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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 256๒ – 25 64 จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัด อุดรธานี มีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัดรวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด
อุดรธานี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน /โครงการ และการของบประมาณของจังหวัด อุดรธานี
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทาตามแนวทางการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ กระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่สาคัญในปัจจุบัน และนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องด้านแรงงาน นโยบายกระทรวงแรงงานและแนวทาง การปฏิบัติราชการ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ทิศทางการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของ
จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้านแรงงานตามภารกิจของกระทรวงแรงงานที่
เกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานในประเทศที่อยู่ในกาลังแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ
การส่งเสริมประชาชนให้มีงานทาหรือมีความรู้ความสามารถ มีโอกาสในการทางาน มีรายได้เพิ่มเติม ด้วยการ
ฝึกอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน การแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้หางาน/ว่างงาน นักเรียน
นักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา ใหม่ ตลอดจนควบคุมการทางานแรงงานต่างด้าวที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย
รวมทั้งแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ได้ดาเนินการตาม
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานฯ ให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างแผนฯ แล้วประมวลเป็นกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์
และแนวทาง/วิธีการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา ระดมความคิดผู้เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขให้แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯให้มีความสมบูรณ์ที่สุด และนาเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ สาระสาคัญของแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 –
2564 มีดังนี้
วิสัยทัศน์
: “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
:
๑. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
๒.
คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ
คานิยาม
แรงงาน
หมายถึง กาลังแรงงาน (แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ
แรงงานสูงอายุ) และผู้ประกอบการ
ศักยภาพ
หมายถึง ความสามารถในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
หน้าที่
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ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี
หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคงและมีความสุขภาวะที่ดีในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
๑.๑. แรงงานมีผลิตภาพ มีทักษะฝีมือ และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
๑.๒ สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
๒.๑ แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๒.๒ กาลังแรงงาน ได้รับการความคุ้มครอง ขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาระบบบริการด้านประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
๒.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
๒.๓ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการขยายโอกาสการมีงานทา และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้แก่กาลังแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เปูาประสงค์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมเครือข่ายด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนากลไกการประสานบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแรงงานฯไปสู่การปฏิบัติ กาหนดดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการ
เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ สร้างวิธีการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วม อย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วม และพร้อม
รับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันยุทธศาสตร์ใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกส่วนงาน และส่งเสริมให้มีการ
หน้าที่
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ประสานและทางานในแนวราบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมีการประสานแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคนอย่างบูรณาการ
4. สนับสนุนให้แต่ละส่วนงานจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละส่วนงาน ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี
5. สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน มีเอกภาพ และเชื่อมโยง
กันมีเกณฑ์ชี้วัดประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการจัดทาฐานข้อมูลและการพัฒนาโครงข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับต่างๆ เพื่อใช้ เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
การติดตามและประเมินผล มีแนวทางดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ( Monitoring) ของโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของแผนในแต่ละช่วง จนการดาเนินงานเสร็จสิ้น
เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และนาเสนอ ผู้บริหาร/ที่
ประชุมผู้บริหารต่อไป
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเปูาประสงค์ของแผน ซึ่งเป็นผลเบื้องต้นที่ได้จากโครงการ/
กิจกรรม (Outcome) ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของ
เปูาประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560-2564
3. การประเมินผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผนโดย
บุคคลภายนอก เพื่อทราบความสาเร็จ ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือความล้มเหลว
ทั้งนี้ เพื่อที่จะนามาเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจในทุกระดับต่อไป

หน้าที่
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บทที่ บทนา


1. เหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผน
กระทรวงแรงงาน
ได้ตระหนักว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และเพื่อให้การดาเนินงาน
บริหารด้านแรงงานสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 ( พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งเพื่อรองรับวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) จึงได้ดาเนินการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ทรัพยากรมนุษย์มี
คุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน ” และแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนที่จะดาเนินการใน
5 ปีแรก โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างดาเนินการนาแผนด้านแรงงานที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกภาค
ส่วนทั้งแรงงานในและนอกระบบ การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์จะสามารถตอบสนองให้
ประเทศชาติเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ตามวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในส่วนของ
Area กระทรวงแรงงานได้ เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป็นกรอบทิศทางการทางานด้านแรงงานในระดับพื้นที่ ทาให้ ต้องมีการดาเนินการทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญและบริบทด้าน
แรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงแรงงานกาหนดทุกจังหวัดมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อที่จะรองรับการวางแผนงาน /โครงการในระดับ Area ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้า และเพื่อให้การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัดสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 4
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของจังหวัด อีกทั้งตอบสนองเปูาหมายตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและนโยบาย ของกระทรวง
แรงงานที่กาหนดไว้ โดยได้กาหนด ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ซึ่งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะ
มุ่งเน้นระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการนาแผนงาน /โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับ
จังหวัดไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้จังหวัด อุดรธานี มีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัดรวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของ
จังหวัดอุดรธานี
หน้าที่
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1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของจังหวัด อุดรธานีให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ระยะเวลาของแผน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ มีกรอบระยะเวลาของแผน๓ ปี

๔. กรอบแนวทางการดาเนินงาน/ปฏิทินการจัดทาแผน
สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ทบทวนหรือแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 25622564 ซึ่งองค์ประกอบควรประกอบด้วย ผู้แทนคณะทางานภาครัฐ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน
ประจาจังหวัด ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา /วิทยาลัยสารพัดช่าง /
วิทยาลัยเทคนิค /วิทยาลัยการอาชีพ และผู้แทนภาคเอกชนประจาจังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น
2) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
3) จัดประชุมคณะทางานระดับจังหวัดเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.
2560-2564 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 –2564
4) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ระดับจังหวัด พ.ศ. 25622564 โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGO และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด
ในส่วนภูมิภาครวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุง ให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์
5) ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562-2564 ให้มีความสมบูรณ์ โดยมี
แผนงาน/โครงการบรรจุในแผน และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความชอบ
สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี
(1)
ทบทวนและแต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัด
พ.ศ.
2562-2564

(6)
พิจารณานาแผนงาน/โครงการ
ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานระดับจังหวัด อุดรธานี
พ.ศ. 2562 – 2564 ไปเสนอ
ขอรับ การจัดสรรงบประมาณ
จากแผนแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด
หน้าที่

(2)
จัดประชุมหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
SWOT

ที่

(5)
นาแผนยุทธศาสตร์ฯเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้
ความเห็นชอบแผนฯ และ
จัดส่งแผนฯ ที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้วให้กระทรวง
แรงงานภายในระยะเวลา ที่
กาหนด (ภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560)

(3)
จัดประชุมคณะทางานฯ
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
จัดทา (ร่าง) แผนฯ

(4)
จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจาก (ร่าง)
แผนฯ จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน
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บทที่ 2
บริบทด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัดอุดรธานี

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 256๒ – 2564 ฉบับนี้ ได้ดาเนินการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งมีเปูาหมายของประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ คือ“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็น
ค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทา
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญ
ในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และ
ค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่
ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิ
สติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปทิศทาง ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นจะต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิกติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
หน้าที่
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๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล

2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน”
โดย
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี ดังนี้
ช่วงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning)
เร่งพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) เติมทักษะใหม่ (re-skill)
และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการทางานที่ราบรื่น (smooth
transition) ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพร้อมเผชิญต่อ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุค Thailand
๔.๐ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skill) มีทักษะใหม่ (re-skilled) มี
ทักษะด้าน STEM สามารถทางานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพแห่งชาติที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรม แห่งอนาคต (New Engines
of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล
ช่วงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕–๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ที่เป็นประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อให้แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่ม
ผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบต่างๆ ด้าน
แรงงานให้มีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัล
การสร้างระบบการจ้างงานที่เอื้อต่อ
แรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งตาแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการทางาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้ง
การพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการทางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
และการจ้างงานข้ามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทางานในยุคที่ ภาคเศรษฐกิจ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น
หน้าที่
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มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจ้า งงานที่หลากหลายรูปแบบ เป็นระบบที่
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท
ช่วงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน
เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการ
ดารงชีวิต เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปูาหมายข้อที่ 8 “ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)และมีผลิต
ภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work)” และเพื่อให้กาลังแรงงานมีทักษะด้าน
STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เมื่อดาเนินการดังนี้แล้ว
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs)
การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า
(Decent Work)
ช่วงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕–๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการทางานแห่งปัญญา โดยการเพิ่ม
จานวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถ
และใช้สติปัญญาในการทางานที่มูลค่าสูง (High Value) เพื่อให้มีรายได้ได้สูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดระยะ 20 ปี ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาสูง (Brain
Power) เท่านั้น กระทรวงแรงงานยังมุ่ง สร้างความมั่นคงในชีวิตการทางาน เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการทางานที่มีคุณค่า (Decent Work)
การได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย การมีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม การมีสภาพแวดล้อมและสภาพการ
ทางานที่ปลอดภัย การมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมีศักยภาพได้
มาตรฐานสากล

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ยังคงมี
ความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยึดกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไก
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทุกระดับ พร้อมทั้งยึดหลักการคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุน
และส่งเสริมแนวคิดการปฏิบัติรูปประเทศ และ การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยมุ่งการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างสมบูรณ์และเป็นองค์รวม
โดย
ยึดหลักการสาคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ
และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี (๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ” (๓) ยึด “กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ :
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๔) ยึด “เปูาหมายอนาคตของประเทศไทยปี ๒๕๗๙”มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุ
ใน ๕ ปีแรก และเปูาหมายระดับย่อยๆลงมา (๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้า
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ” และ
(๖) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
หน้าที่
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เปูาหมายระยะยาว” โดยมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ๒๗
๕) เพื่อให้การบริหาราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม
๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมภิบาลใน
สังคมไทย
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
หน้าที่
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๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา
ซึง่ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านแรงงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิต
สาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มี
ความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
๒)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
๓)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
รายสาขา

๔. แผนกลยุทธ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558 – 2561)
วิ

สัยทัศน์
เป็นองค์กรนาในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
อานวยการให้เกิดการทางาน เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล

พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
3. กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการตรวจราชการ และรับเรื่องราวร้องทุกข์
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ ์ การต่างประเทศ และพัฒนา ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบค่าจ้าง รายได้ และงานด้านแรงงาน
ค่านิยมหลัก (Core Values) BEST
B = Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E = Effectiveness ความหมาย ทางานอย่างมุ่งประสิทธิผล
S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T = Teamwork ความหมาย ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรนาในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การตอบสนองนโยบายเร่งด่วนและสาคัญของรัฐ
แนวทางการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ กาหนดดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2558 - 2561)
พร้อมกาหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยผู ้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มี การ
ดาเนินงานตามแผนอย ่างมีประสิทธิภาพ สร ้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานจัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล ้องกับแผนกลยุทธ ์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.
หน้าที่
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2558–2561) รวมทั้งผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และมีการประชาสัมพันธ ์
อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน ่วยงานในลักษณะบูรณาการ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อเป ็นเครื่องมือในการประสานแผนสู ่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการ ใน
ลักษณะการบูรณาการในระดับต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ทั้งในระดับสานัก/กลุ่มงาน/พื้นที่
3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต ่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๕. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน
255๗ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จานวน 9 นโยบาย
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ คานึงถึงความรู้สานึกและความ
ผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่ หลายเป็นที่ ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดย (๑) ในระยะเร่งด่วน ให้
ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เน้นการจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (๒) เร่งแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
(๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดย
(๑) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ฯลฯ โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ (๓) พัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น
(๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเน้นสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระตุ้นการลงทุน ด้วยการเร่ง
หน้าที่
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พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้
เกิดความคล่องตัว ชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แก้ไขปัญหาน้าท่วม ปฏิรูปโครงสร้าง
ราคาเชื้อเพลิง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี บริการจัดการหนี้ภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
คมนาคม พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
สนับสนุนสหกรณ์ของกลุ่มเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มี
ทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาธิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย (๒) ยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ (๓) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

๖. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงภายในปี ๒๕๘๐”
พันธกิจ
๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๒
ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด
๒.๓
พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยม :UDON TEAM คาอธิบาย
U : Unity : มีเอกภาค
D : Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
O : Open mind : เปิดใจให้บริการ
N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนรวมของประชาชน
T : Transparency : มีความโปร่งใส
E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : Accountability : มีความรับผิดชอบ
M : Morality : มีศีลธรรม
เป้าประสงค์รวม:เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง ต่อปี
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ :เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
หน้าที่

- 12 -

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564

๑.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์: เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังต่อปี
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์:ร้อยละ๕
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและแรงงาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๒) พัฒนาแผนการตลาดด้านการลงทุนเพื่อให้แข่งขันได้
๓) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการค้า
การลงทุน และการบริการ
๔) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้
๒.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ :ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP) สาขาเกษตร
ต่อค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตรย้อนหลัง ๕ ปี
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์: ร้อยละ๓
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑)
ขยายผลการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
๓)
พัฒนาการผลิต การแปรรูป และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
๔)
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
๕) เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์: เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มี
ความรู้มีการศึกษามีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์:ร้อยละของดัชนีชี้วัดความสุขต่อปี:
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์:ร้อยละ๘๕
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย
หน้าที่
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๓) พัฒนากลไกการด้าเนินงานลดความเหลื่อมล้้าด้านสังคมคนอุดรธานี
๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และ
เติบโตอย่างมีมีดุลยภาพ ตอบสนองการท่องเที่ยวทุกรูปแบบอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากรายได้การท่องเที่ยวต่อปี
ค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์:ร้อยละ๖
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑)พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒) พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเทีMICE
่ยวมุ่งCiสูty่
๓) พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย
๔) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสจากการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมที่
หลากหลาย
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
: เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน
- ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ร้อยละของพื้นที่ปุาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี
๒) จานวนบ่อขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ๑๕ แห่งต่อปี
- ค่าเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ร้อยละ๑
๒) ๑๕แห่ง
- กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ปกปูอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษแบบมีส่วนร่วม
๓) พั
ฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
๖.
การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์: เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์:ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา ๑ กลุ่ม
ค่าเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์: ร้อยละ๕
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
๒) รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓) ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
หน้าที่
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๗. แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย
ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน
มีการเปิดพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะนาไปสู่การกระจายความเจริญและ การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ หมายถึง การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ โดยมีการผสมผสานเรื่องราวของประวัติศาสตร์ อารยธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม เข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ( Story) สร้างจุดขายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว
ให้กับกลุ่มจังหวัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
การเกษตรปลอดภัย หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร ตั้งแต่วิธีการทาการเกษตร
ขั้นตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป
ให้ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างเฉียบพลันให้มากที่สุด และต่อยอด
พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตในอนาคต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิง
อัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งในพื้นที่ ที่
เรียกว่า “อนุภูมิภาคลุ่มน้าแม่โขง” จะต้องมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
พัฒนาเศรษฐกิจจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น มีระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม น้าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง มีสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการ
ก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์จะต้องส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ทิ้งขยะหรือทาลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้องคงความเป็น
สภาพแวดล้อมเดิมให้มากที่สุด และต้องไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรปลอดภัยจะต้อง
ไม่ทาลายสมดุลของธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทาลายดินแหล่งน้า ปุาต้นน้า และนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วย
ให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ตลอดจนสามารถนาทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นต้น
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ
SMEs เพื่อให้ภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบกิจการ SMEs มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง จากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้ มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร
เพื่อให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหาร
หน้าที่
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จัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสร้าง
องค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดต้นทุนการผลิตใน
ภาคการเกษตร
5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อหลุดพ้นจาก
ความยากจน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต
ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพิ่มมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน ใน
พื้นที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอื่น
7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการนานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการผลิต
และลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนนามาใช้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีและ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของปุาไม้ แหล่งน้า ดิน อากาศทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และหลุดพ้น
จากความยากจน
2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
4. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อ
กันได้โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบนเส้นทาง ( Routes) การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ต่าง โรงแรม
ร้านอาหาร แหล่งชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบาย
หน้าที่
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2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ

Land Mark ของสถานที่

ท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (
Routes)
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร การแปรรูป ลด
ต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

๘. บทบาท ภารกิจ โครงการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ตามพระราชบัญญัติปรับประงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กระทรวงแรงงาน มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครอง แรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา และ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงแรงงาน และมาตรา ๓๕ กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการจัดหางาน
(๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๖) สานักงานประกันสังคม
ดังนั้น กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ๕ กรม และมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด
อุดรธานี และท้าหน้าที่ ดังนี้
1. ส้านักงานปลัดกระทรวง/ส้านักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
2. กรมการจัดหางาน/ส้านักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุดรธานี (มี
ศูนย์ความปลอดภัยในการท้างาน เขต ๔ ปฏิบัติงานรวมอยู่ด้วย)
5. ส้านักงานประกันสังคม/ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี (มีสานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขากุมวาปีด้วย)
บทบาท
ภารกิจหน้าที่ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑.
ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
หน้าที่
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มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ
จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวงเพื่อการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา ข้อมูล เพื่อใช้ในการกา หนดนโยบาย เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่าและสม
ประโยชน์
(๕) กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวง
(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๗) ดูแลงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทันสมัย
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ
(๙) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยภาวะเศรษฐกิจแรงงาน และสังคม
(๑๐) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานแรงงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรวมทั้ง
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
(๓) ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้าน
แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) ประสานการดาเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๒. กรมการจัดหางาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทาและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะ
ตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทา เพื่อให้ประชากรมีงานทาที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและ
ความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
หน้าที่
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(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการ
ทางานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน และเป็นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลตลาดแรงงาน
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทาและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกาหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
(๔) ให้คาปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน และศักยภาพของกาลังแรงงานและผู้ประกอบ
กิจการ เพื่อให้กาลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพของผู้
ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และควบคุม กากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ โดยให้ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วย การ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบ
ฝีมือ
แรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากาลังแรงงานของ
ประเทศ ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดทาและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบการรับรอง
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากาลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากาลังแรงงานของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ - ๒๕ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
หน้าที่
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กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) จัดทาแผนงานและแนวทางการพัฒนากาลังแรงงาน ประสานแผนการฝึกอาชีพของทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์
จาแนกตาแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของกาลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ส่งเสริม ให้คาแนะนาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๕) ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดาเนินการ
จัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกและ
เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ง
ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากาลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๙) ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ชานาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดาเนินการ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงาน
การฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือ
คนหางานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๔. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีภารกิจเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
และการสวัสดิการแรงงานโดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไข
ปัญหา เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กากับ ดูแลให้การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล
(๒) คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายกาหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
หน้าที่
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สัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้านกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๕) ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน
(๖) ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
(๗) ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้าน
แรงงาน
(๘) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทาแผนงานและ
ประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้บริการงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๕. สานักงานประกันสังคม
มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
แรงงานมีหลักประกันการดารงชีวิตที่มั่นคง โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเปูาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวง
(๒) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนและ
กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
(๓) บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
(๔) คุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กาหนด
(๕) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง
ประสานแผนการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา
หน้าที่
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(๓) รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อ
สานักงานแรงงานจังหวัด
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาขึ้นในจังหวัดใด ให้สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา มีอานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT ANALYSIS)

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal and External) เป็นกระบวนการ
สาคัญยิ่งต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อได้ทราบว่าสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร ปัจจัย
ใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาสหรืออุปสรรค จะช่วยให้การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพด้วยการนาจุดแข็ง ( Strength) ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาวิธ กี ารในการลดจุดอ่อน
(Weakness) ให้น้อยลง ทั้งนี้การประเมินอย่างรอบด้านทาให้ได้ทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม
(Threats) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
3.๑ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
๓.๑.๑ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดอุดรธานี
สรุปสภาวการณ์และศักยภาพจังหวัดอุดรธานีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ได้ดังนี้
๑) ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อุดรธานี ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
แบบ Top down พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปี ๒๕๕๗เท่ากับ ๑๐๓,๐๕๙ ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าต่้ากว่าระดับ
ภาค(๑,๓๘๐,๘๐๘ ล้านบาท) และระดับประเทศ (๑๓,๑๓๒,๒๔๑ ล้านบาท) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
ของจังหวัดอุดรธานี ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เท่ากับ ๙๓,๙๗๒ ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่้ากว่าปี
๒๕๕๗ แต่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยสูงกว่าปี ๒๕๕๓และ ปี ๒๕๕๔ ส้าหรับ รายได้เฉลี่ยต่อประชากร มี
แนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัดอุดรธานีปี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๘๑,๑๘๒ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย
ต่อประชากรสูงกว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(๗๑,๒๘๖ บาท) แต่ยังน้อยกว่าในระดับประเทศ
(๑๙๕,๙๕๕ บาท) รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัดอุดรธานีในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) มีรายได้
เฉลี่ยต่อประชากรต่้ากว่าปี ๒๕๕๗ แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงกว่าปี ๒๕๕๓และ ปี ๒๕๕๔
จากข้อมูลของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางของเศรษฐกิจที่ดี เห็นควรแก่การลงทุนใน
ด้านต่าง ๆ และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เนื่องจาก เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย - สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์(ห่างจาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว
เข้ามาซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ้านวนมาก และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดอุดรธานีขึ้นอยู่กับการค้าซื้อมาขายไป อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท)
อุดรธานี
ภาค
ประเทศ
๗๘,๔๒๑
๑,๐๕๗,๗๑๗ ๑๐,๘๐๒,๓๙๖
๙๑,๑๙๘
๑,๑๕๔,๗๑๔ ๑๑,๓๐๐,๔๘๓
๙๕,๙๘๐
๑,๒๘๒,๓๘๕ ๑๒,๓๔๙,๐๒๑
๑๐๑,๒๐๑
๑,๓๘๐,๘๐๘ ๑๒,๙๐๑,๔๙๐
๑๐๓,๐๕๙
๑,๓๓๘,๖๗๑ ๑๓,๑๓๒,๒๔๑
๙๓,๙๗๒
๑,๒๔๒,๘๕๙ ๑๒,๐๙๗,๑๒๖

ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗p
เฉลี่ย ๕ ปี

หน้าที่

รายได้เฉลี่ยต่อประชากร (บาท)
อุดรธานี
ภาค
ประเทศ
๖๐,๙๐๑
๕๕,๘๐๐
๑๖๓,๘๖๙
๗๑,๐๔๔
๖๑,๐๔๑
๑๗๐,๖๖๖
๗๕,๐๓๓
๖๗,๙๔๕
๑๘๕,๗๒๒
๗๙,๔๒๕
๗๓,๓๓๙
๑๙๓,๒๖๖
๘๑,๑๘๒
๗๑,๒๘๖
๑๙๕,๙๕๕
๗๓,๕๑๗
๖๕,๘๘๒
๑๘๑,๘๙๖
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๒) ภาคอุตสาหกรรม
ภาพรวมมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคอุตสาหกรรมจังหวัด มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด อุดรธานี( GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) พบว่ามีมูลค่าสูงกว่าเกือบทุกปี ยกเว้นปี
๒๕๕๗ ส้าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๙.๔๘ เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ) พบว่า เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๓.๖๘ จากข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นราย
หมวด พบว่า หมวดการผลิตผลิตภัณฑ์ ยางและพลาสติก ขยายตัว เนื่องจากมีพื้นที่กรีดยางเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับมีโรงงานแปรรูปยางขั้นต้นในจังหวัดเพิ่มขึ้น หมวดการผลิตถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้้ามัน
ปิโตรเลียม ขยายตัว โดยเฉพาะ กิจกรรมการท้าแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ที่มีการขยายตัว จากการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมในจังหวัด ในขณะที่หมวดการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หดตัว เป็นผลจากกิจกรรมการผลิต
น้้าตาล เนื่อง จากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลท้าให้ปริมาณอ้อยที่เข้าสู่โรงงานปรับตัวลดลง
กิจกรรมการฆ่าสัตว์
โดยเฉพาะการฆ่าวัว เนื่องจาก การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ของวัวลดลง ประกอบกับราคาเนื้อวัวมีราคาสูงขึ้น
อีกทั้งความนิยมในการบริโภคที่ปรับตัวลดลง ตามพฤติกรรมการบริโภคที่นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลท้าให้ปริมาณการฆ่าวัวลดลง และกิจกรรมโรงสีข้าว เนื่องจากสภาวะฝนแล้งและพื้นที่ปลูกข้าว
ลดลง ส่งผลท้าให้ผลผลิตข้าวเปลือกที่เข้าโรงสีปรับตัวลดลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (ล้านบาท)
อุดรธานี
ภาค
ประเทศ
๑๒,๓๑๗
๒๑๖,๒๓๘ ๓,๓๕๘,๒๗๔
๑๗,๕๖๖
๒๒๗,๗๒๘ ๓,๒๙๔,๓๓๒
๑๓,๕๓๗
๒๒๕,๘๗๓ ๓,๔๗๓,๘๑๗
๑๔,๑๙๒
๒๓๔,๗๒๓ ๓,๕๗๑,๘๗๖
๑๖,๙๕๖
๒๕๓,๘๑๐ ๓,๖๒๐,๖๒๒
๑๖,๘๙๔
๒๖๗,๗๙๐ ๔,๐๓๕,๘๒๒

ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗p
เฉลี่ย ๕ ปี

อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุดรธานี
ภาค
๒๔.๓๙
๑๙.๗๕
๔๒.๖๒
๕.๓๑
-๒๒.๙๔
-๐.๘๑
๔.๘๔
๓.๙๒
๑๙.๔๘
๘.๑๓
๑๓.๖๘
๗.๒๖

ประเทศ
๑๗.๔๑
-๑.๙๐
๕.๔๕
๒.๘๒
๑.๓๖
๕.๐๓

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมแม้จะมีนโยบายรัฐบาลที่เข้ามาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งใน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา แต่การลงทุนในพื้นที่ก็ยังเป็นไปแบบชะลอตัว เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงปัญหาความเชื่อมั่นในสถานการณ์การเมือง อย่างไรก็ตามคาดว่าอุตสาหกรรมใน
จังหวัดอุดรธานี จะยังคงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี จากที่ตั้งเป็นโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวมถึง
แผนการพัฒนาโลจิสติกส์ที่มีจังหวัดอุดรธานีอยู่ในเส้นทางการพัฒนา นอกจากนี้ยังศูนย์กลางทั้งการค้าและ
ลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีลูกค้าทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน
๓) ภาคการค้า/การลงทุน
มูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดภาคการค้า/การลงทุนจังหวัดอุดรธานี มีมูลค่า ๑๘,๕๔๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด อุดรธานี( GPP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แบบ Top down
ส้าหรับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการ ค้า/การลงทุนในรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) พบว่ามีมูลค่าสูงกว่าเกือบ
ทุกปี ยกเว้นปี ๒๕๕๗ ส้าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร จังหวัดอุดรธานี ปี
หน้าที่
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๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๔๘ เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยรอบ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๓
– ๒๕๕๗ )
พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๖๘ จากข้อมูลในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา ด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือนขยายตัว ท้าให้แนวโน้มด้านการค้าการลงทุนสูงขึ้น
เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่าแต่ละหมวดยังไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ อันเป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ หมวดการขายปลีกซึ่งเป็นหมวดหลักของสาขาหดตัว จากกิจกรรมการขายปลีกน้้ามัน
เชื้อเพลิง เพราะ ราคาขายปลีกน้้ามันมีการปรับราคาลงตามทิศทางราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการ มีผลประกอบการลดลง และกิจกรรมห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่
ฟื้นตัว ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและผู้ใช้
แรงงานยังคงชะลอการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง หมวดการขายส่ง ชะลอตัวจากกิจกรรมการขายส่งเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการของภาครัฐ ประกาศก้าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส่งผลให้สถานบริการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปิดตัวเพิ่มสูงขึ้น และกิจกรรมการขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์
จากข้าว เนื่องจากโรงสีของรัฐมีการระบายข้าวในสต๊อกและมีการรวบรวมข้าวเพื่อผลักดันการขายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐ ส่งผลให้ราคาข้าวลดลง หมวด การซ่อมแซม ชะลอตัว จาก กิจกรรมการบ้ารุงรักษาและ ซ่อมแซม
ยานยนต์ ภาคการค้า/การลงทุนเป็นภาคที่ส้าคัญมากเนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัด ควรมีการส่งเสริมการลงทุน
ในด้านต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจให้โตขึ้น โดยการน้านวัตกรรม เทคโนโลยีมาต่อยอดหรือมาใช้กับการประกอบธุรกิจ
ปี
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗p
เฉลี่ย ๕ ปี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้า/การลงทุน (ล้านบาท)
อุดรธานี
ภาค
ประเทศ
๙,๔๖๘
๑๑๖,๓๐๐ ๑,๕๖๘,๕๖๙
๙,๕๔๒
๑๑๙,๕๔๐ ๑,๖๒๘,๗๙๔
๑๐,๑๗๕
๑๓๓,๕๒๕ ๑,๗๗๖,๗๓๙
๑๐,๗๐๔
๑๔๓,๑๖๘ ๑,๗๙๖,๑๒๐
๑๑,๙๗๐
๑๔๘,๕๘๗ ๑,๘๖๗,๐๗๐
๑๒,๒๐๖
๑๕๔,๐๐๕ ๒,๐๑๓,๔๕๕

อัตราการเปลี่ยนแปลง
อุดรธานี
ภาค
๓.๒๗
๖.๗๙
๐.๗๘
๒.๗๙
๖.๖๔
๑๑.๗๐
๕.๑๙
๗.๒๒
๑๑.๘๓
๓.๗๙
๕.๕๔
๖.๔๖

ประเทศ
๙.๖๙
๓.๘๔
๙.๐๘
๑.๐๙
๓.๙๕
๕.๕๓

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จังหวัดอุดรธานี
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เส้นทางยุทธศาสตร์ CLMV โดยมี
เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย -สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ (ห่าง
จาก สปป.ลาว ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) ประชาชน สปป.ลาว เข้ามาซื้อสินค้าและรักษาพยาบาลเป็นจ้านวน
มาก และสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศเวียดนาม
นอกจากนี้อุดรธานี ยังเป็น
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมเป็นจุดเชื่อมโยง GMS มีกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี ,เจ้าพระยา,แม่โขง, ACMECS อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนผ่านเวียงจันทน์ , หนองคายมายังจังหวัดอุดรธานีและมีโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน การกระจายสินค้าจากจังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดอื่นๆ รวมทั้ง
กรุงเทพฯและภูมิภาคอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท้าให้เกิดโอกาสในด้านตลาดสินค้าและบริการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเกษตรปลอดภัย , อาหาร
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน้าที่
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๔) ด้านการท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยว ภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีในปี ๒๕ ๕๙
มีการเติบโตดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ ๕.๔๑ ทั้งนี้ได้รับปัจจัยส่งเสริมหลายประการ อาทิ การเปิด
เส้นทางบินเพิ่มของสายการบินต้นทุนต่้า มีเที่ยวบินจ้านวนมากเฉลี่ย ๔๖ เที่ยวต่อวัน การสนับสนุนกิจกรรม
ท่องเที่ยวเส้นทางเลียบริมโขง (อุดรธานี หนองคายและนครพนม) เส้นทางทัวร์ธรรมะ และเทศกาลประเพณี
เช่น งานมรดกโลกบ้านเชียง กิจกรรมโดดร่มท้าสถิติโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งาน
ประจ้าปีทุ่งศรีเมือง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชุมสัมมนามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสูงถึงร้อยละ
๑๖๔.๔๓ นอกจากนี้ยังได้รับผลพลอยได้จากงานเข้าพรรษาบุญบั้งไฟพญานาค และการท่องเที่ยวชายแดนที่
หนองคาย ท้าให้มีการเดินทางหลั่งไหลเข้ามาพักค้างแรมในอุดรธานีมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของ
นักท่องเที่ยวพักค้างเฉลี่ย ๒.๓๗ วัน โดยชาวต่างชาติมีการพักยาว ๓.๑๖ วัน
ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเติบโต และมีเงินสะพัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี ประกอบด้วย จั งหวัด อุดรธานี จั งหวัด หนองคาย จั งหวัด เลย จั งหวัด
หนองบัวล้าภู และจังหวัด บึงกาฬ จังหวัดได้มีการ พัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากในและนอกประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕ ๖๐โดยการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันด้านสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบริการ การค้า และการลงทุนเพื่อ
รองรับการเปิดการค้าแบบเสรี และใช้โอกาสจากการเป็นตลาดมาตรฐานการผลิตเดียวของอาเซียน รวมทั้งการ
เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียนเพื่อให้เมืองมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว บริการ เมืองชายแดน และ เชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สู้ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการให้สู่ระดับสากล
ข้อมูลการท่องเที่ยว
๑. จานวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๑.๑ จ้านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๑.๒ จ้านวนนักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๒. ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
(วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)

หน้าที่

ปี ๒๕๕๔
๒,๙๗๓,๕๖๙
๒,๘๖๖,๖๖๖
๑๐๖,๙๐๓
๒,๐๓๕,๙๘๒
๑,๙๖๘,๕๗๖
๖๗,๔๐๖
๙๓๗,๕๘๗
๘๙๘,๐๙๐
๓๙,๔๙๗
๒.๒๖

ปี ๒๕๕๕
๒,๗๕๐,๔๒๙
๒,๖๒๘,๗๗๙
๑๒๑,๖๕๐
๑,๙๔๑,๒๑๙
๑,๘๗๑,๓๓๑
๖๙,๘๘๘
๘๐๙,๒๑๐
๗๕๗,๔๔๘
๕๑,๗๖๒
๒.๓๑

ปี ๒๕๕๖
๓,๐๓๓,๙๖๗
๒,๘๙๗,๕๗๑
๑๓๖,๓๙๖
๒,๑๒๗,๓๔๓
๒,๐๕๑,๔๙๐
๗๕,๘๕๓
๙๐๖,๖๒๔
๘๔,๖๐๘๑
๖๐,๕๔๓
๒.๓๖

ปี ๒๕๕๗
๓,๐๓๓,๕๓๔
๒,๘๙๗,๕๑๔
๑๓๖,๐๒๐
๒,๑๒๕,๗๓๙
๒,๐๕๐,๒๓๔
๗๕,๕๐๕
๙๐๗,๗๙๕
๘๔๗,๒๘๐
๖๐,๕๑๕
๒.๓๕

ปี ๒๕๕๘
๓,๒๔๕๕๐๘
๓,๑๐๔,๙๘๔
๑๔๐,๕๒๔
๒,๒๔๐,๖๖๔
๒,๑๖๓,๕๐๖
๗๗,๑๕๘
๑,๐๐๔,๘๔๔
๙๔๑,๔๗๘
๖๓,๓๖๖
๒.๓๗

๒.๒๓
๒.๙๑

๒.๒๘
๓.๑๙

๒.๓๓
๓.๑๔

๒.๓๒
๓.๑๔

๒.๓๔
๓.๑๖
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๓.๑ ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓.๒ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓.๓ นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๔. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
๔.๑ ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๕. สถานประกอบการที่พักแรม
๕.๑ จ้านวนห้อง
๕.๒ อัตราการเข้าพัก
๕.๓ จ้านวนผู้เข้าพักแรม
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๑. จานวนผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๑.๑ จ้านวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๑.๒ จ้านวนนักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๒. ระยะเวลาพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
(วัน)
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
๓.๑ ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓.๒ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๓.๓ นักทัศนาจร
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๔. รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
๔.๑ ผู้เยี่ยมเยือน

หน้าที่

๑,๑๒๔.๙๑
๑,๑๐๘.๗๐
๑,๔๘๙.๒๗
๑,๑๘๙.๙๖
๑,๑๗๓.๖๕
๑,๕๕๕.๔๙
๘๐๖.๒๖
๗๙๐.๖๙
๑,๑๖๐.๓๔

๑,๑๙๙.๓๓
๑,๑๘๒.๓๔
๑,๕๐๙.๙๙
๑,๒๖๙.๐๙
๑,๒๕๒.๗๕
๑,๕๘๒.๓๕
๘๑๑.๙๗
๗๘๕.๕๔
๑,๑๙๘.๕๖

๑,๒๒๗.๘๓
๑,๒๑๒.๓๖
๑,๕๑๙.๔๒
๑,๓๐๑.๑๕
๑,๒๘๖.๑๖
๑,๖๐๒.๓๘
๘๒๑.๙๑
๗๙๕.๓๕
๑,๑๙๓.๐๔

๑,๒๕๗.๗๙
๑,๒๔๑.๕๘
๑,๕๖๓.๑๙
๑,๓๒๒.๖๕
๑,๓๑๖.๙๘
๑,๖๔๖.๘๗
๘๔๖.๑๑
๘๑๘.๓๒
๑,๒๓๕.๔๑

๑,๒๗๖.๖๓
๑,๒๖๐.๓๙
๑,๕๙๔.๙๓
๑,๓๕๔.๕๗
๑,๓๓๘.๘๒
๑,๖๘๓.๐๑
๘๖๓.๒๗
๘๓๖.๘๓
๑,๒๕๖.๐๕

๖,๒๒๑.๔๒
๕,๘๗๐.๔๑
๓๕๑.๐๑

๖,๓๕๘.๔๘
๕,๙๔๓.๙๖
๔๑๔.๕๒

๗,๒๗๔.๕๖
๖,๘๒๐.๖๘
๔๕๓.๘๘

๗,๔๒๒.๗๙
๖,๙๕๗.๕๘
๔๖๕.๒๑

๘,๐๘๔.๗๐
๗,๕๙๔.๗๖
๔๘๙.๙๔

๖,๐๗๖
๕๘.๗๐
๑,๕๓๘,๙๑๔
๑,๔๙๑,๙๖๘
๔๖,๙๔๖
๑๔.๗๒
๑๕.๔๗
-๒.๒๑
๔.๘๕
๕.๓๐
-๖.๗๕
๔๔.๒๐
๔๖.๔๗
๖.๖๖
-๓.๙๔

๕,๙๒๒
๖๑.๔๑
๑,๔๖๕,๐๐๓
๑,๔๑๗,๖๖๘
๔๗,๓๓๕
-๗.๕๐
-๘.๓๐
๑๓.๗๙
-๔.๖๕
-๔.๙๔
๓.๖๘
-๑๓.๖๙
-๑๕.๖๖
๓๑.๐๕
๒.๔๐

๖,๕๒๗
๖๔.๙๙
๑,๕๘๐,๑๐๕
๑,๕๒๘,๐๓๙
๕๒,๐๖๖
๑๐.๓๑
๑๐.๒๒
๑๒.๑๒
๙.๕๙
๙.๖๓
๘.๕๔
๑๒.๐๔
๑๑.๗๐
๑๖.๙๖
๒.๑๖

๖,๖๔๑
๖๒.๘๐
๑,๕๗๘,๖๖๓
๑,๕๒๗,๕๕๒
๕๑,๑๔๑
๑.๓๒
๑.๓๓
๐.๙๘
-๐.๐๘
-๐.๐๖
-๐.๔๖
๔.๕๘
๔.๗๑
๒.๗๙
-๐.๔๒

๖๗๕๕
๖๕.๕๗
๑,๖๖๕,๘๒๒
๑,๖๑๒,๖๙๙
๕๓,๑๒๓
๕.๕๘
๕.๗๕
๒.๐๒
๕.๔๑
๕.๕๒
๒.๑๙
๕.๙๘
๖.๒๗
๑.๘๒
๐.๘๕

-๓.๙๓
-๑.๔๗

๒.๐๘
๙.๖๐

๒.๑๙
-๑.๕๗

-๐.๔๓
๐.๐๐

๑.๒๙
๐.๖๔

๒.๙๙
๓.๑๓
๓.๙๕
๖.๙๔
๗.๐๖
๗.๒๙
-๑๔.๙๕
-๑๔.๔๙
-๑๓.๐๒
๙.๓๕
๙.๓๕

๖.๖๒
๖.๖๔
๑.๓๙
๖.๖๕
๖.๗๔
๑.๗๓
๐.๗๑
-๐.๖๕
๓.๒๙
๒.๒๐
๒.๒๐

๒.๓๘
๒.๕๔
๐.๖๒
๒.๕๓
๒.๖๗
๑.๒๗
๑.๒๒
๑.๒๕
-๐.๔๖
๑๔.๔๑
๑๔.๔๑

๒.๑๖
๒.๑๓
๒.๗๔
๒.๔๒
๒.๔๐
๒.๗๘
๒.๔๙
๒.๔๕
๓.๔๗
๒.๔๖
๒.๔๖

๑.๗๗
๑.๘๐
๒.๑๗
๑.๖๔
๑.๖๖
๒.๑๙
๒.๔๘
๒.๗๐
๑.๗๕
๘.๔๗
๘.๔๗
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ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
๕. สถานประกอบการที่พักแรม
๕.๑ จ้านวนห้อง
๕.๒ อัตราการเข้าพัก
๕.๓ จ้านวนผู้เข้าพักแรม
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ

๑๐.๑๓
-๒.๒๑

๑.๒๕
๑๘.๐๙

๑๔.๗๕
๙.๕๐

๒.๔๓
๒.๙๕

๘.๗๑
๔.๘๕

๑๘.๔๖
-๑๔.๗๘
๑๓.๓๖
๑๓.๕๒
๘.๔๗

-๒.๕๓
๔.๖๓
-๔.๘๐
-๔.๙๘
๐.๘๓

๑๐.๒๒
๕.๘๓
๗.๘๖
๗.๗๙
๙.๙๙

๑.๗๕
-๓.๓๗
-๐.๐๙
-๐.๐๓
-๑.๗๘

๑.๗๒
๔.๔๑
๕.๕๒
๕.๕๘
๓.๘๘

๕) สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์
จากสถานการณ์และการดาเนินงานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ยังมีสถานการณ์ที่เสี่ยวต่อการนาไปสู่การกระทาผิดฐาน
การค้ามนุษย์และผู้เสียหายที่มีจานวนมากขึ้น ดังนี้ ๑) การค้าประเวณี เพราะอุดรธานีเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่
มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตจานวนมากกว่า ๒๐๐ แห่ง อยู่ในพื้นที่อาเภอต่าง ๆ พบว่า ธุรกิจเพศพาณิชย์
ที่เปิดกิจการประกอบด้วยสถานค้าประเวณี มีลักษณะเป็นบ้านหรือห้องเช่า ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร ผับ
สถานนวดแผนโบราณ อาบ อบ นวด สถานที่เหล่านี้บางแห่งมีการแฝงการค้าประเวณี
๒) ด้านแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทางานในจังหวัดอุดรธานี พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีความเสี่ยงในการนาชาวลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม มาใช้แรงงานโดยไม่เหมาะสม และผิดกฎหมาย อาทิ ทางานในภาคเกษตร ทางานรับใช้ในบ้าน
ทางานในร้านอาหาร ขายดอกไม้ และพวงมาลัย ๓) ด้านแรงงานเรือประมง จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่
มีผู้เสียหายถูกชักชวนไปทางานเรือประมง ซึ่งสถิติการช่วยเหลือ ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ มีจานวนแรงงาน
เรือประมง ๓๘ คน ส่วนใหญ่อยู่อาเภอสร้างคอม ๔) การไปทางานต่างประเทศของแรงงาน เพศชาย เพศ
หญิง และสาวประเภทสอง ที่มีภูมิลาเนาในจังหวัดอุดรธานี นิยมเดินทางไปลักลอบทางานในต่างประเทศ โดยมี
ความเสียงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งการไปทางานดังกล่าว พบในลักษณะการลักลอบเข้าไป
ทางานต่างประเทศด้วยวิธีการผิดกฎหมาย แอบลักลอบเดินทางไปทางานต่างประเทศด้วยความสมัครใจ โดยมี
กระบวนการเป็นผู้ติดต่อและจัดการเรื่องการเดินทางนาพาไป ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและละเมิด
สิทธิ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยประเทศปลายทางที่เดินไปได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุน ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น
๖) ด้านสังคม
lถานการณ์แนวโน้มด้านประชากร โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ในระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –๒๕๕๘ จังหวัดอุดรธานีมีอัตราเพิ่มของ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงตามล้าดับ ร้อยละ ๐ .๕๒, ๐.๕๒, ๐.๔๒, ๐.๓๘ และ ๐.๓๖ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ประชากรมีความรู้และสามารถเข้าถึงบริการด้านการวางแผนครอบครัวได้เป็นอย่างดี ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ประกอบกับอุปกรณ์ในการคุมก้าเนิดสามารถเข้าถึงได้ง่าย การลดลงของอัตราเพิ่มประชากรดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อจ้านวนโครงสร้างอายุของประชากร สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ ๐ -๑๔ ปี มีแนวโน้มลดลง
ในขณะที่ประชากรวัยท้างานและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนพึ่งพิงของประชากรวัย
เด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดอุดรธานีจึงมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กลุ่มอายุ
(ปี)
รวม
๐-๔
๕-๙

ชาย
จ้านวน
ร้อยละ
๗๖๑,๒๐
๔๙.๗
๖
๓๗,๕๓๙
๕๑.๑
๔๘,๐๒๓
๕๑.๐

หน้าที่

ประชากร
หญิง
จ้านวน
ร้อยละ
๗๗๐,๘๔
๕๐.๓
๔
๓๕,๙๘๐
๔๘.๙
๔๖,๐๗๐
๔๙.๐

รวม
จ้านวน
๑,๕๓๒,๐๕๐
๗๓,๕๑๙
๙๔,๐๙๓

กลุ่มอายุ
(ปี)
รวม
๑๐๐.
๐
๔.๘
๖.๑

ชาย

๕๐-๕๔

จ้านวน
๕๔,๐๔๗

ร้อยละ
๔๙.๑

๕๕-๕๙
๖๐-๖๔

๔๒,๖๑๘
๓๒,๐๘๙

๔๘.๐
๔๗.๑

ประชากร
หญิง
จ้านวน
ร้อยละ
๕๖,๑๑๔
๕๐.๙
๔๖,๒๕๕
๓๕,๙๙๑

๕๒.๐
๕๒.๙

รวม
จ้านวน
๑๑๐,๑๖
๑
๘๘,๘๗๓
๖๘,๐๘๐

รวม
๗.๒
๕.๘
๔.๔
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๑๐-๑๔
๑๕-๑๙
๒๐-๒๔
๒๕-๒๙
๓๐-๓๔
๓๕-๓๙
๔๐-๔๔
๔๕-๔๙

๕๑,๑๖๕
๕๘,๑๒๐
๖๐,๕๘๗
๕๘,๖๑๐
๖๑,๒๒๙
๖๗,๒๗๒
๖๘,๙๐๒
๖๕,๑๖๙

๕๑.๓
๕๑.๔
๕๐.๙
๕๑.๒
๕๐.๙
๕๐.๓
๕๐.๑
๔๙.๐

๔๘,๕๖๐
๕๔,๙๓๘
๕๘,๔๕๑
๕๕,๘๕๖
๕๙,๑๖๗
๖๖,๓๙๐
๖๘,๗๔๔
๖๗,๙๓๒

๔๘.๗
๔๘.๖
๔๙.๑
๔๘.๘
๔๙.๑
๔๙.๗
๔๙.๙
๕๑.๐

๙๙,๗๒๕
๑๑๓,๐๕๘
๑๑๙,๐๓๘
๑๑๔,๔๖๖
๑๒๐,๓๙๖
๑๓๓,๖๖๒
๑๓๗,๖๔๖
๑๓๓,๑๐๑

๖.๕
๗.๔
๗.๘
๗.๕
๗.๙
๘.๗
๙.๐
๘.๗

๖๕-๖๙
๗๐-๗๔
๗๕-๗๙
๘๐-๘๔
๘๕-๘๙
๙๐-๙๔
๙๕-๙๙
๑๐๐+

๒๓,๘๑๗
๑๔,๗๕๐
๙,๐๗๕
๔,๙๕๐
๒๒๘๒
๖๓๕
๒๒๒
๑๐๕

๔๖.๓
๔๔.๘
๔๒.๒
๔๐.๙
๔๐.๒
๓๖.๐
๓๘.๒
๔๔.๗

๒๗,๖๑๘
๑๘,๑๖๙
๑๒,๔๕๔
๗,๑๕๐
๓๓๘๘
๑๑๒๘
๓๕๙
๑๓๐

๕๓.๗
๕๕.๒
๕๗.๘
๕๙.๑
๕๙.๘
๖๔.๐
๖๑.๘
๕๕.๓

๕๑,๔๓๕
๓๒,๙๑๙
๒๑,๕๒๙
๑๒,๑๐๐
๕,๖๗๐
๑,๗๖๓
๕๘๑
๒๓๕

๓.๔
๒.๑
๑.๔
๐.๘
๐.๔
๐.๑
๐.๐
๐.๐

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ
โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีได้ค้านึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศ
ทางการพัฒนาระดับประเทศ จึงได้น้าข้อมูลจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท้าขึ้นมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล /ข้อเท็จจริงของ
พื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงสภาพการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีโดยเปรียบเทียบกับระดับค่ากลางของประเทศ
และ
สามารถเชื่อมโยงสู่ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการวิเคราะห์สภาวการณ์
จากตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี สรุปได้ดังนี้
๗)

๗.

๑) ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานียังอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศตัวชี้วัดภาพรวม
(Composite Index) ของจังหวัดทั้ง ประเทศมีค่ากลางอยู่ที่ ๓๐.๙๘ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๒๗.๙๖ มีค่าต่้า
กว่าค่ากลางระดับประเทศ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติ พบว่ามิติประสิทธิภาพภาครัฐ สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ ค่ากลางอยู่ที่ ๔๕.๔๐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๔๙.๘๗ ส้าหรับมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง มิติ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว มีค่ากลางต่้ากว่าระดับประเทศ ค่ากลางอยู่ที่
๒๗.๑๔ ๒๙.๓๘ และ ๒๒.๐๒ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีอยู่ในระดับ ๒๒.๓๗ ๑๗.๙๔ และ ๒๑.๖๖ ตามล้าดับ
จังหวัด

ภาพรวม

อุดรธานี
ค่ากลางของประเทศ
ปีก่อนหน้า อุดรธานี
ค่ากลางของประเทศ

๒๗.๙๖
๓๐.๙๘
๓๒.๙๖
๓๑.๒๘

ปีปัจจุบัน

การพัฒนาแบบ
ทั่วถึง
๒๒.๓๗
๒๗.๑๔
๑๘.๘๗
๒๐.๘๕

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
๑๗.๙๔
๒๙.๓๘
๒๗.๔๔
๒๘.๑๒

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว
๒๑.๖๖
๒๒.๐๒
๓๑.๖๖
๓๒.๕๒

ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ
๔๙.๘๗
๔๕.๔๐
๕๓.๘๕
๔๓.๖๓

๗.๒) ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
(๑) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง : ตัวชี้วัดในมิตินี้ ต่้ากว่าค่ากลางของประเทศ ค่า
หน้าที่
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กลางอยู่ที่ ๒๗.๑๔ จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๒๒.๓๗ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่
ส้าคัญ ได้แก่ ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก้าลังแรงงาน
และจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีค่าต่้ากว่า ค่ากลางระดับประเทศ ค่ากลางอยู่ที่
๑๐.๔๓ , ๑๘.๗๖ และ ๘.๙๐ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๙.๓๕ , ๑๘.๑๓ และ ๘.๗๐ ตามล้าดับ ส้าหรับ
ตัวชี้วัดที่มีค่าสูงกว่าค่ากลางระดับประเทศ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร ค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ม.๓ ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๐.๔๑๑ , ๒,๙๘๐ และ ๓๔.๙๕ ซึง่
จังวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๐.๔๙๖ , ๓,๑๗๒ และ ๓๕.๐๓ ตามล้าดับ
(๒) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ตัวชี้วันในมิตินี้ ต่้ากว่าค่ากลางระดับประเทศ ซึ่ง
ค่ากลางอยู่ที่ ๒๙.๓๘ จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๑๗.๙๔ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด และอัตราการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๑.๗๕ และ ๑๙.๙๗ ซึ่งจังวัดอุดรธานี มีค่า
เท่ากับ -๐.๐๖ และ ๑.๒๔ ตามล้าดับ ส้าหรับตัวชี้วัดที่มีค่ากลางสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด อัตราการว่างงาน อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
และผลิตภาพแรงงาน ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ -๐.๔๑ , ๐.๗๕ , ๖.๖๗ และ ๑๑๐,๘๙๕ จังหวัด
อุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๒.๙๑ , ๐.๗๙ , ๘.๖๗ และ ๑๑๕,๔๔๘ ตามล้าดับ
(
๓) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว : ตัวชี้วัดในมิตินี้ ต่้ากว่าค่ากลาง
ระดับประเทศ ซึ่งค่ากลางอยู่ที่ ๒๒.๐๒ จังวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๒๑.๖๖ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่ส้าคัญ ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณ
น้้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ , ๔๖๔
, ๗,๒๘๙ , ๑๗๘ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ -๑.๔๙ , ๓๕๒ , ๖,๖๗๕ และ ๔๒ ตามล้าดับ ส้าหรับตัวชี้วัดที่มี
ค่าสูงกว่าค่ากลางระดับประเทศ ได้แก่ ประมาณขยะในจังวัด และ สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร ค่ากลางระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๒๔๗,๑๐๕ และ ๒๖๖ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ
๖๑๐,๒๘๐ และ ๓๐๗ ตามล้าดับ
(
๔) มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ : ตัวชี้วัดในมิตินี้ สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งค่ากลาง
อยู่ที่ ๔๕๐๔๐ จังหวัดอุดรธานี มีค่าเท่ากับ ๔๙.๘๗ ตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่
ส้าคัญ ได้แก่ ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวม
เงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังวัด ค่ากลาง
ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๓๒.๗๓ , ๑๒.๑๙ และ ๙๒.๑๑ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๓๑.๕๑ , ๑๐.๕๙ และ
๘๘.๗๓ ตามล้าดับ ส้าหรับตัวชี้วัดที่มีค่ากลางสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้้าประปา และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ค่ากลาง
ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ ๗๔.๗๖ , ๑๕.๗๗ และ ๘๘.๔๑ จังหวัดอุดรธานีมีค่าเท่ากับ ๙๔.๗๔ , ๒๐.๕๕ และ
๙๐.๔๓ ตามล้าดับ
แต่ส้าหรับตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงได้แก่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า มีค่าต่้ากว่าค่า
หน้าที่
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กลางประเทศ ค่ากลางเท่ากับ ๙๔.๗๗ จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๘๙.๒๔ ข้อมูลสนับสนุนจากการส้ารวจความ
เดือดร้อนของประชาชนแต่ละอ้าเภอปี ๒๕๕๘ พบว่า ความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ล้าดับที่สาม ร้อยละ
๑๔.๐ ประเด็นที่ประชาชนต้องการคือต้องการให้ขยายไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร ส้าหรับร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเทศ ค่ากลางประเทศเท่ากับ
๑๐.๗๑ จังหวัดอุดรธานีเท่ากับ ๙.๖๗
ส้าหรับตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง มี ๑๐ ตัว ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ ได้แก่ ๑) สัมประสิทธิ์การรกระจายรายได้ ๒) อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ๓) ค่าเฉลี่ยคะแนน Onet ม.๓ ๔) อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๕) อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน ๖) ผลิตภาพแรงงาน ๗) ปริมาณขยะในจังหวัด ๘) สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะ ๙) ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ๑๐) ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่ากลางประเทศ มีดังนี้ ๐.๔๑ ๓๒,๕๗.๘๔ ๔๐.๑๐ ๖.๒๗ ,๒๑.๘๔,
๙๖,๗๘๔.๓๕ ๒๕๒,๔๔๙.๑๑ ๒๗๒.๘๔ ๙๔.๗๗ และ ๑๐.๗๑ ตามล้าดับ ส้าหรับค่าของจังหวัดอุดรธานี
คือ ๐.๕๐ ๔,๒๑๗.๙๒ ๔๐.๐๘ ๖.๔๖ ๑๗.๔๓ ๗๘, ๗๒๖.๘๖ ๕๙๒,๑๓๕.๘๘ ๒๗๖.๕๔ , ๘๙.๒๔ และ
๙.๖๗ ตามล้าดับ
มิติการพัฒนา
การพัฒนา
แบบทั่วถึง

การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
สีเขียว

ตัวชี้วัด

ประเทศ
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน
๑๒.๔๙
๑๐.๔๓
๐.๔๑๑
๐.๔๑๑
๑๘.๐๐
๑๘.๗๖
๓,๒๖๒
๒,๙๘๐
๘.๖๘
๘.๙๐

อุดรธานี
ปีก่อนหน้า ปีปัจจุบัน
๗.๒๒
๙.๓๕
๐.๔๙๖
๐.๔๙๖
๑๘.๐๔
๑๘.๑๓
๓,๕๓๙
๓,๑๗๒
๘.๗๓
๘.๗๐

หน่วย

ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน*
ร้อยละ
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก้าลังแรงงาน
ร้อยละ
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*
คน/แพทย์
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕ปี
๕๙ ปี
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓
๓๒.๓๐
๓๔.๙๕
๓๒.๙๘
๓๕.๐๓
คะแนน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
๔.๙๘
๑.๗๕
๘.๙๗
- ๖.๐๖
ร้อยละ
ครัวเรือนในจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
๐.๒๖
- ๐.๔๑
๓.๐๕
๒.๙๑
ร้อยละ
จังหวัด
อัตราการว่างงาน*
๐.๖๘
๐.๗๕
๐.๔๔
๐.๗๙
ร้อยละ
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน*
๖.๒๗
๖.๖๗
๖.๔๖
๘.๖๗
เท่า
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
๒๑.๘๔
๑๙.๙๗
๑๗.๔๓
๑.๒๔
ร้อยละ
ครัวเรือน
ผลิตภาพแรงงาน
๙๕,๕๘๑ ๑๑๐,๘๙๕ ๗๖,๑๙๘ ๑๑๕,๔๔๘
บาท/คน
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด
- ๓.๓๒
๐.๐๑ - ๑๐.๐๒
- ๑.๔๙
ร้อยละ
ปริมาณขยะในจังหวัด*
๒๕๒,๔๔๙ ๒๔๗,๑๐๕ ๕๙๒,๑๓๖ ๖๑๐,๒๘๐
ตัน
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
๒๖๖
๒๘๔
๒๖๓
๓๐๗
ลิตร/คน
ยานพาหนะต่อประชากร*
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
๔๔๓
๔๖๔
๓๓๑
๓๕๒ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ประชากร*
คน
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
๖,๙๑๕
๗,๒๘๙
๖,๔๗๓
๖,๖๗๕ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ต่อ GPP*
ล้านบาท
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ประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ

สัดส่วนปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม*
ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ
HA
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้้าประปา
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่ไม่
รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัด

๒๗๖

๑๗๘

๑๒๕

๔๒

ลิตร/ล้านบาท

๖๐.๐๐

๗๔.๗๖

๙๔.๗๔

๙๔.๗๔

ร้อยละ

๑๕.๕๗
๘๘.๑๖
๒๘.๓๐
๑๒.๑๓

๑๕.๗๗
๘๘.๔๑
๓๒.๗๓
๑๒.๑๙

๒๐.๐๘
๙๐.๐๔
๓๐.๗๗
๑๐.๙๐

๒๐.๕๕
๙๐.๔๓
๓๑.๕๑
๑๐.๕๙

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๗๕.๕๑

๙๒.๑๑

๙๑.๒๑

๘๘.๗๓

ร้อยละ

๓.๒
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี ปี 2559
สรุปสถานการณ์ ดา้ ยแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ในประเด็น
ตามลาดับ คือ 1) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน 2) การส่งเสริมการมีงานทา 3) การพัฒนาศักยภาพ
แรงงาน 4) การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ 5) การประกันสังคม

1. กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
ข้อมูลกาลังแรงงาน การมีงานทา และการว่างงาน เป็นข้อมูลผลสาเร็จภาวะการทางานของประชากรโดย
สานักงานสถิติแห่งชาติดาเนินการสารวจพร้อมนาเสนอข้อมูลเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี เนื่องจากข้อมูลรายปี
และรายไตรมาสของสานักงานสถิติฯยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ กระทรวงแรงงานจึงทาการคาดประมาณการมีงานทาของ
ประชากร ปี 2559 โดยดาเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยจากผลการสารวจข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 1-4
ของปี 2559 (นาค่าเฉลี่ยข้อมูลไตรมาส 1-4 ของปี 2559 หาร 4) เพื่อนาเสนอเป็นข้อมูลปี 2559 ผลการศึกษา
วิเคราะห์จึงเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งพบว่าในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 หรือ ปี 2559 จังหวัด
อุดรธานีมีประชากรที่อยู่นกาลังแรงงานหรืออายุ 15 ขึ้นไปจานวน 1,007,203 คน จาแนกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
ได้แก่ ผู้มีงานทา จานวน 593,083 คน คิดเป็นร้อยละ 58.88 ผู้รอฤดูกาล จานวน 13,819 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33
และผู้ว่างงานจานวน 8,075 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานมี
จานวน 392,226 คนซึ่งได้แก่ผู้ทางานบ้าน จานวน 92,585 คน คิดเป็นร้อยละ 9.19 เรียนหนังสือ จานวน 95,045
คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 และอื่นๆ 204,595 คิคนดเป็นร้อยละ 20.31
แผนภูมิแสดง ประมาณการการมีงานทาของประชากร ปี 2559
ประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวม
1,007,203 คน

ผู้มีงานทา 593,083 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน 392,226
คน
ทางานบ้าน 92,585 คน

ผู้ว่างงาน 8,075 คน

เรียนหนังสือ 95,045 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล 13,819 คน

อื่นๆ 204,595 คน

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 614,977 คน

ในกลุ่มผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป) จานวน 1,007,203 คน พบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
614,977 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 593,083 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
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ขณะที่เป็นผู้ว่างงาน 8,075 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 และผู้อยู่ในกาลังแรงงานรอฤดูกาลมีจานวน 13,819 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.24 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าปี 2559 อัตราการมีงานทา ซึ่งคานวณจากสัดส่วนผู้มีงานทาต่อผู้
อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ 96.43 หมายความว่าในปี 2559 ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน จะมีงานทาประมาณ
96-97 คน ซึ่งอัตราการจ้างงานในภาพรวมปีนี้มีสัดส่วนน้อยกว่าปีที่แล้ว
ส่วนอัตราการว่างงานซึ่งคานวณจากผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกาลังแรงงานมีอัตรา 8,075 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31โดย
อัตราการว่างงานในปีนี้มีสัดส่วนมากกว่าปีที่แล้วที่อัตราว่างงานภาพรวมร้อยละ 0.69 สาหรับตัวเลขในกลุ่ม ของผู้ที่ไม่
อยู่ในกาลังแรงงานซึ่งมีจานวน 392,226 คน พบว่าเป็นผู้ทางานบ้าน จานวน 92,585 คน คิดเป็นร้อยละ 23.61
เรียนหนังสือจานวน 95,045 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02 และอื่นๆ 204,595 คน คิดเป็นร้อยละ 34.49 ตามลาดับ
ตารางแสดง การเปรียบเทียบประชากรจาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี 2559
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ

ปี 2559
1,007,203
614,977
593,083
8,075
13,819
392,226
92,585
95,045
204,595

สาหรับผู้มีงานทา
593,083 คน พบว่าทางานในภาคเกษตรกรรม 324,381 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 ของ
ผู้ที่มีงานทาทั้งหมด ส่วนผู้ทางานนอกภาคเกษตรกรรมมีจานวน 284,485 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51 โดยกลุ่มผู้
ทางานนอกภาคเกษตรกรรมสูงสุดคือ การขายส่ง การขายปลีก มีจานวน 89,366 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 รองลงมา
คือ การก่อสร้าง จานวน 38,208 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และการผลิตมีจานวน 34,905 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79
แผนภูมแิ สดง ผู้มีงานทาจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 4 อันดับแรก
ก
ลุ่มผู้อยู่ในวัยทางาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
จานวน 1,007,203 คนพบว่าเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
614,977 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 593,083
คน
คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
ขณะที่เป็น ผู้ว่างงาน 8,075 คน คิดเป็นร้อยละ
1.31 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด และมีกาลัง
แรงงานที่รอฤดูกาล 13,819คน คิดเป็นร้อยละ 2.24
ของผู้อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด
สาหรับตัวเลขในกลุ่มของผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงานซึ่งมีจานวน
392,226 คน พบว่าทางานบ้าน92,585 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.60ของผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด เรียนหนังสือ 95,045 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.23 ของผู้ไม่อยู่ในกาลัง
แรงงานทั้งหมด และอื่นๆ 204,595คน คิดเป็นร้อยละ 52.16 ของผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาผู้มี
งานทาตามอาชีพในปี 2559 พบว่าอาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ1) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
หน้าที่
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การเกษตรและการประมง จานวน 265,947 คน คิดเป็นร้อยละ 44.84
2) พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและ
ตลาด จานวน 105,353 คน คิดเป็นร้อยละ 17.763) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
จานวน 73,351 คน คิดเป็นร้อยละ 12.374) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 49,405 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
และ5) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
จานวน 33,787 คน คิดเป็นร้อยละ
.454
ผู้ทางานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมจะทางานในสาขาเกษตรกรรม ล่าสัตว์ ปุาไม้ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ52.51 ของผู้มีงานทาทั้งหมด รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 14.28
รองลงมา
คือ การก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.90 และการผลิต คิดเป็นร้อยละ 4.79
แผนภูมแิ สดง ผู้ที่มีงานทา จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม ปี 2559

หากศึกษาถึงระดับการศึกษาของ
ผู้มีงานทา จาแนกตามระดับการศึกษาที่
สาเร็จพบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจานวน 166,484 คน คิด
เป็นร้ยอละ 28.07 รองลงมาคือ ระดับ
ต่ากว่าประถมศึกษา
จานวน
145,444 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
97,078 คน คิดเป็นร้อยละ 16.37
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
96,805 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32
ระดับอุดมศึกษา จานวน 82,625 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.93 ไม่มีการศึกษา จานวน 3,003 คน คิดเป็นร้อยละ
0.51 และ ไม่ทราบ จานวน 1,589 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 และ การศึกษาอื่น จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01
ตามลาดับ
แผนภูมิแสดง ผู้มีงานทาจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามระดับการศึกษาปี 2559

แผนภูมิแสดง ผู้มีงานทาจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามสถานภาพการทางาน ปี 2559
ในด้านสถานภาพการทางานของผู้มีงานทา พบว่า ส่วนใหญ่ทางานส่วนตั221,574
ว
คน คิดเป็น ร้อยละ
37.36 รองลงมาคือ ช่วยธุรกิจครัวเรือน 154
,092 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 ลูกจ้างเอกชน 148,173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.98 ลูกจ้างรัฐบาล จานวน 30,311 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 นายจ้าง 8,253 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34
และการรวมกลุ่ม จานวน 680 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามลาดับ
หน้าที่
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2. การส่งเสริมการมีงานทา
ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทาเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน
ซึง่ ดาเนินการโดย
สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี การส่งเสริมการมีงานทาในรูปแบบการจัดหางาน มีทั้งการหางานใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดอุดรธานี ในช่วงปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559)
มี ตาแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีทั้งสิ้น 2,590 อัตรา ในส่วนของผู้ลงทะเบียน
สมัครงานในปีนี้พบว่ามีจานวน 4,793 คน ขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุงานในปีนี้มีจานวน 1,905 คน
แผนภูมิแสดง ตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี 2559
สาหรับตาแหน่งงานว่างในปี 2559 พบว่า
เป็นชาย 761 อัตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.38
ของตาแหน่งงานว่างทั้งหมด ขณะที่เพศหญิงมี 725
อัตรา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.99 และไม่ระบุ
1,104 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 42.62 ตามลาดับ

แผนภูมิแสดง ตาแหน่งงานว่างแยกตามเพศ ปี 2559
เมื่อพิจารณาถึงจานวนผู้มาลงทะเบียนสมัคร
งานในปี 2559 พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 4,793 คน
เป็นชาย 2,340 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 เป็นหญิง
2,453 คน คิดเป็นร้อยละ 51.17 และ การบรรจุ
งาน มีผู้ได้รับการบรรจุงานทั้งสิ้น 1,905 คน เป็น
ชาย 922 คน คิดเป็นร้อยละ 48.29 เป็นหญิง 983
คน คิดเป็นร้อยละ 51.60
แผนภูมแิ สดง จานวนผู้ลงทะเบียนสมัครงานและการบรรจุงานแยกตามเพศ ปี 2559

2.1) ความต้องการแรงงานภาคเอกชน
สาหรับความต้องการแรงงานจาแนกตามการ ศึกษา พบว่า สถานประกอบการที่ประกาศรับสมัครงาน
ทางหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ต้องการ แรงงานในระดับ มัธยมศึกษา รองลงมา เป็น ปวส. ปวช. ปริญญาตรี
หน้าที่
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ประถมศึกษาและต่ากว่า และอนุปริญญาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การแจ้งความต้องการแรงงานผ่านกรมการจัดหา
งานจะพบว่ามีความแตกต่างกันเนื่องจากการแจ้งความ ต้อง การแรงงานผ่านกรมการจัดหางานมักจะเป็น
ตาแหน่งที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ดังกล่าวมาแล้ว ขณะที่การแจ้งทางหน้าหนังสือพิมพ์จะเป็นระดับปริญญา
ตรีเป็นส่วนมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานประกอบ
การเห็นว่ากลุ่มเปูาหมายมีความสามารถมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
แผนภูมิ ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามอาชีพ ปี 2559
เมื่อพิจารณาความต้องการ
แรงงานตามอาชีพ ในปี 2559
พบว่าอาชีพที่มีความต้องการ
แรงงาน ดังนี้
1) พนักงานบริการและพนักงานใน
ร้านค้า และตลาด จานวน 881
คน ร้อยละ 34.01 2) เสมียน
เจ้าหน้าที่ จานวน 467 คน ร้อย
ละ 18.03 3) อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ จานวน 433 คน ร้อยละ 16.72 4) ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง จานวน 317 คน ร้อยละ 12.23 5) ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ จานวน 167 คน ร้อยละ 6.44 6) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จานวน
160 คน ร้อยละ 6.17 7) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ จานวน 129 คน ร้อย
ละ 4.98 8) บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้จัดการ จานวน 34 คน ร้อยละ 1.31 9) ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ฝีมือด้านการเกษตรและการประมง จานวน 2 คน ร้อยละ 0.07 ตามลาดับ
2.2) แรงงานต่างด้าว
แผนภูมิแสดง จานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต9ปี 255

จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ณ เดือน ธันวาคม 2559 มีจานวนทั้งสิ้น
739 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตประเภท
ชั่วคราว จานวน 713 คน ( ร้อยละ
96.48) รองลงมาคือ
ประเภทส่งเสริมการลงทุน จานวน 14 คน ( ร้อยละ
1.89 ) และประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. จานวน
12 คน (ร้อยละ 1.62)
ตารางแสดง จานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม. จังหวัดอุดรธานีจาแนกตามสัญชาติ ณ ธันวาคม ปี 2559

สัญชาติ (คน)
รวม
พม่า
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
อื่น ๆ
284
987
163
1,434
สาหรับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ปี 2549 เป็นแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตให้มาทางาน
เป็นการชั่วคราวเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยแรงงานในกลุ่มสันีญ้มชาติ
ี 4 คือ พม่า ลาวกัมพูชา และ
เวียดนาม สาหรับจานวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบทะเบียนของสานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
เดือนธัณนวาคม
หน้าที่
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2559 จานวนทั้งสิ้น1,434 คน เป็นสัญชาติพม่284
า คน คิดเป็นร้อยละ19.80 สัญชาติลาว987 คน คิดเป็นร้อยละ
68.83 สัญชาติกัมพูชา 16
3 คน คิดเป็นร้อยละ11.37 ตามลาดับ
แรงงานไทยในต่างประเทศ
แผนภูมแิ สดง แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตไปทางานต่างประเทศจาแนกตามวิธีเดินทาง ปี 2559
จานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ณ เดือน ธันวาคม 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 739
คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตประเภทชั่วคราว
จานวน 713 คน ( ร้อยละ96.48) รองลงมาคือ ประเภท
ส่งเสริมการลงทุน จานวน 14 คน ( ร้อยละ 1.89 ) และ
ประเภทมาตรา 13 ยกเว้นมติ ครม. จานวน
12 คน (ร้อย
ละ 1.62)
3. การพัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน
แผนภูมแิ สดง ผู้เข้ารับการฝึกและผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดจาแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2559

สาหรับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
จานวน 180 คน พบว่า กลุ่มอาชีพธุรกิจ
และบริการมีการฝึกเตรียมเข้าทางานมาก
ที่สุด จานวน 117 คน รองลงมาคือ ช่าง
ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
จานวน 37 คน ช่างเครื่องกล จานวน 20
คน และช่างอุตสาหการ จานวน 6 คน
และมีผู้ผ่านการฝึก จานวน 19 คน
สาหรับผู้ที่เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 2,695คน โดยกุล่มอาชีพที่มีการฝึกยกระดับฝีมือมากที่สุด คือ
ธุรกิจและบริการ จานวน 1,507 คน รองลงมาคือ ช่างไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จานวน 647 คน ช่าง
เครื่องกล จานวน 380 คน ช่างก่อสร้าง จานวน 100 คน และช่างอุตสาหการ จานวน 61 คน และมีผู้ผ่านการฝึก
จานวน 2,656 คน
แผนภูมิแสดง การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัด จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ปี 2559
สาหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ปี 2559 มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 1,426 คน
โดยกลุ่มอาชีพที่เข้ารับการทดสอบมากที่สุดคือ ช่าง
ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จานวน 795 คน
รองลงมาคือ ธุรกิจบริการ จานวน 551 คน ช่าง
เครื่องกล จานวน 51 คน และช่างอุตสาหการ
จานวน 29 คน และมีผู้ผ่านการทดสอบ จานวน
1,274 คน ตามลาดับ
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเรื่องที่หลายฝุาย
ต้องช่วยกันทั้งภาครัฐ เอกชน คือ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
สถานประกอบการรวมถึงลูกจ้าง ทั้งนีเพราะการพั
้
ฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพใน
การทางานมากยิ่งขึ้น
หน้าที่
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4. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
จากที่กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการมีงานทาและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อยกระดับฝีมือ
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและทัดเทียมมาตรฐานสากลแล้ว กระทรวงแรงงานยังมีภารกิจที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ดาเนินการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีภารกิจการคุ้มครอง
ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 เพื่อไม่ให้ถูกเอารัด เอาเปรียบจากนายจ้างโดยมีจุดมุ่งหมายสู
คืองสุให้
ด มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมกับฝุายนายจ้าง กล่าวคือไม่โอนเอียงไปด้านใดด้าน
หนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ได้รับรายได้และสวัสดิการที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการดารงชีวิตรวมถึงได้รับการคุ้มครองแรงงาน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาแล้4วภารกิ
มี จ คือ การคุ้มครองแรงงาน
การจัดสวัสดิการแรงงานการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานและการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดต่อไป
4.1 การตรวจแรงงาน
สาหรับใน
ปี 2559 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ดังนี้ มกราคม – ธันวาคม 2559 ตรวจแรงงานในสถานประกอบการ จานวน 565 แห่ง มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจหรือ
ได้รับการคุ้มครองรวม 19,377 คน สถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องจานวน 467 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้อง
จานวน 27 แห่ง การออกตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก
ตารางแสดง การตรวจแรงงานในจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถาน
ประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน
รวม

สถาน
ประกอบการที่
ผ่านการตรวจ
(แห่ง)
77
122
140
127
60
30
8
1
0
565

ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ

ผลการตรวจ (แห่ง)

ชาย

หญิง

เด็ก

รวม

ปฏิบัติถูกต้อง

ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง

104
449
1,039
2,374
2,611
3,042
1,424
300
0
11,343

95
394
795
1,527
1,558
2,119
1,285
234
0
8,007

0
2
2
23
0
0
0
0
0
27

199
845
1,836
3,924
4,169
5,161
2,709
534
0
19,377

69
94
105
108
54
28
8
1
0
467

2
6
14
1
1
3
0
0
0
27

สาหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดย
พบว่าเรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมีคือ เวลาพัก การจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่า ข้อบังคับ คณะกรรมการสวัสดิการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อมีการตรวจพบว่าสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน จะมีการดาเนินการเพื่อให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ลูกจ้างคือ การออกคาสั่งให้ดาเนินการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
ได้ดาเนินการตรวจความปลอดภัยในการทางาน ของ
แรงงานในสถานประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 1-4 ปี 2559 ทั้งสิ้น 287ลูกแห่
จ้างงที่ผ่านการตรวจ 17,929
คน
4.2 การประสบอันตราย /เจ็บป่วยจากการทางาน

หน้าที่
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สาหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย เนื่องจากการทางาน จาแนกตามความร้ายแรงและขนาด
สถานประกอบการ (ในกองทุน) ปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) พบการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
จากการทางานในสถานประกอบการดังนี้
ขนาดสถานประกอบการ

ความร้ายแรง
สูญเสียอวัยวะ
หยุดงานเกิน 3
บางส่วน
วัน
5
29
4
1
15
15
12
2
17

ตาย

สูญหาย

1 - 10 คน
11 - 20 คน
21 - 50 คน
51 - 100 คน
101 - 200 คน
201 - 500 คน

3
1
1
3

-

501 – 1,000 คน
1,000 คน ขึ้นไป

-

-

-

รวม

8

-

8

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน

รวม

38
14
20
27
11
67

75
19
36
43
23
89

10
12

29
49

39
61

114

255

385

4.3 การแรงงานสัมพันธ์
ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่
สาเหตุมาจากผู้ประกอบการ จาเป็นต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยการลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆลง ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านค่าจ้างแรงงานซึ่งการปรับลด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจส่งผลให้ลูกจ้างเกิดความไม่พอใจอาจเกิดเป็นความขัดแย้งได้
เพื่อเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีได้
ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี โดย
การให้ความรู้ชี้แจง แนะนาและให้คาปรึกษาแก่นายจ้าง ลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ในสถานประกอบกิจการ เสนอแนะแนวทาง การสร้างความร่วมมือและ
ระบบร่วมปรึกษาหารือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าซึง ่งในปี 2559 ได้ดาเนินการเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมจัด
ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกาหนด จานวน 173 แห่ง ลูกจ้าง จานวน 10,153 คน
สาหรับอัตราสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงานในจังหวัดต่อสถานประกอบการ
พบว่า ในปี2559 ไม่
มีข้อขัดแย้งใดๆ แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใน จังหวัดอยู่ในระดับที่ดี
4.4 การสวัสดิการแรงงาน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมผู้ใช้ แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสถานประกอบการ
เพื่อให้การคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานตามที่ได้กล่าวมาแล้วกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ยังมีการส่งเสริมการ จัด
สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการ
โดยในปี 2559 ได้ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด จานวน 173 แห่ง มีผู้เข้าร่วม 10,153 คน
ตารางแสดง การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานจาแนกกิจกรรมที่ส่งเสริม ปี 2558
กิจกรรมที่ส่งเสริม
1. ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
2. ดาเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
3. ส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์
1. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
หน้าที่

แห่ง
173
-

คน
10,153
-
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2. จัดคาราวานแก้จนเพื่อให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.โครงการสถานประกอบกิจการสีขาว/โรงงานสีขาว
4.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่

-

-

4.5 การเลิกจ้างแรงงาน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานสถานประกอบการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างใน
จังหวัดอุดรธานี ปี 2559 มี 18 แห่ง มีลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้า43
ง คน ขนาดสถานประกอบการที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเป็น
สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก มีลูกจ้างตั้งแต่ 1-9 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน
ตารางแสดง สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในจังหวัดอุดรธานี ปี 2559
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 9 คน
10 คน+
รวม

จานวน
สถานประกอบการที่เลิกกิจการ (แห่ง)
17
1
18

ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง (คน)
21
22
43

5.การประกันสังคม
ภารกิจด้านการประกันสังคมเป็นอีกภารกิจมีหน้าที่ต้องดูแลผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
หลักประกันชีวิตที่มั่นคงทั้งในยามปกติกรณีเกิดการว่างงานรวมถึงเมื่อยามแก่ชราอีกด้วย ปี 2559 ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2559 พบว่าจังหวัดอุดรธานี มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จานวน 4,232 แห่ง มีผู้ประกันตน
ทั้งสิ้น 120,244 คน แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จานวน 64,332 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จานวน 11,286
คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จานวน 44,626 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐ
จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตารางแสดง จานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกัน สังคมของจังหวัดอุดรธานี ปี 2559
ประเภทสถานพยาบาล
รัฐบาล
เอกชน
รวม

แห่ง
2
0
2

สาหรับด้านการใช้บริการกองทุนเงินทดแทนจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทความร้ายแรง (เนื่องจากการ
ทางาน) และการใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่
เนื่องจากการทางาน ปี 2559 ดังนี้
การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการ
ทางาน)ปี 2559
การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่องจากการ
ทางาน) ประเภทที่ใช้บริการมากที่สุดคือ กรณีเจ็บปุวย จานวน 13,245 ราย จานวนเงิน 16,502,348.92 บาท
รองลงมาคือ ว่างงาน จานวน 7,494 ราย จานวนเงิน 83,249,275.60 บาท คลอดบุตร จานวน 6,150 ราย จานวน
เงิน 83,432,611.50 บาท กรณีทุพพลภาพ จานวน 5,575 คน จานวนเงิน 11,761,118.95 บาท กรณีชราภาพ
จานวน 3,703 ราย จานวนเงิน 79,111,458.15 บาท กรณีสงเคราะห์บุตร จานวน 2,957 ราย จานวนเงิน
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1,184,150 บาท และกรณีตาย จานวน 594 ราย จานวนเงิน 23,586,046.60 บาท รวมจานวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น
298,827,009.72 บาท
แผนแสดง การใช้บริการกองทุนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน
(ไม่เนื่องจากการทางาน) ปี 2559
การใช้บริการกองทุนเงินทดแทนจังหวัดอุดรธานี
จาแนกตามประเภทความร้ายแรงจังหวัดอุดรธานี
(เนื่องจากการทางาน) ประเภทที่ใช้บริการมากที่สุด
คือ ค่าทดแทน จานวน 490 คน จานวนเงินที่จ่าย
13,487,609.75 บาท รองลงมาคือ ค่า
รักษาพยาบาล จานวน 225 คน จานวนเงินที่จ่าย
3,557,256.30 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทางาน จานวน 36 คน จานวนเงินที่จ่าย
291,001 บาท ค่าทาศพ จานวน 13 คน จานวน
เงินที่จ่าย 390,000 บาท และรวมเงินที่จ่าย
ทั้งสิ้น 17,725,867.05 บาท
แผนภูมิแสดงการใช้บริการกองทุนเงินทดแทนจังหวัดอุดรธานี จาแนกตามประเภทความร้ายแรง
(เนื่องจากการทางาน) ปี 2559

อัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการ
เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์
ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายสูงย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้ผูา้ใช้ง แรงงาน และ
ส่งผลถึงคุณภาพ ชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมาสาหรับอัตราการ ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการในการ
นาเสนอครั้งนี้ สามารถจาแนกได้เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จานวน 27 แห่ง และไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน จานวน 43 ของสถานประกอบการที
แห่ง
่ผ่านการตรวจทั้งหมดในปี
2559
ทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเงินประกันในการทางาน เวลาพัก การ
จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่า คณะกรรมการสวัสดิการ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานซึ่งกฎหมายกาหนดว่า สถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้น ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและให้นายจ้างเผยแพร่และปิด
ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก
นอกจากนี้นายจ้างมีหน้าที่ส่งสาเนาข้อบังคับให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้
ข้อบังคับดังกล่าวซึ่งพนักงานตรวจแรงงานมีอานาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่ขัดต่อกฎหมายให้
ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดแต่สถานประกอบกิจการหลายแห่งไม่ได้จัดทาหรือจัดทา แต่ไม่ส่งสาเนาให้ภายในเวลาที่
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กาหนดแต่สถานประกอบกิจการหลายแห่งไม่ได้จัดทาหรือจัดทา แต่ไม่ส่งสาเนาให้พนักงานตรวจแรงงาน อย่างไรก็ตาม
พนักงานตรวจแรงงานได้มีการตรวจแรงงานและแนะนานายจ้างให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิดข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในสถานประกอบการและแรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อ
รียกร้องต่อนายจ้างและหากไม่สามารถยุติหรือตกลงกันได้ก็จะเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้น ดังนั้นการแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน จะแสดงให้เห็นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มไปในทางใด
สาหรับอัตราสถานประกอบการที่เกิดข้อพิพาทแรงงาน
ต่อสถานประกอบการทั้งหมด 100,000 แห่ง ในปี 2559 นี้ พบว่า จังหวัดอุดรธานี ในช่วงไตรมาส 1/2559 –ไตรมาส
4/2559 ไม่มีอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่อย่างใด
สาหรับข้อขัดแย้งในสถานประกอบการซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างที่มิใช่ข้อพิพาทแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงาน เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างได้

ตัวชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสานการณ์ด้านแรงงานทาให้ภาวะ
ด้านแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง ราคาน้ามันเชื้อเพลิงภัย
ธรรมชาติ และภาวะโลกร้อน ฯลฯ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ชะลอ
การลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงการชะลอการจ้างงาน ขณะที่ การผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของภาคการศึกษา
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลต่อการจ้างแรงงานของสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ทาให้
เกิดภาวการณ์ว่างงานและการรับคน เข้าทางานอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุน
การผลิต ฤดูกาล ทัศนคติของฝุายนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาวะการจ้างงาน
เช่น รูปแบบการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ฝีมือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน เป็นต้น ดังนั้นความเคลื่อนไหวหรือการ
เปลี่ยนแปลงภาวะแรงงานจาเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัด ติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหา รวมถึงการทานายหรือคาดการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2559 ขอ
นาเสนอข้อมูลตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงสภาพกาลังแรงงานในตลาดแรงงาน ของ
จังหวัดอุดรธานี เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรวัยแรงงาน
ทั้งหมด โดยคานวณจากกาลังแรงงานในจังหวัด เทียบกับ
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัด ซึ่งพบว่า ในปี
2559 อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานมีอัตราร้อยละ
61.05 ซึ่งพบว่ามีระยะใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งอยู่
ร้อยละ 61.77
แผนภูมิแสดง อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2557, 2558, 2559
2. อัตราการจ้างงาน
อัตราการจ้างงานต่อกาลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นภาวการณ์จ้างงานในตลาดแรงงาน
จังหวัดอุดรธานีว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สาหรับอัตราการมีงานทาในภาคเกษตรของจังหวัดซึ่งคานวณจาก
ผู้มีงานทาในภาคเกษตรในจังหวัด จานวน 284,485 คน ต่อกาลังแรงงานที่มีงานทาในจังหวัด จานวน
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614,977 คน โดยรวม พบว่า ปี 2559 อัตราการจ้างงานของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ร้อยละ 47.96 ส่วนอัตรา
การมีงานทานอกภาคเกษตรของจังหวัดซึ่งคานวณจากผู้มีงานทานอกภาคเกษตรในจังหวัดต่อกาลังแรงงานที่มี
งานทาในจังหวัดพบว่า อยู่ที่ร้อยละ 52.03
แผนภูมิแสดง อัตราการจ้างงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2557, 2558, 2559

๓. อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต
อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ของจังหวัด โดยคานวณจากจานวนผู้มีงานทาใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จานวน 34,905 คน
เปรียบเทียบกับจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด จะพบว่า
ปีนี้อัตราการจ้างงานในภาคการผลิต มีอัตรา
4.79 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตรา 6.32 อัน
เนื่องมาจากปัจจัยความต้องการของตลาด ผนวก
กับสถานการณ์เศรษฐกิจ อาจจะทาให้การจ้างงาน
ในการผลิตลดลงเล็กน้อย
แผนภูมิแสดง อัตราการมีงานทาในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดอุดรธานี รายปี 2557, 2558, 2559
๔. อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงานในจังหวัดอุดรธานี ปี 2559
จานวน 8,075 คน มีอัตราร้อยละ 1.31 โดยการ
คานวณจากผู้ว่างงานในจังหวัดต่อกาลังแรงงานใน
จังหวัด ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อาจเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ รายละเอียดในแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดง อัตราการว่างงานจังหวัดอุดรธานี รายปี 2557, 2558, 2559
๕.
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวน ผปต. ในระบบประกันสังคม (ม.33) ผปต. ที่ขอรับ
ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง
แผนภูมิแสดง อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวน ผปต. ในระบบประกันสังคม (มาตรา 33), ผปต.
ที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และกรณีเลิกจ้างจังหวัดอุดรธานี
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จานวนผู้ประกันตนมาตรา 33
ของสานักงานประกันสังคม (เดือน
ธันวาคม) จานวน 64,332 คน อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ประกันตน
(มาตรา 33) อยู่ที่ร้อยละ 2.35 ลดลง
จากในปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.72
จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน จานวน 7,494 คน
(ใช้ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคม)
อัตราเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่
ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ร้อยละ 316.26 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 16.19 สาหรับจานวน
ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง (ใช้ข้อมูลจากสานักงานประกันสังคม) มีจานวน
996
คน อัตราเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเลิกจ้าง อยู่ที่ร้อยละ 234.22 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงฯ อยู่ที่ร้อยละ 61.08
๖.

อัตราการบรรจุงาน
อัตราการบรรจุงาน จานวน 1,905
อัตรา ตาแหน่งงานว่าง จานวน 2,590 อัตรา
และ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จานวน 4,793 คน
อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานในจังหวัด ปี
2559 อยู่ที่ ร้อยละ 39.74 และอัตราผู้บรรจุ
งานต่อตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ปี 2559 อยู่ที่
ร้อยละ 73.55 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มาจะมีความแตกต่างเล็กน้อย
แผนภูมิแสดง อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดอุดรธานี ปี 2557 , 2558, 2559

๗.

อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุดรธานี
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว ณ เดือนธันวาคม ปี 2559 ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.12
โดยการคานวณจากจานวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต่อจานวน
ผู้มีงานทาในจังหวัด และอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตทางานตามมติ ครม. จาแนกตามสัญชาติ (พม่า ลาว
กัมพูชา เวียดนาม) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ
0.24 โดยการคานวณจากจานวนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ
(พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ต่อจานวนผู้มีงานทาทั้งหมดใน
จังหวัดอุดรธานี
แผนภูมิแสดง อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุดรธานี ปี 2557 , 2558, 2559
๘.
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน
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อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจานวน
ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 , 39
และ 40 ต่อจานวนผู้มีงานทาของสานักงานสถิติแห่งชาติ ณ
เดือนธันวาคม ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 20.27 อัตรามี
ความเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สานักงาน
ประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองไปสู่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
นอกระบบเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานเข้ามาอยู่ในระบบ
ประกันสังคมเพื่อนาไปสู่การมีหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิตเพิ่มมากขึ้น
แผนภูมิแสดง อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดอุดรธานี ปี 2557 , 2558, 2559
๓.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT ANALYSIS)
จากปัจจัยที่วิเคราะห์มาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้
๑.
จุดแข็ง (Strengths)
๑) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ทั้ง
AEC และกลุ่ม CLMV
๒) มีสถานประกอบการ/อุตสหกรรมภาคการเกษตร การค้า การบริการ การท่องเที่ยว ที่พร้อม
รองรับกาลังแรงงาน
๓) มีสถาบันการ
ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีมาตรฐานที่พร้อมสนับสนุนการผลิต
กาลังแรงงาน
๔)
มีส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน
2. จุดอ่อน (Weakness)
๑) ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่า
๒)
กาลังแรงงานส่วนใหญ่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาด กล่าวคือ ตลาดต้องการแรงงานกึ่ง
ทักษะ ในขณะที่กาลังแรงงานให้ความสาคัญกับการศึกษาระดับสูง
๓) ไม่มีบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่ชัดเจน
3. โอกาส (Opportunities)
๑) รัฐบาลประกาศให้จังหวัดอุดรธานี ให้มี
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และจังหวัดเลยเป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการรองรับแรงงาน การจ้างงานเพิ่มขึ้น
๒) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน้าโขงมีอัตราสูงขึ้นก่อให้เกิดการค้าชายแดน
๓) ภาคเอกชนมีการตื่นตัวและเข้มแข็ง และรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของตนเอง
๔) นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนมีแนวโน้มสูงขึ้น
4. อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)
๑) นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตอย่าง
เสรี การลดช่องว่างทางการค้าซึ่งเป็นข้อจากัดในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เช่น ค่าแรงต่า ผลิตภาพ
แรงงานระดับต่า หรือแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น
๒) เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านที่มีความเข้มแข็งทาให้มีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย
การทาตารางวิเคราะห์ SWOT (SWOT Matrix)
เพื่อให้ได้กรอบแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์ของการพัฒนากาลังคนของจังหวัด จึ
งได้ทาการตาราง
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Matrix or TOWS Analysis) เฉพาะประเด็นของ SWOT ที่สาคัญ ๆ โดยให้
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น้าหนักกับการพัฒนากาลังคนเป็นหลัก ทั้งนี้ ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมภายในและ
สภาวะแวดล้อมภายนอก หรือตารางความสัมพันธ์ของ SWOT (TOWS Matrix)ซึ่งในการวิเคราะห์ตาราง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถกาหนดวิธีการดาเนินงาน หรือที่เรียกว่า กลยุทธ์ ออกมาเป็นประเด็นในการ
ดาเนินงานดังนี้
กลยุทธ์ SOเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็งกับโอกาส หรือเราเรียกว่า กลยุทธ์
เชิงรุกเป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ และโอกาสจากปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวสนับสนุน
กลยุทธ์ STเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดแข็งกับอุปสรรค หรือเราเรียกว่า กลยุทธ์
เชิงปูองกัน เป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ และต้องมีการฟันฝุา หรือเหลียกเลี่ยงอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
กลยุทธ์ WOเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อนกับโอกาส หรือเราเรียกว่า กลยุทธ์
เชิงแก้ไข เป็นการแก้ไขจุดอ่อน หรือทาให้จุดอ่อนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยใช้โอกาสเป็นปัจจัยภายนอก
เข้ามาสนับสนุน
กลยุทธ์ WTเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง จุดอ่อนกับอุปสรรค หรือเราเรียกว่ากล
ยุทธ์เชิงรับที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขจุดอ่อนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือ
อาจจะต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรค ในขณะเดียวกัน
ดังนั้น การวิเคราะห์กลยุทธ์ และการที่จะนากลยุทธ์ใดมาขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
จะต้องคานึงถึงความเร่งด่วน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล การสนับสนุนงบประมาณของทั้งภาครัฐและ
เอกชนมิเช่นนั้นแล้ว อาจทาให้แผนการพัฒนาจังหวัด ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายสุดท้ายที่กาหนดไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ตาม TOWS Matrix จังหวัดอุดรธานีสรุปได้ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ SO
จุดแข็ง (Strengths : S)
S๑ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน ทั้ง AEC และกลุ่ม CLMV
S๒ มีสถานประกอบการ/อุตสาหกรรมภาคการเกษตร
การค้า การบริการ การท่องเที่ยว ที่พร้อมรองรับกาลัง
แรงงาน
S๓ มีสถาบันการ ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษามีมาตรฐาน ที่พร้อมสนับสนุนการผลิต
กาลังแรงงาน
S๔ มี ส่วนราชการ ห น่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน
พร้อมพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน

โอกาส (Opportunities : O)
O๑ รัฐบาลประกาศให้จังหวัดอุดรธานี ให้มี นิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดเลยเป็น เมืองส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ทาให้เกิดการรองรับแรงงาน การจ้าง
งานเพิ่มขึ้น
O๒ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ลุ่มน้าโขงมีอัตราสูงขึ้นก่อให้เกิดการค้าชายแดน
O๓ ภาคเอกชนมีการตื่นตัวและเข้มแข็ง และ
รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของตนเอง
O๔ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะจาก
จีนมีแนวโน้มสูงขึ้น

กลยุทธ์ SO :
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(S1+S๒+S๓+S๔+O1+O2+O๓+O4)
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม(S๔+O๓)
๒.๑ พัฒนาระบบบริการด้านประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน(S๔+O1+O2+O๓)
หน้าที่
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๒.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน
แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน(S๔+O1+O2+O๓)
๒.๓ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการขยายโอกาสการมีงานทา และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่กาลัง
แรงงาน(S๔+O1+O2+O๓)
๓.๑ พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน(S๓+S๔+O2)
3.2 กลยุทธ์ ST
จุดแข็ง (Strengths : S)
อุปสรรค (Threats : T)
S๑. เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ T๑. นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน ทั้ง AEC และกลุ่ม CLMV
อาเซียน ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการ
S ๒. มีสถานประกอบการ/อุตสาหกรรมภาค
ผลิตอย่างเสรี การลดช่องว่างทางการค้าซึ่งเป็น
การเกษตร การค้า การบริการ การท่องเที่ยว ที่
ข้อจากัดในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เช่น
พร้อมรองรับกาลังแรงงาน
ค่าแรงต่า ผลิตภาพแรงงานระดับต่า หรือแรงงาน
S๓. มีสถาบันการ ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
ผิดกฎหมาย เป็นต้น
ระดับอุดมศึกษามีมาตรฐาน ที่พร้อมสนับสนุนการผลิต T๒. เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านที่มีความเข้มแข็งทา
กาลังแรงงาน
ให้มีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย
S๔. มีส่วนราชการ ห น่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน
พร้อมพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน
กลยุทธ์ ST :
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(S๓+S๔+T1+T2)
๒.๑ พัฒนาระบบบริการด้านประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน(S๔+T1+T2)
๒.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน
แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน(S๔+T1+T2)
๒.๓ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการขยายโอกาสการมีงานทา และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่กาลัง
แรงงาน(S๔+T1+T2)
3.3 กลยุทธ์ WO
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W๑ ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่า
W๒ กาลังแรงงานส่วนใหญ่มีทักษะ ฝีมือ ไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด แรงงาน กล่าวคือ ตลาด
ต้องการแรงงานกึ่งทักษะ ในขณะที่กาลังแรงงานให้
ความสาคัญกับการศึกษาระดับสูง
W๓ ไม่มีบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่
ชัดเจน

หน้าที่

โอกาส (Opportunities : O)
O๑ รัฐบาลประกาศให้จังหวัดอุดรธานี ให้มี นิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดหนองคายเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดเลยเป็น เมืองส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ทาให้เกิดการรองรับแรงงาน การจ้าง
งานเพิ่มขึ้น
O๒ ภาคเอกชนมีการตื่นตัวและเข้มแข็ง และ
รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของตนเอง
O๓ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ลุ่มน้าโขงมีอัตราสูงขึ้นก่อให้เกิดการค้าชายแดน
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O๔ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะจาก
จีนมีแนวโน้มสูงขึ้น
กลยุทธ์ WO :
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(W1+W๒+O1+O2+O๓+O4)
๒.๑ พัฒนาระบบบริการด้านประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน(W1+O1+O2+O๓)
๒.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน
แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน(W1+W๒+O๑+O2+O๓)
๒.๓ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการขยายโอกาสการมีงานทา และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่กาลัง
แรงงาน(W1+W๒+O๑+O2+O๓)
๓.๑ พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน(W๓+O2)
3.4 กลยุทธ์ WT
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
W๑ ผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับต่า
W๒ กาลังแรงงานส่วนใหญ่มีทักษะ ฝีมือ ไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด แรงงาน กล่าวคือ ตลาด
ต้องการแรงงานกึ่งทักษะ ในขณะที่กาลังแรงงานให้
ความสาคัญกับการศึกษาระดับสูง
W๓ ไม่มีบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านแรงงานที่
ชัดเจน

อุปสรรค (Threats : T)
T๑. นโยบายการวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการ
ผลิตอย่าเสรี การลดช่องว่างทางการค้าซึ่งเป็น
ข้อจากัดในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน เช่น
ค่าแรงต่า ผลิตภาพแรงงานระดับต่า หรือแรงงาน
ผิดกฎหมาย เป็นต้น
T๒. เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านที่มีความเข้มแข็งทา
ให้มีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วย

กลยุทธ์ WT :
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(W1+W๒+T1+O2+O๓+O4)
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม(W๑+T๑+T๒)

หน้าที่
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บทที่ 4
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4.1 วิสัยทัศน์ : “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี
4.2 พันธกิจ :
๑. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
๒. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการ มี
ประสิทธิภาพ
คานิยาม
แรงงาน หมายถึง กาลังแรงงาน (
แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ
แรงงานสูงอายุ) และผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคงและมีความสุขภาวะที่ดีในการทางาน
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
๑.๑. แรงงานมีผลิตภาพ มีทักษะฝีมือ และมีสมรรถนะได้มาตรฐาน
๑.๒ สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบด้านแรงงานต่อสังคม
๒. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
๒.๑ แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๒.๒ กาลังแรงงาน ได้รับการความคุ้มครอง ขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนาระบบบริหารด้านประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
๒.๒ ส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
หน้าที่
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๒.๓ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการขยายโอกาสการมีงานทา และทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ให้แก่กาลังแรงงาน
๓. การบริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
เปูาประสงค์
๓.๑พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมเครือข่ายด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนากลไกการประสานบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
โดยมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
หมายเหตุ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 6 ส่วนราชการ ดังนี้
๑. สานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี (สรจ.อด.)
๒. สานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี(สจจ.อด.)
๓.สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี(สสค.อด.)
๔.สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี(สปจ.อด.)
๕. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘ อุดรธานี(สพร. ๑๘ อด.)
๖. ศูนย์ความปลอดภัยในการทางาน เขต ๔ อุดรธานี (ศปร. ๔)

หน้าที่
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แผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. การเพิ่ม
ศักยภาพ
แรงงานและ
ผู้ประกอบกา
ร เพื่อสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
แรงงานมีผลิต
ภาพ มีทักษะ
ฝีมือ และมี
สมรรถนะได้
มาตรฐาน

กล
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ยุทธ์
๑.๑ ๑.พัฒนาศักยภาพแรงงาน ร้อยละของผู้ผ่านการ
ทั้งระบบให้สอดคล้องกับ อบรมเทียบกับเปูาหมาย
ความต้องการของ
ประจาปี (เชิงปริมาณ)
ตลาดแรงงาน

๑.๑ ๒.ฝึกพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละของผู้ผ่านการ
แรงงานเพื่อรองรับการจ่าย อบรมเทียบกับเปูาหมาย
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ประจาปี (เชิงปริมาณ)
(เป็นแรงงานใหม่หรือ
แรงงานทั่วไป) ยกระดับฝีมือ
แรงงาน
๑.๑ ๒.ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ร้อยละของผู้ผ่านการ
แรงงาน(แรงงานใหม่หรือ อบรมเทียบกับเปูาหมาย
แรงงานทั่วไป)
ประจาปี (เชิงปริมาณ)
๑.๑

๔.โครงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานเพื่อให้เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
/ กิจกรรมเพิ่มทักษะภาษา
เกาหลีและภาษาญี่ปุน

เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้
ผ่านการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศมี
งานทา
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่าน
การฝึกอบรมเพิ่ม

เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
200 200
200
คน
คน
คน

งบประมาณ(พันบาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
400
400
400

หน่วยงานหลัก
สพร.18 อด.

200
คน

200
คน

200
คน

500

500

500

สพร18 อด.

400
คน

400
คน

400
คน

760

760

760

สพร.18 อด.

30

31

32

300 คน 300 คน 300 คน
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เป้าหมาย
ประเด็น
กล
เป้าประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศมี
ทักษะด้านภาษาและมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
1.๑ ๕.โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 คน 100 คน
แรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ของผู้เข้ารับการอบรม
ความสามารถในการ
ไปทางานต่างประเทศ
แข่งขัน/กิจกรรม จัด
อย่างถูกต้องตาม
ประชุม/ อบรมผู้นาชุมชน กฎหมาย
คนหางานทั่วไปและผู้สนใจ เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับ 400 คน 400
ไปทางานต่างประเทศ
การอบรมทราบ
คน
ขั้นตอนการสมัครงาน
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และนามา
ตัดสินใจก่อนเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ
1.๑ ๖.สร้างความเข้มแข็งแก่ ร้อยละของสถาน
30
30
แรงงานในการใช้ชีวิตตาม ประกอบกิจการมีการ
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการสวัสดิการ
นอกเหนือกฎหมาย
กาหนดเมื่อเทียบ
เปูาหมายต่อไป
1.๑ ๗.โครงการเสริมสร้างวินัย จานวนแผนงาน/
50 คน 50 คน
การทางานใน
โครงการเชิงบูรณาการ
ภาคอุตสาหกรรม
ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการผลิต
และพัฒนากาลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น

๒๕๖๔

งบประมาณ(พันบาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

100 คน

246.80

246.80

246.80

สจจ.อด.

30

50,000

50,000

50,000

สสค.อด.

50 คน

32,700

32,700

32,700

สสค.อด.

หน่วยงานหลัก

400
คน
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หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564
ประเด็น
กล
เป้าประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์
1.๑ ๘.โครงการหมู่บ้านช่าง
มีหมู่บ้านช่างชุมชน
ไทย
อย่างน้อย ๒๐ หมู่บ้าน

เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๐
๓๐
๔๐

1.๑

๙.โครงการเพิ่มผลิตภาพ ร้อยละผู้เข้าอบรม/ผู้
๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐
แรงงานสู่ประเทศไทย ๔.๐ ผ่านการฝึกอบรม
เทียบกับเปูาหมาย
1.๑ ๑๐.พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละผู้เข้าอบรม/ผู้
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
แรงงานเพื่อให้เป็นที่
ผ่านการฝึกอบรม
ต้องการของตลาดแรงงาน เทียบกับเปูาหมาย
ในกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑
๑.๒ สถาน
1.2 ๑๑.ส่งเสริมให้ความรู้แก่ ร้อยละของสถาน
80
80
80
ประกอบการมี
นายจ้าง ลูกจ้าง จัด
ประกอบกิจการมีการ
ความพร้อมด้าน
สวัสดิการแรงงาน
จัดสวัสดิการ
แรงงานในการ
นอกเหนือจากกฎหมาย
นอกเหนือกฎหมาย
แข่งขันทาง
กาหนด
กาหนดเมื่อเทียบ
เศรษฐกิจ และมี
เปูาหมายต่อปี
ความรับผิดชอบ
ด้านแรงงานต่อ
สังคม
๑.๒ ๑๒. โครงการจัดประชุม
ร้อยละของแรงงาน
๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน
นายจ้างที่จ้างแรงงานต่าง ต่างด้าวสัญชาติ
ด้าวเข้าทางาน
กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา ได้รับอนุญาต
ทางานเพิ่มขึ้น

หน้าที่ - 53 -

งบประมาณ(พันบาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒,๐๐๐
๒,๒๒๕
๒,๕๐๐
๙๐๐

๑,๐๐๐

๑,๒๐๐

14,๕๐๐

14,๗๕๐

1๕,๐๐

40,000

40,000

40,000

๘๐

๘๐

๘๐

หน่วยงานหลัก
สรจ.อด.

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เสนอของบ
พัฒนาจังหวัด
ส่วนราชการ ก. หมายเหตุ
รง.
เสนอของบ
กลุ่ม สบายดี พัฒนาจังหวัด
ส่วนราชการ ก. หมายเหตุ
รง.
เสนอของบก
กลุ่ม สบายดี ลุ่มจังหวัด

สสค

สจจ.อด.

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564

แผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๒ การ
คุ้มครองและ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
หลักประกัน
ในการทางาน
และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

เป้าประสงค์
๒.๑แรงงาน
ได้รับความ
คุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์
ตามกฎหมาย
มีหลักประกันที่
มั่นคงและมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี

กล
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ยุทธ์
2.๑ ๑๓.ออกหน่วยเคลื่อนที่
จานวนผู้ประกันตน ม.
บริการเบ็ดเสร็จ (Service 40 ได้รับบริการจาก
Delivery Unit)
หน่วยบริการเคลื่อนที่
บริการเบ็ดเสร็จ

เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1,000 1,000 1,000
คน
คน
คน

๒.๑ ๑๔.โครงการส่งเสริม
ความรู้ สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา
40

500 คน 500 คน 500 คน

จานวนผู้ประกันตน ที่
ได้รับความรู้ด้าน
หลักประกันสังคมตาม
ม.40

๒.๒

๑๖.เสริมสร้างศักยภาพ
ร้อยละผู้เข้ารับการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
นามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท้างาน และด้าน
คุ้มครองแรงงานแก่
แรงงานในจังหวัดอุดรธานี

๘๐๐
คน

๙๐๐
คน

๑,๐๐๐
คน

๒.๒

๑๗.เสริมสร้างศักยภาพ
ร้อยละผู้เข้ารับการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอ อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
นามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน และด้าน
คุ้มครองแรงงานแก่

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐
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งบประมาณ(พันบาท)
หน่วยงานหลัก
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
100
100
100
สปจ.อด.

100

100

๖๑๗.๖๐

๖๖๔.๘๐

๒๖๑,๔๐๐

๒๖๑,๔๐๐

100

สปจ.อด.

๗๑๒ สสค.จ.อด.

๒๖๑,๔๐๐

สสค.อด.

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564
ประเด็น
กล
เป้าประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์
แรงงานนอกระบบใน
จังหวัดอุดรธานี

๒.๒ ๑๘.การตรวจและกากับ
ดูแลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
๒.๒ กาลัง
แรงงาน ได้รับ
การความ
คุ้มครอง
ขยายโอกาส
การมีงานทา
และมีทางเลือก
ในการประกอบ
อาชีพ

จานวนลูกจ้างทั้งในและ
นอกระบบซึ่งได้รับการ
ตรวจคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและ พรบ.ความ
ปลอดภัย
๒.3 ๑๙.โครงการมหกรรมสร้าง ร้อยละของประชาชน
งาน สร้างอาชีพ สร้าง
ที่ได้รับบริการส่งเสริม
รายได้
การมีงานทา มีการ
ประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น
- โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพสู่ชุมชน
- โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการ/
ผู้ดูแลคนพิการ/ผู้สูงอายุ
๒.3 ๒๐. โครงการตรวจสอบ
การทางานของคนต่างด้าว
ในสถานประกอบการ

เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

260
แห่ง

260
แห่ง

260
แห่ง

34

34

34

ร้อยละของการตรวจ ๕๐ แห่ง ๕๐ แห่ง ๕๐ แห่ง
สอบการทางานของคน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๒๐๐ คน
ต่างด้าวและสถาน
ประกอบการเป็นไป
ตามเปูาหมายประจาปี
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งบประมาณ(พันบาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

79,900

79,900

79,900

1,800

1,800

1,800

300

300

300

400

400

400

๗.๖๐

๗.๖๐

๗.๖๐

หน่วยงานหลัก

สสค.อด.
ศปร เขต 4

สจจ.อด.

สจจ.อด.

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564
เป้าหมาย
งบประมาณ(พันบาท)
ประเด็น
กล
เป้าประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์
ยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
- โครงการตรวจสอบ
๕๐
๕๐
๕๐
ปราบปราม จับกุม
ดาเนินคดีนายจ้างและ
แรงงานต่างด้าว
๒.3 ๒๑. โครงการ
๓. ร้อยละของ
๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๕๐
๕๐
๕๐
สจจ.อด.
ประชาสัมพันธ์การ
นายจ้าง/สถาน
คน
คน
คน
จัดระบบแรงงาน
ประกอบการและ
ต่างด้าว
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ การ
จ้างแรงงานต่างด้าวถูก
กฎหมายเพิ่มขึ้น
๒.3 ๒๒.โครงการมหกรรมสร้าง ร้อยละของผู้ผ่านการ
400 400
400
380,000 380,000 380,000
สจจ.อด.
งาน สร้างอาชีพ
อบรมเทียบกับเปูาหมาย
ประจาปี
๒.3

๒๓.โครงการแนะแนว
อาชีพ

ร้อยละของผู้ผ่านการ
๑,๗๐๐๐ ๑,๗๐๐๐ ๑,๗๐๐๐
อบรมเทียบกับเปูาหมาย
ประจาปี

๒.3

๒๔.โครงการนัดพบ
ร้อยละของผู้ผ่านการ
ตลาดแรงงานเชิงคุณภาพา อบรมเทียบกับเปูาหมาย
ประจาปี

๒.3 ๒๕.โครงการส่งเสริมการจัด ร้อยละของอัตราการ
การศึกษาสู่ทักษะอาชีพเพื่อ ว่างงานในจังหวัดลดลง
การมีงานทา
จากปีก่อนหน้า

600

600

63
63
โรงเรียน โรงเรียน

600

63
โรงเรียน
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๒๘๑,๕๐๐

๒๘๑,๕๐๐

๒๘๑,๕๐๐

สจจ

300

300

300

สจจ

200

200

200

สพม.20

หมายเหตุ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564

แผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๓. การ
บริหารจัดการ
องค์กรและ
เสริมสร้าง
การมีส่วน
ร่วม

เป้าประสงค์
๓.๑พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม
เครือข่ายด้าน
แรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ

กล
โครงการ/กิจกรรม
ยุทธ์
๓.1 ๒๖.การจัดทาแผนพัฒนา
กาลังคนระดับจังหวัด

๓.1 ๒๗.การสารวจการความ
ต้องการและขาดแคลน
แรงงานของสถาน
ประกอบการจังหวัด
อุดรธานี
๓.1 ๒๘.การสารวจค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นของแรงงานแรกเข้า
ทางานจังหวัดอุดรธานี

ตัวชี้วัด
จานวนแผนงาน/
โครงการเชิงบูรณาการ

เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
1
1
1
แผน
แผน
แผน

งบประมาณ(พันบาท)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๓๕๐
350
350

หน่วยงาน
หน่วยงาน
หลัก
ร่วมดาเนินการ
สพร.๑๘ อด. ส่วนราชการ
สังกัด ก.รง.อด.
สถานศึกษา
สถาน
ประกอบการ

ระบบข้อมูลความ
ต้องการและขาดแคลน
แรงงานจังหวัด
อุดรธานี

๑
ระบบ

๑
ระบบ

๑
ระบบ

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐ สรจ.อด.

หมายเหตุ
เสนอขอ
งบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด

ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นของแรงงาน
แรกเข้าทางานจังหวัด
อุดรธานี
๓.๑ ๒๙.การจัดทาฐานข้อมูล
ร้อยละของจานวน
แรงงานนอกระบบจังหวัด แรงงานนอก
อุดรธานี
เปรียบเทียบกับกาลัง
แรงงาน
๓.1 ๓๐.โครงการพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรด้าน
สมรรถนะบุคลากรของ
แรงงานได้รับการพัฒนา
หน่วยงานสังกัดกระทรวง สมรรถนะในด้านการ
แรงงานด้านการให้บริการ บริการ

๑
ข้อมูล

๑
ข้อมูล

๑
ข้อมูล

๑๐๐

๑๒๐

๑๕๐ สรจ.อด.

๓

๕

๗

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐ สรจ.อด.

60

60

60

หมายเหตุ
เสนอขอ
งบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด
หมายเหตุ
เสนอขอ
งบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด
หมายเหตุ
เสนอขอ
งบประมาณจาก
งบพัฒนาจังหวัด
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150

150

150

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 - 2564
๓.1 ๓๑.โครงการพัฒนา
ร้อยละของเครือข่ายด้าน 156 คน 156 คน 156 คน
ศักยภาพเครือข่าย
แรงงานได้รับการพัฒนา
อาสาสมัครแรงงาน
สมรรถนะในด้านการ
ให้บริการ

370

370

25

สรจ

๓.1 ๓๒.สร้างและพัฒนาความ ร้อยละของเครือข่ายด้าน
เข้มแข็งเครือข่ายการ
แรงงานได้รับการพัฒนา
คุ้มครองแรงงานในระบบ สมรรถนะในด้านการ
ให้บริการ

50
คน

50
คน

50
คน

๓.1 ๓๓.สร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งเครือข่ายการ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
๓.1 ๓๔.โครงการสร้าง
ร้อยละผู้เข้ารับการ
อาสาสมัครเครือข่ายการ ฝึกอบรมมีความรู้
แนะแนวอาชีพ
ความเข้าใจในการ
ถ่ายทอดการแนะแนว
ได้
๓.๑ ๓๕.ขยายเครือข่าย
ร้อยละผู้เข้ารับการ
ผู้ประกันตนตาม ม.40
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ถ่ายทอดการแนะแนว
ได้

50
คน

50
คน

50
คน

25

25

25

สสค.อด.

10๐
คน

100
คน

100
คน

360

360

360

สจจ.อด.

๔0๐
คน

๔0๐
คน

๔0๐
คน

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

สปจ.อด.
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บทที่ 5
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

5.1 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 256๒ – 2564 จะสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ตามตัวชี้วัดและเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการนาเอาแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติ ในระดับ
พื้นที่ ซึ่งนับเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและอุปสรรคพอสมควร นอกจากนั้นยังนับเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจ
สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร เนื่องจากถึงแม้จะมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมภายนอกหรือความสามารถภายในองค์กรได้ดีเพียงใดหรือทาการวางแผนยุทธศาสตร์ได้เหมาะสมและ
ถูกต้องเพียงใด แต่ถ้าไม่สามารถนาเอาแผนที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความสาเร็จ
การนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยมีผู้บริหาร ของแต่ละ
ฝุายหรือแต่ละหน่วยงานเป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้น ปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งต่อความสาเร็จของการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ถ้าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารจะต้องนาเสนอให้บุคลากรทราบอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น เมื่อองค์กรสามารถ
บรรลุถึงเปูาหมายในทุกๆ ด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรประสบความสาเร็จ
๑) การแปลงแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ร่วมกัน
2. เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมกันในยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. เพื่อเป็นการจูงใจให้ทุกคนดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
4. เพื่อให้มีระบบการประเมินผลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
๒)แนวทางและขั้นตอนการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการ
เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2). สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ สร้างวิธีการเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วม และพร้อม
รับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยผลักดันยุทธศาสตร์ ใน
ลักษณะที่เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกส่วนงาน และส่งเสริมให้มีการ
ประสานและทางานในแนวราบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมีการประสานแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคนอย่างบูรณาการ
4) สนับสนุนให้แต่ละส่วนงานจัดทาแผนปฏิบัติของแต่ละส่วนงาน ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
ฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีสาระ รายละเอียด แผนงาน โครงการและ
มาตรการ ตลอดจนขั้นตอน กระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน
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5) สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกันมีเอกภาพ และเชื่อมโยงกัน
มีเกณฑ์ชี้วัดประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนเงิน
และแผนคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น รวมทั้งให้มี
การนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการประจาปีโดย
ต่อเนื่อง
6) ส่งเสริมให้มีการจัดทาฐานข้อมูลและการพัฒนาโครงข่ายข้อมูลข่าวสารในระดับต่างๆ เพื่อใช้ เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารจัดการการพัฒนา และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบที่เข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์
ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝุายมีข้อมูลทันสมัยที่ถูกต้องแม่นยา เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในระดับต่างๆให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
5.2 การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
แรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 256๒ - 2564 บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์แวดล้อม
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายได้ จึงได้วางแนวทางในการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมี
การเชื่อมโยงการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ( Monitoring) ของโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการบรรลุผลตามเปูาประสงค์ของแผนในแต่ละช่วง จนการดาเนินงานเสร็จสิ้น
โครงการ/กิจกรรมโดยให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น เป็นผู้รายงานความคืบหน้า การ
ดาเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคทุกปี ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือคณะทางานฯ หรือผู้ประเมินที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรม และนาเสนอ
ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารต่อไป
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของเปูาประสงค์ของแผน ซึ่งเป็นผลเบื้องต้นที่ได้จากโครงการ/
กิจกรรม (Outcome) ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ที่เชื่อมโยงกับการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของ
เปูาประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็นผู้รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบทุกปี ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือคณะทางานฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทราบและตรวจสอบความคืบหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับทบทวนแผนประจาปีทุกปี ระยะครึ่งแผน และระยะ
สิ้นสุดแผน
3. การประเมินผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานฯในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดแผน
โดยบุคคลภายนอกทั้งนี้ ภายหลังการจัดทารายงานติดตามประเมินผลทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยสรุป
ผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ข้อผิดพลาด ตลอดจนข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
แล้ว จะมีการนาเสนอรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นสารสนเทศย้อนกลับ ( Information Feedback) ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อทราบความสาเร็จ ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขหรือความล้มเหลว ทั้งนี้ เพื่อที่จะนามาเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจในทุกระดับต่อไป
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ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.
256# - 2564 จึงได้นากรอบแนวคิดการประเมินผลสัมฤทธิ์มาใช้เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 - 1

RESULTS
INPUTS

OBJECTIVES

(RESULTS)

=

PROCESSES

(OUTPUTS)

OUTPUTS

+

OUTCOMES

(OUTCOMES)

แผนภูมิแสดง กรอบแนวคิดการประเมินผลสัมฤทธิ์
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