
มนร.
คณะ/กอง
มนร.
มนร.
ศพจ.นธ.
ศพจ.นธ.
ศพจ.นธ.
มนร.
สพป.
นธ
เขต ๒
สพป.
นธ
เขต ๒
สพป.นธ.
เขต ๒

คณะ/กอง
คณะ/กอง

คณะ/กอง
กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล
กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล
กลุ่ม
บริหาร
งานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
กลยุทธ์
๓. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ศึกษาวิจัย
๔. การทดสอบ
มาตรฐานความรู้
และมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานก่อน
เข้าสู่ตลาดแรง
งาน

๓.๑ โครงการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
มนร.
คณะ/กอง

๔.๑ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศพจ.นธ.

๔.๒ การพัฒนาฝีมือและ ศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ศพจ.นธ.

๔.๓ โครงการทดสอบมาตร ฐานและพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนตามกรอบมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง

มนร.

กิจกรรม/โครงการ

๕. สร้างเครือข่าย ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดํา เนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาตาม ศพจ.นธ.
การพัฒนา มาตร พ.ร.บ ส่งเสริมฯ
ฐานและยกระ ดับ
ฝีมือแรงงาน

๔-๔

คณะ/กอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เพิ่มโอกาสการมีงานทําและเสริมสร้างความมั่นคงในการทํางาน

เป้าประสงค์

๑. ขยายและเพิ่มโอกาสการมีงานทําของแรงงานทั้งในและนอกระบบ
๒. แรงงานได้รับการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําหรืออาชีพเสริมทั้ง
ในและ ต่างประเทศ
๓. แรงงานได้รับการคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันความ
มั่นคงใน การทํางานและการดํารงชีวิตอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของจํานวนแรงงานที่มีงานทํา
เพิ่มขึ้นเทียบกับฐานข้อมูลผู้ประกันตน
และจํานวนกลุ่มอาชีพในพื้นที่
๒. ร้ อ ยละของแรงงานที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่งเสริมอาชีพเทียบกับจํานวนผู้ว่างงาน
๓. ร้ อ ยละของแรงงานที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ มี ง านทํ า และมี ร ายได้
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๗
๕๕
๕๐

ปี ๒๕๕๕
๕๐

ปี ๒๕๕๘
๕๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

กลยุทธ์ :
๑. ส่งเสริม ดําเนินการจัดทําระบบแนะแนวอาชีพตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒. ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมให้มีงานทําและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
๔. การส่งเสริมด้านการประกันสังคม
๕. การส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔-๕

โครงการ/กิจกรรม :
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมดํา เนินการ
จัดทําระบบแนะแนว
อาชีพ ตอบสนองทุก
กลุ่มเป้าหมาย

๒. ส่งเสริมการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม
๓. ส่งเสริมการมีงานทํา
และได้รับค่า ตอบ
แทนที่เหมาะสมทั้งใน
และต่าง ประเทศ
๔. การส่งเสริมด้านการ
ประกันสังคม
๕.การส่งเสริม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กิจกรรม/โครงการ
๑.๑ การให้บริการแนะแนวอาชีพแก่ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
- นักเรียนนัก ศึกษา
- ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- ประชาชนทั่วไป
- กลุ่มคนพิเศษ เช่นเยาวชนในสถานพินิจ ทหารกองประ จําการ ผูส้ ูงอายุ
- ผู้ว่างงาน
- ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
๒.๑ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก
สนับสนุน
สจจ.นธ.

๓.๑ การให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ

สจจ.นธ.

๔.๑ โครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประ กันสังคม
๔.๒ โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประ กันสังคมสูส่ ถาน ศึกษา
๕.๑ กํากับดูแล และสนับ สนุนให้แรงงานได้รับความ รู้และการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
๕.๒ กํากับดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุข ภาพที่ดีใน
การทํางาน
๕.๓ ป้องกันและและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน

สปส.นธ.
สปส.นธ.
สสค.นธ.

๔-๖

สสค.นธ.
สสค.นธ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาข้อมูลด้านแรงงานและระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์

มีข้อมูลด้านแรงงานและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลด้าน
แรงงาน

ปี ๒๕๕๕
ร้อยละ ๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๗
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ ๘๕

กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาข้อมูลกําลังคนทั้งด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) และระบบฐานข้อมูลกําลังคนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม :
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

๑. พัฒนาข้อมูลกําลัง
คน ทั้งด้านอุปสงค์ และ
อุปทาน (Demand &
Supply) และระบบ
ฐานข้อมูลกําลังคน
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ

๑.๑ โครงการสํารวจข้อมูลด้านแรงงาน (Demand & Supply)

๒. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านสาร

๒.๑ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสารสน เทศ แก่บุคลากรด้านแรงงาน
๒.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “ก้าวทันการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์”

๑.๒ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน
๑.๓ โครงการสํารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ
๑.๔ โครงการสํารวจข้อมูลแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
๑.๕ โครงการสํารวจภาวการณ์มีงานทําของประชากร

๔-๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สนับ
หลัก
สนุน
สรจ.นธ.
สรจ.นธ.
สรจ.นธ.
สรจ.นธ.
สนง.สถิติ.นธ.
สรจ.นธ.
สรจ.นธ.

สนเทศ

๔-๘

แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขันเสรีด้านแรงงานในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กําลังคนมีศักยภาพในการแข่งขัน
ประสิทธิผล
(ผลลัพธ์)

คุณภาพบริการ
(ผลลัพธ์)

ประสิทธิภาพ
(ผลลัพธ์)

การจัดการองค์กร
(ปัจจัย)

แรงงานได้รับการพัฒนาให้
เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง

นักเรียน/นักศึกษามี
ความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

เตรียมความพร้อม
กําลังคนเข้าสู่การ
แข่งขันเสรีด้านแรงงาน

ผู้ประกอบกิจการได้รับแรงงานที่
คุณภาพตรงความต้องการ

แรงงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ พร้อมในการ
แข่งขัน

เร่งบรรเทาปัญหาการใช้
แรงงานไม่ตรงกับสายงาน
และการขาดแคลนแรงงาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
สอดคล้องกับภารกิจ

สถานประกอบการได้
กําลังแรงงานที่ตรงความ
ต้องการ

จัดทําหลักสูตรการผลิต
แรงงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้ประกอบกิจการมีการ
พัฒนาและมีคนงานผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการ
พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้แรงงานมี
มาตรฐานสอดคล้องกับระบบสากล

พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและการ
พัฒนาอาชีพ

๔-9

ผู้ประกอบกิจการเข้าสู่
ระบบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน

ผู้ประกอบกิจการมี
ความพึงพอใจที่ได้รับ
แรงงานตรงความ
ต้องการ

ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานเพื่อ
พัฒนากําลังแรงงาน

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
ต่อภารกิจและการทํางาน

ปรับปรุงกฎหมาย/
กฎระเบียบเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

มีความครบถ้วน ทันสมัยด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์และอาคาร
สถานที่

แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มโอกาสการมีงานทําและเสริมสร้างความมั่นคงในการทํางาน
กําลังแรงงานมีอาชีพที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประสิทธิภาพ

(ผลลัพธ์)

คุณภาพบริการ
(ผลลัพธ์)

ประสิทธิผล
(ผลผลิต)

การจัดการ
องค์กร (ปัจจัย)

กําลังแรงงานมีโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ

กําลังแรงงาน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ได้รับข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานทั่วถึงและ
ครบถ้วน

กําลังแรงงานได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมในการประกอบ


กําลังแรงงานทั้งในและนอกระบบสามารถเข้าถึง
แหล่งงานและได้รับงานทํามากขึ้น (ทั้งใน/
ต่างประเทศ)

ผู้ใช้บริการ/นายจ้างมีความพึงพอใจจากบริการ
จัดหางาน (ทั้งในต่างประเทศ)

ส่งเสริม ดําเนินการจัดทําระบบ
แนะแนวอาชีพและตอบสนองทุก
กลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มโอกาสการมีงานทําและ
เสริมสร้างความมั่นคงในการทํางาน

พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ

พัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานครอบคลุมทั่วถึง

พัฒนาความสามารถบุคลากรทั้งในด้านการ
วิเคราะห์และการให้บริการ

ปรับปรุงองค์กรที่เหมาะสมต่อภารกิจ
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แผนที่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาข้อมูลด้านกําลังคน และระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ประสิทธิภาพ
(ผลลัพธ์)

คุณภาพบริการ
(ผลลัพธ์)

ประสิทธิผล
(ผลผลิต)

การจัดการ
องค์กร (ปัจจัย)

ภาครัฐมีข้อมูลด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพใน
การวางนโยบาย/และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

มีฐานข้อมูลด้านแรงงานพร้อม
เพื่อการบริการที่รวดเร็วและ
ทันสมัย

พัฒนาการบริการข้อมูลด้าน
แรงงานผ่านระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย

พัฒนาบุคลากรด้าน
สารสนเทศ

 ก      
 ก ก

ผู้ประกอบกิจการมีข้อมูลด้าน
อุปสงค์ อุปทาน ที่ทันสมัย

พัฒนาระบบข้อมูลอุปสงค์
อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานให้
ครบถ้วนทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

๔-11

ฐานข้อมูลด้านแรงงานได้รับการพัฒนาให้เป็น
ปัจจุบัน เชื่อถือได้ทั้งข้อมูลแรงงานในจังหวัด
และข้อมูลแรงงานในประเทศมาเลเซีย

พัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงานให้
เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้

ปรับปรุงโครงสร้างองค์ที่สอดคล้อง
กับภารกิจ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ที่มีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่
ทันสมัย

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านแรงงาน

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจที่มี
ฐานข้อมูลด้านแรงงานที่ทันสมัย

บทที่ ๕
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล

๕.๑

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
องค์กรที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องให้ความสําคัญกับทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์และการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์แล้ว จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการนําเอาแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ไป
ประยุกต์ปฏิบัติ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและอุปสรรคพอสมควร นอกจากนั้นยังนับเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจสําคัญต่อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร เนื่องจากถึงแม้จะมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือ
ความสามารถภายในองค์กรได้ดีเพียงใด หรือทําการวางแผนยุทธศาสตร์ได้เหมาะสมและถูกต้องเพียงใด แต่ถ้าไม่สามารถ
นําเอาแผนที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความสําเร็จ
การนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยมีผู้บริหารของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้นําในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้น ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งต่อความสําเร็จของการ
นําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผน
ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารจะต้องนําเสนอให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น เมื่อองค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในทุกๆ ด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรประสบความสําเร็จ
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน
2. เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกันในยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. เพื่อเป็นการจูงใจให้ทุกคนดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
4. เพื่อให้มีระบบการประเมินผลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
แนวทางและขั้นตอนการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในกระบวนการเพื่อให้ทุก
ส่วนงาน ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
๒. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ สร้างวิธีการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วม และพร้อมรับผิดชอบในการแปลงไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เป็น
องค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกส่วนงาน และส่งเสริมให้มีการประสานและทํางานในแนวราบ
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมีการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคนอย่างบูรณาการ
๔. สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน มีเอกภาพ และเชื่อมโยงกัน มีเกณฑ์
ชี้นวัดประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน
แรงงานมากขึ้น รวมทั้งให้มีการนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
ประจําปีโดยต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดทําฐานข้อมูลและการพัฒนาโครงข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับต่างๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจและการบริหารจัดการการพัฒนา และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เป็นระบบที่เข้าถึงง่ายและไประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลทันสมัยที่ถูกต้องแม่นยําเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
๕-๑

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ ทุก
ส่วนงาน เพื่อให้เข้าใจทิศทางการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒. สร้างองค์กรความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องสร้างการมีส่วนร่วม
และพร้อมรับผิดชอบในหารแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
๓. จัดทําแผนปฏิบตั ิการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันยุทธศาสตร์ในลักษณะ
เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์
๕. สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้เป็น
ระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยง และมีเกณฑ์ชี้วัด
ประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดทําฐานข้อมูลและการพัฒนา
โครงข่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
และการบริหารจัดการ และว่างแผนในระดับต่าง

๕.๒ การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานแรงงาน
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กําหนด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จและ
ความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์แวดล้อม สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ จึงได้วางแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลออกเป็น ๓ ขั้นตอน โดยมีการเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลดังนี้
๑. การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน (Monitoring) ของโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ต่ อการบรรลุ ผ ลตามเป้ า ประสงค์ ของแผนในแต่ ล ะช่ ว ง จนการดํ า เนิ น งานเสร็ จ สิ้ น โครงการ/กิ จ กรรมโดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น เป็นผู้รายงานความคืบหน้า การดําเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคทุกปี ไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือคณะทํางานฯ หรือผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และนําเสนอ ผู้บริหาร/ประชุมผู้บริหารต่อไป
๒. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของแผน ซึ่งเป็นผลเบื้องต้นที่ได้จากโครงการ/กิจกรรม
(Outcome) ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การบรรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด ของเป้ า ประสงค์ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์
สํานักงานแรงงาน (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบทุกปี ไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะทํางานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบและตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ในการวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับทบทวนแผนประจําปีทุกปี
ระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผน
๕-๒

๓. การประเมินผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผนโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้
ภายหลังการจัดทํารายงานติดตามประเมินผลทั้ง ๕ ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ข้อผิดพลาด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ แล้ว จะมีการนําเสนอรายงานผลการประเมินเพื่อเป็น
สารสนเทศย้อนกลับ (Information Feedback) ให้กับ หน่วยงานในสัง กัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทราบความสําเร็ จ
ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือความล้มเหลว ทั้งนี้เพื่อที่จะนํามาเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจใน
ทุกระดับต่อไป

๕-๓

๕.๓

การติดตามประเมินผลในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและยกระดับฝีมือแรงงาน รองรับการแข่งขันเสรีด้าน
แรงงาน ในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เป้าหมายรายปี
กลยุทธ์
๑. พัฒนา
คุณภาพ
หลักสูตร
การศึกษา
และการ
พัฒนาอา
ชีพ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (หน่วย)

๑.๑ โครงการจัดทํา
ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้สอด
คล้องกับกรอบ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

- จํานวนหลักสูตรที่จัดทํา ปรับปรุง และพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

๑.๒ โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจหรือ
ความต้องการด้าน
หลักสูตรประจําปี

- ร้อยละความพึงพอ ใจของคนในท้องถิ่นต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการเรียน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ
- จํานวนหลักสูตรที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง

๑.๓ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร
ให้ตรงตามกรอบ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

-ร้อยละของหลักสูตร ที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรที่แต่ละส่วนราชการในสังกัด
มีการจัดการเรียนการสอน
- ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้อง
การของท้องถิ่น

Baseline
๒๕๕๔

งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๑๙

-

-

-

๒๓

๔๘

๕๐

๕๒

๕๔

๕๖

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๗๐

๗๕

๘๕

๙๐

๙๕

๒
๑๐๐

๓
๑๐๐

๔
๑๐๐

๕
๑๐๐

๖
๑๐๐

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๕-๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
๒๕๕๘ หลัก
สนุน
มนร. คณะ/
กอง

มนร. คณะ/
กอง

มนร. คณะ/
กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

๑.๔ ยกระดับฝีมือและ
ศักยภาพแรงงาน
๑.๕ พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
๑.๖ พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
๒. ขยาย ๒.๑ โครงการส่งเสริมและ
โอกาสทาง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา การให้บริการวิชาการในพื้นที่
๒.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อรอง
รับระบบบริหารงานบุคคล
- อบรมข้าราชการครูใน
สังกัด เรื่องการจัดทํา ก.พ.๗
อิเล็กทรอนิก โรงละ ๒ คน
จํานวน ๒๓๖ คน เจ้าหน้าที่
๑๐ คน
- อบรมข้าราชการครู เรื่อง
การใช้ระบบบริหารทรัพยา กร
บุคคล HRMS โรงละ ๑ คน
จํานวน ๑๑๘ คน เจ้า หน้าที่
๘ คน

ตัวชี้วัด (หน่วย)
- จํานวนแรงงานที่ได้รับการยกระดับฝีมือ
และศักยภาพ
- จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ
ในการประกอบอาชีพ
- จํานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
- จํานวนเรื่องที่ให้บริการวิชาการ
- จํานวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ
- จํานวนข้าราชการครูในสังกัดที่ได้รับ
การอบรมเรื่องการจัดทํา ก.พ.๗
อิเล็กทรอนิกส์
- จํานวนข้าราชการครู ได้รับการอบรม
เรื่องการใช้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
HRMS โรงละ ๑ คน

Baseline
๒๕๕๔

เป้าหมายรายปี

งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๗๘๘

๘๓๖

๘๘๖

๙๓๙

๙๙๕

๕๐๐

๕๕๐

๖๐๕

๖๖๕

๗๓๒

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๗๐

๒
๒๗

๓
๒๙

๔
๓๐

๕
๓๐

๖
๓๐

๒๔๖

๒๔๖

๒๔๖

๒๔๖

๒๕๖

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๖

๕-๕

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
๒๕๕๘ หลัก
สนุน
ศพจ.
นธ.
ศพจ.
นธ.
ศพจ.
นธ.
มนร. คณะ/
กอง
สพป.
นธ
เขต
๒

กลุ่ม
บริหาร
งาน
บุคคล

สพป.
นธ
เขต
๒

กลุ่ม
บริหาร
งาน
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (หน่วย)

๒.๓ พัฒนาเติมเต็ม
ศักยภาพ ผู้บริหารสู่ประชาคม
อาเซียน
- อบรมพัฒนาเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ
ประเทศ มาเลเซีย – สิงค์โปร์

- จํานวนผู้บริหารการศึกษาได้รับการอบรบ
พัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ศึกษาดูงาน
- จํานวนผู้บริหารสถานศึกษาได้รบั การอบรม
พัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอา เซียนและ
ศึกษาดูงาน

๒.๔ พัฒนาบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
- อบรมพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัด สพป.นธ.๒
๓. ส่งเสริม ๓.๑ โครงการส่งเสริมการผลิต
และพัฒนา และเผยแพร่งานวิจัยหรืองาน
การศึกษา สร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น
วิจัย

- จํานวนลูกจ้างประจําในสังกัด สพป.นธ.๒
ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
- จํานวนลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.นธ.๒
ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
- ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สอด
คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
- ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํา
ไปใช้ในการพัฒนาท้อง ถิ่นต่อจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมด

Baselin
e
๒๕๕๔ ๒๕๕๕

เป้าหมายรายปี

งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๙

๙

๙

๙

๑๑๘

๑๑๘

๑๑๘

๑๑๘

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๑๑๕

๑๑๕

๑๑๕

๑๑๕

๑๑๕

๘๐

๘๐

๘๐

๘๕

๘๕

๒๗

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๕-๖

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
๒๕๕๘ หลัก
สนุน
สพป. กลุ่ม
นธ. บริหาร
เขต งาน
๒
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ต่อ)
กลยุทธ์
๔. การทด
สอบมาตร
ฐานความ
รู้และ
มาตรฐาน
ฝีมือแรง
งานก่อน
เข้าสู่
ตลาดแรง
งาน
๕. สร้าง
เครือข่าย
การพัฒนา
มาตรฐาน
และยกระ
ดับฝีมือ
แรงงาน

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด (หน่วย)

Baseline
๒๕๕๔

เป้าหมายรายปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ หลัก
สนุน
มนร.
คณะ/
ศพจ.นธ. กอง
งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๕

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๔.๑ การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

- จํานวนแรงงานที่ได้รับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

๑๘๐

๑๘๐

๒๐๐

๒๒๐

๒๔๐

๔.๒ การพัฒนาฝีมือและ
ศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
๔.๓ โครงการทดสอบมาตร
ฐานและพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานประกอบกิจการดํา เนิน
การฝึกอบรมฝีมือแรง งานตาม
พ.ร.บ ส่งเสริมฯ

- จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและ
ศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงาน

๗๒

๗๒

๗๒

๗๒

๗๒

ศพจ.นธ.

- จํานวนผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
- จํานวนส่วนราชการในสังกัดทีเ่ ข้าร่วม
- ร้อยละความพึงพอ ใจของผู้ใช้บัณฑิตทุก
ระดับ
- จํานวนสถานประ กอบการทีย่ ื่นรับรอง
หลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน

๗๐
๗
๗๐

๘๐
๗
๗๕

๙๐
๗
๘๐

๑๐๐
๗
๘๕

๑๒๐
๗
๙๐

มนร.

๔๐๐

๔๐๐

๔๕๐

๕๐๐

๕๕๐

ศพจ.นธ.

๕-๗

คณะ/
กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มโอกาสการมีงานทํา และเสริมสร้างความมั่นคงในการทํางาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

๑. ส่งเสริมดํา
เนินการจัดทํา
ระบบแนะแนว
อาชีพตอบ
สนองทุกกลุ่ม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (หน่วย)

Baseline
๒๕๕๔

๑.๑ การให้บริการแนะแนว
อาชีพแก่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่
- นักเรียนนัก ศึกษา
- ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- ประชาชนทั่วไป
- กลุ่มคนพิเศษ เช่น
เยาวชนในสถานพินิจ ทหาร
กองประ จําการ ผูส้ ูงอายุ
- ผู้ว่างงาน
- ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
๒. ส่งเสริมการ ๒.๑ โครงการจัดตั้งนิคม
ลงทุนภาค
อุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรม
นราธิวาส

- จํานวนกลุ่มเป้า หมายที่ได้รับบริการ
ส่ง เสริมการมีงานทํา

๕,๒๓๒

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
จัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด

M๑

๓. ส่งเสริมการ ๓.๑ การให้บริการจัดหา
งานทัง้ ในและต่างประเทศ
มีงานทําและ
ได้รับค่า ตอบ
แทนที่เหมาะ
สมทั้งในและ
ต่าง ประเทศ

- จํานวนประ ชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานทํา และมีรายได้

๒,๐๕๔

เป้าหมายรายปี
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

งบประมาณ (ล้านบาท)
๒๕๕๘

๔,๖๐๕ ๔,๘๓๕ ๕,๐๗๗ ๕,๓๓๐

M๒

M๓

M๔

M๕

๒,๔๐๐ ๒,๗๘๔ ๓,๒๒๙ ๓,๗๔๖

๕-๘

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
๒๕๕๘ หลัก
สนุน
สจจ.นธ
.

สนง.
อุตสาห
กรรมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ต่อ)

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

๔. การส่ง ๔.๑ โครงการจัดประชุม
เสริมด้าน ชี้แจงให้ความรู้ด้านประ
การประ กันสังคม
กันสังคม
๔.๒ โครงการเผย แพร่
ความรู้เรื่องการประกัน
สังคมสูส่ ถาน ศึกษา
๕.การส่ง ๕.๑ กํากับดูแล และสนับ
เสริม
สนุนให้แรงงานได้รับความ
สวัสดิการ รู้และการคุ้มครองตามก
แ ล ะ คุ้ ม ฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ค ร อ ง ๕.๒ กํากับดูแลและสนับ
แรงงาน สนุนให้แรงงานมีความ
ปลอดภัยและสุข ภาพที่ดี
ในการทํางาน
๕.๓ ป้องกันและและแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้าน
แรงงาน

- จํานวนของผู้ประ กันตนที่ได้รับ
ความรู้ด้านประกันสังคม

๑๒๐

๑๒๐

๑๔๐

๑๖๐

๑๘๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
หลัก
สนุน
สปส.นธ.

- จํานวนนักเรียน นัก ศึกษาที่ได้รบั
ความรู้เรื่องการประกันสังคม

๖๐๐

๖๐๐

๖๖๐

๗๒๖

๗๙๘

สปส.นธ.

๘๔

๘๘

๙๒

๙๖

๙๘

สสค.นธ.

๗.๕๐

๗

๖.๕๐

๖

๕.๕๐

สสค.นธ.

๙๐

๙๒

๙๔

๙๖

๙๘

สสค.นธ.

ตัวชี้วัด (หน่วย)

- ร้อยละของแรง งานได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายคุ้ม
ครองแรงงาน
- ร้อยละของสถานประกอบกิจการ
ที่ผ่านการตรวจและปฏิบตั ิไม่
ถูกต้องตามกฎหมายความปลอด
ภัยในการทํางาน
- ร้อยละของสถานประ กอบ
กิจการที่มีการจัด ตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

Baseline
๒๕๕๔

เป้าหมายรายปี

งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๕-๙

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาข้อมูลด้านกําลังคนและระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์
๑. พัฒนาข้อ
มูลกําลังคน
ทั้งด้าน
อุปสงค์และ
อุปทาน
(Demand
& Supply)
และระบบ
ฐานข้อมูล
กําลังคน
อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
สาร สนเทศ

กิจกรรม/โครงการ
๑.๑ โครงการสํารวจข้อมูล
ด้านแรงงาน (Demand &
Supply)
๑.๒ โครงการพัฒนาและ
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบ
ฐานข้อมูลด้านกําลังคน
๑.๓ โครงการสํารวจข้อมูล
แรงงานนอกระบบ
๑.๔ โครงการสํารวจข้อมูล
แรงงานไทยในประเทศ
มาเลเซีย
๑.๕ โครงการสํารวจภาวะ
การมีงานทําของประชากร
๒.๑ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพด้านสาร
สนเทศ แก่บุคลากรด้าน
แรง งาน

๒.๒ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “ก้าว
ทันการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์”

- จํานวนแผน พัฒนากําลัง คน
ที่มีประ สิทธิภาพ

๑

-

๑

๑

๑

-

๐.๐๘

๐.๑๐

๐.๑๕

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับ
หลัก
สนุน
สรจ.นธ.

ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย
เชื่อมโยงเครือข่าย

-

-

๑

๑

๑

-

๐.๒๕

๐.๒๕

๐.๒๕

สรจ.นธ.

ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ

๑

๑

๑

๑

๑

-

๐.๐๕

๐.๐๖

๐.๐๗ สรจ.นธ.

ฐานข้อมูลแรงงานไทยใน
ประเทศมาเลเซียที่ทันสมัย

-

-

๑

๑

๑

-

๐.๒๕

๐๒๕

๐.๒๕

สรจ.นธ.

ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทํา
ของประชากร
จํานวนบุคลากรที่เข้าอบรมมี
ศักยภาพด้านสารสนเทศ

๑

๑

๑

๑

๑

-

-

-

-

-

-

๒๐

๒๕

๓๐

-

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐

สนง.
สถิติ.นธ.
สรจ.นธ.

จํานวนผู้เข้าประชุมฯ

-

-

๕๐

๕๕

๖๐

-

๐.๑๐

๐.๑๐

๐.๑๐ สรจ.นธ.

ตัวชี้วัด (หน่วย)

Baseline
๒๕๕๔

เป้าหมายรายปี

งบประมาณ (ล้านบาท)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๕-๑๐

รายนามคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดนราธิวาส
ตามคําสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๗๘๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
--------------------------๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงาน)
๒. ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๓. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๕. อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๖. สถิติจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
เขต ๑,๒,๓ หรือผู้แทน
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือผู้แทน
๙. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๐. ผู้อํานวยการวิทยาลับเทคนิคนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๑. ผู้อํานวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๒. ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๓. พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
๑๔. จัดหางานจังหวัดนราธิวาส
๑๕. ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
๑๖. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๗. ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาสหรือผู้แทน
๑๘. แรงงานจังหวัดนราธิวาส
๑๙. นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
สํานักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส

๕-๑๑

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

