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กับพื้นที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด
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2.7 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564
2.8 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน
2.9 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
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2.11 แนวทางการขับเคลื่อน “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
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บทสรุปผู้บริหาร
การดาเนินงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการท างานของหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงานจั งหวั ดปัตตานี และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงานนอกระบบในรอบ 5 ปี เน้นกระบวนการมีส่ วนร่วม ระดมความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564
เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ และมีการกาหนดเป้าหมายในการทางานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม
วิสัยทัศน์
แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายการคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เป้าประสงค์
1. แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมการมีงานทา และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทางาน
ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง
3. มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและการมีงานทาอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รับทราบและเข้าใจ
ถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าถึงสิทธิประโยชน์
และขยายความคุ้มครองการประกันสังคม
5. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

บทที่ 1
บทนา
1.1 เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แรงงานนอกระบบ ได้รั บ การยอมรับ ว่า เป็น ภาคส่ ว นที่ มีค วามส าคัญ ต่อ เศรษฐกิจ และสั ง คมของ
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสารวจพบว่า แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนมากเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ทางาน
ทั้งหมดมาโดยตลอด จากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2557 แรงงานนอกระบบ
มีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 57 -62 ของแรงงานที่มีงานทา และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่สูงนัก กล่าวคือ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า และมีปัญหาในการทางานหลายประการ ได้แก่ ปัญหาค่าตอบแทน
จากการทางานต่า และไม่แน่นอน ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีวันหยุด สภาพแวดล้อมในการทางานไม่ปลอดภัย ทางาน
อยู่ในอิริยาบถเดิมๆ ในที่ที่มีฝุ่นควันหรือแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งมีสถิติจากการได้รับบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุ
การณ์ทางานสูง ทั้งนี้ การที่แรงงานนอกระบบประสบปัญหาข้างต้นเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายด้านแรงงาน และไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
ปัจจุบันการดูแลคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หลายหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแรงงานนอกระบบ
ร่วมกับภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน์
“แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดนาร่อง 10 จังหวัด ในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจ ของกระทรวงแรงงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.
2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาด้านแรงงานนอกระบบที่สาคัญในจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้จะมีการดาเนินการดูแล คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ. 2559
จานวนแรงงานนอกระบบยังคงมีสัดส่วนที่สูงกว่าแรงงานในระบบและยังคงพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากการ
สารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่า จังหวัดปัตตานี มีผู้ทางานที่อยู่ใน
กาลังแรงงานซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 290,648 คน โดยแยกเป็นผู้มีงานทาที่ได้รับการคุ้มครอง
ทางประกันสังคมหรือที่เรียกว่า “แรงงานในระบบ” จานวน 119,832 คน คิดเป็นร้อยละ 41.23 ของผู้มี
งานทาทั้งหมด และผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันสังคมจากการทางานหรือที่เรียกว่า
“แรงงานนอกระบบ” จานวน 170,816 คน คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 48,539 คน คิดเป็นร้อยละ 28.36 มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนน้อย
จานวน 29,664 ร้อยละ 72.57 และปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 3,715 คน ร้อยละ 41.96
ซึ่งแสดงถึงความจ าเป็ นที่จะต้องให้ การคุ้มครอง ส่ งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบต่อไป เพื่อให้การ
ส่งเสริม คุ้มครอง และดูแลแรงงานนอกระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางที่ชัดเจน สานักงานแรงงาน
จังหวัดปัตตานี จึงได้กาหนดจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564
ขึ้ น โดยการทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ นโยบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้ านแรงงาน และให้มีความครอบคลุมทั้งมิติภารกิจของหน่วยงาน
(Function) มิติของพื้นที่ (Area) และมีแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน/องค์กรและพื้นที่ที่ชัดเจน

-๒1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกรอบ
แนวทางในการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความต่อเนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์ฯ ในปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสั งคมที่เกี่ย วข้องกับแรงงานนอกระบบ และมีการกาหนดเป้าหมายในการทางานเป็นไปในทิศทาง
เดีย วกัน เพื่อให้ มีพลังในการขับ เคลื่ อนการส่ งเสริม คุ้มครองและพัฒ นาแรงงานนอกระบบให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรม
1.3 คานิยามของแรงงานนอกระบบ
คานิย ามของ “แรงงานนอกระบบ” เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ในการประชุมนานาชาติ
The 15 thInternational Cerference Labour Statisticians (ICLS) ในครั้งนั้น “แรงงานนอกระบบ”
ถูกจากัดความให้หมายถึง “แรงงานที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ (Self-employed) หรือเป็นลูกจ้าง
ของสถานประกอบการที่จั ดอยู่ ในเศรษฐกิจ นอกระบบหรือเป็ นแรงงานที่ ช่ว ยเหลื อกิจการของครอบครั ว
หรือลูกจ้างในสถานประกอบการที่จัดอยู่ในภาคเศรษฐกิจในระบบแต่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคมหรือ
คนทางานบ้าน”
ส าหรั บ ประเทศไทย นิ ย ามของ “แรงงานนอกระบบ” ถูกกาหนดไว้ ห ลากหลายโดยองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีความหมายครอบคลุมแรงงานในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่
เป็นผู้กาหนดคานิยาม ดังนี้
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทา มีรายได้ที่ได้รับความคุ้มครองแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2551 และผู้ที่ไม่อยู่ในความ
คุ้มครองของกฎหมายประกันสังคม ได้แก่
1. กลุ่มที่ทางานรับจ้าง มีรายได้ประจา หรือไม่ประจา เช่น ผู้รับงาน
ไปท าที่ บ้ า น ผู้ รั บ จ้ า งท างาน รั บ จ้ า งตามฤดู ก าล คนรั บ ใช้ /
คนทางานบ้าน ฯลฯ
2. กลุ่มงานประกอบอาชีพอิสระ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร แม่ค้า
หาบเร่ แผงลอย ช่างเวริมสวย ช่างซ่อม เจ้าของร้านขายของชา
ขนาดเล็ก ฯลฯ
สมรรถนะ
หมายถึ ง ความรู้ ทั กษะ และฝี มื อแรงงานที่ เป็ นไปตามความต้ องการของตลาด
แรงงานและแรงงานนอกระบบ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคง ละมีสุขภาพดีในมิติอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทางาน
อาชีวอนามัย
หมายถึง สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
ความปลอดภัย หมายถึง สภาพที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย ละความเสี่ยงใดๆ
(ที่มา : นิยาม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
ของแรงงานนอกระบบ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ)

-๓แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560 - 2564 ใช้นิยาม
“แรงงานนอกระบบ”ของสานักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากอ้างอิงสถิติข้อมูลแรงงานนอกระบบของสานักงาน
สถิติแห่งชาติดังนั้น คานิยามของ“แรงงานนอกระบบ” จึงหมายถึง “ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและ
ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน” โดยนิยาม “ผู้มีงานทา”ว่าหมายถึง ผู้มีงานทาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
และนิยาม “ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางาน"ว่าหมายถึง ไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
นอกจากนี้สานักงานสถิติแห่งชาติได้จาแนกประเภทแรงงานนอกระบบไว้ว่าเป็นแรงงานที่ทางานอิสระ
หรือเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกั นสังคมและสวัสดิการ ไม่ได้รับสิ ทธิคุ้มครองตาม
กฎหมายแรงงาน (มักได้รับค่าแรงต่ากว่าค่าแรงขั้นต่า มีชั่วโมงการทางานที่ยาวนาน รายได้ที่ได้รับอาจจะ
เป็นไปตามจานวนชิ้นงานที่ทา ไม่มีความมั่นคงในการทางาน และไม่มีสัญญาการจ้างงาน) และไม่สามารถ
เข้าถึงบริการของรัฐ ได้แก่
คนงานที่ทางานไม่เต็มเวลา (part - timeworker) คนงานที่รับงานไปทาที่บ้าน (home - based worker)
คนงานที่ทางานแบบเหมาช่วง (sub - time worker) โดยสามารถจาแนกประเภทของแรงงานนอกระบบได้
2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มที่ทางานรับจ้างและมีรายได้ประจา/หรือไม่ประจา ได้แก่ แรงงานที่รับจ้างเอางานไป
ทาที่บ้ าน แรงงานรับ จ้างทาของ แรงงานรับจ้างทาการเกษตรตามฤดู กาล แรงงานประมง คนรับใช้และ
คนทางานบ้าน คนขับรถ (ส่วนตัวตามบ้าน) เป็นต้น
(2) กลุ่มที่ทาอาชีพอิสระทั่วไป ได้แก่ คนขับรถรับจ้าง เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน แม่ค้า
หาบเร่ แผงลอย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม เจ้าของร้านขายของชาขนาดเล็ก เป็นต้น
1.4 กรอบแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
กรอบแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560-2564
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานนอกระบบและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
กาหนดความสาคัญของสถานการณ์แรงงานนอกระบบ จากการวิเคราะห์ SWOT
เปลี่ยนแปลง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560-2564
การนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ
การติดตาม/ประเมินผล

-๔1.5 ระยะเวลาของแผน
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 - 2564 มีกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี
1.6 กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
สานักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ได้กาหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้
1.6.1 สารวจ รวบรวมข้อมูลหรือปรับปรุง ทบทวนข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลที่ส่วนกลางจัดทา
1.6.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการของจังหวัด
1.6.3 จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 ของจังหวัด
ตามกรอบยุทธศาสตร์การบริห ารจั ดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใช้ข้อมูลจากฐาน
ประกอบการ จัดทาแผนฯ และใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน
1.6.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด นาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามลาดับ และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน
1.6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบประจาปี พ.ศ. 2560
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ
1.6.6 ประสาน/บู ร ณาการกั บหน่ ว ยงาน/องค์ กรที่ มีโ ครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ การ และ
เครือข่ายเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
16.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
- กาหนดระบบติดตามประเมินผล เช่น การรวบรวมผลการดาเนินงานจากรายงาน การ
แต่งตั้งคณะทางานติดตามในพื้นที่โดยสานักงานแรงงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการฯ
16.8 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริ หารแรงงานนอกระบบจังหวัดนาเสนอผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และรับฟังข้อเสนอแนะ
16.9 จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2560
ที่

กิจกรรม

1 สารวจ รวบรวมข้อมูลหรือปรับปรุง

ทบทวนข้อมูลแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ และ
บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
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-๕พ.ศ. 2560
ที่

กิจกรรม

2 วิเคราะห์สภาพปัญหาของแรงงานนอก

3

4

5

6

7

8

7

ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการของจังหวัด
จัดทาแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564
ของจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
นาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดทาแผนส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา
แรงงานนอกระบบปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประสาน/บูรณาการกับหน่วยงาน/
องค์กรและเครือข่ายเพื่อดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ และปรับปรุงแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ และรับฟังข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดาเนินงานต่อ
ปลัดกระทรวง
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บทที่ 2
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี ปี 25๖0 - 25๖๔ ได้ดาเนินการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิโดยรวบรวมแนวทางการพัฒนาประเทศที่สาคัญในปัจจุบันและนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวง
แรงงาน และสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน นโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงแรงงาน แผนแม่ บทด้ านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิ บั ติ การกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แผนพัฒนาจังหวัด รายละเอียดดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมี
การวางแผนและกาหยดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทาง
การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศร่ ว มกัน และเกิดการรวมพลั งของทุกภาคส่ วนในสั งคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสั งคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขั้น มีรายได้สูง
อยู่ ใ นกลุ่ มประเทศพัฒ นาแล้ ว คนไทยมี ความสุ ข อยู่ดี กินดี สั งคมมีค วามมั่น คง เสมอภาคและเป็ นธรรม
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นจะต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งใน
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการปรับระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

-๗2) การพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมั่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็นรากฐานที่แ ข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประโยชน์
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5) การสร้างความอยู่ดีทีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค
และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมชั้นสูง
4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

-๘2.๒ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
กระทรวงแรงงานได้ตระหนักเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์ด้านแรงงานทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว บนพื้ น ฐานยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
มุ่งที่จะให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็น “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP)” และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 2 ฉบับ กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทา
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยกาหนดวิสัยทัศน์ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ “ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความ
ยั่งยืน” แบ่งการดาเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี ดังนี้
ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน
ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
(Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานด้านแรงงานให้ เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) เติมทักษะใหม่ (Reskill) และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการทางานที่ราบรื่น
(Smooth transition) ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และ
พร้อมเผชิญต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานใน
ยุค Thailand 4.0 โดยมีผลสัมฤทธิ์ คือ แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) เติม
ทักษะใหม่ (Re-skill) และมีทักษะด้าน STEM สามารถทางานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0
รวมถึงให้แรงงานมีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติเชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New Engines of Growth) และมีมาตรฐานความปลอดภัย
ในการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล
ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global citizen) เพื่อให้แรงงานสามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ปรับปรุง กฎระเบียบ
ต่างๆ ด้านแรงงานให้มีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัล การสร้างระบบการจ้างงานที่
เอื้อต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งตาแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการทางาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการทางานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการจ้างงานข้ามแดน
โดยมีผลสัมฤทธิ์ คือ แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทางานในยุคที่ภ าค
เศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น รวมถึงมีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
รูปแบบ เป็นระบบที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท

-๙ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนใน
การดารงชีวิต เพื่อให้ บ รรลุ วาระการพั ฒ นาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปูาหมายข้อที่ 8
“ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work)” และเพื่อให้กาลัง
แรงงานมีทักษะด้าน STEM ทักษะ R&D และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การทางาน เมื่อ
ดาเนินการดังนี้แล้ว ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศไทยบรรลุภาวะการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDGs) การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมี
งานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work)
ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) เป็นยุคของสังคมการทางานแห่งปัญญา โดยการ
เพิ่ ม จ านวนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ทั ก ษะด้ า น STEM เพื่ อ ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส ามารถใช้ ค วามรู้
ความสามารถ และใช้สติปัญญาในการทางานที่มูลค่าสูง (High Value) เพื่อให้มีรายได้สูง (High Income)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap :
MIP) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ
ในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ โดย
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
สาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์
ทีเ่ กี่ยวข้องด้านแรงงานประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแล
สุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะ ที่ดี การสร้ างความ

- ๑๐ อยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคน
ในสั งคมไทยสามารถเข้า ถึงทรั พ ยากรแหล่ งทุ นในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ และขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้
โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นให้ ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลั ง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมวางรากฐานการพัฒนามนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบี ยบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพที่เป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยานยนต์
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุม
และนิ ท รรศการนานาชาติ ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ การศึ ก ษานานาชาติ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น
2.4 นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
รั ฐ บาลนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่
12 กันยายน 2559 มีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงแรงงาน จานวน 8 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดย (1) ในระยะเร่งด่วนให้
ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่งคง เน้นการจัดระบบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (2) เร่งแก้ไขปัญหาใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
(3) เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน

- ๑๑ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
โดย (1) เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้วยโอกาส และ
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน (2) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ฯลฯ
โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ (3) พัฒนาระบบการ
คุ้ม ครองทางสั ง คม ระบบการออม และระบบสวัส ดิ การชุ มชนให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและความยั่ งยื นมากขึ้ น
(4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายาเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เน้นสร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุ มประชากรในทุกภาคส่ วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
นโยบาย 7 การส่งเสริ มบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยพัฒ นาแรงงานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มี
ทักษะ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นการ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการให้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาธิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย (1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทบทวนการจัดโครงการสร้างหน่วยงานภาครัฐ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย (2) ยกระดับ
สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ (3) ให้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
2.5 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
กับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ซึ่งทุกภาคส่วน
ควรตระหนักและมีความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ที่สาคัญนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้วงเวลาปัจจุบันเป็นห้วงเวลา
แห่งการปฏิรูปประเทศ ทุกฝุายต้องละทิ้งความขัดแย้ง การแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งสี แบ่งฝุาย แต่ต้องร่วมมือ
การทางาน ต้องทุ่มเท เสียสละ ทางานแข่งกับเวลาเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงในด้านแรงงาน ให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จึงขอให้ทุกท่านนานโยบายกระทรวงแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
ทั่วไป จานวน ๙ ข้อ และนโยบายเฉพาะ จานวน ๙ ข้อ ไปเป็นกรอบแนวทางในการทางานร่วมกัน เพื่อพัฒนา
แรงงานไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ดังนี้

- ๑๒ นโยบายทั่วไป : เป็นเรื่องภาพร่วมของแนวทางในการทางานที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ
- ในส่วนของโครงการพระราชดาริ ที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องสนับสนุน
จะต้องให้ความใส่ใจในการวางแผนดาเนินงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- การจัดหลักสูตรอบรมหรือกรรมใดๆ ก็ตามให้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงความหมาย และความสาคัญตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันกับให้เสริมสร้างจิตสานึกความจงรักภั กดี ต่อ
สถาบันฯ
- การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในทุกๆ หลักสูตร
2. ให้ยืดถือนโยบายรัฐบาล มติ ครม. นโยบายและแนวทางของ คสช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ
- ขอให้ทุกท่านทางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เน้นการทางานเชิงรุก สรรค์สร้างงานใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
- การทางานจะต้องคิดวิเคราะห์ ว างแผนอย่างเป็นระบบ (กาหนดกิจเฉพาะและกิจแฝง)
กิจเฉพาะหมายถึงงานหลักที่จะต้องทา กิจแฝงหมายถึงงานรอบที่ต้องทาเพื่อให้บรรลุงานหลัก
- ต้องจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วน เรื่องใดต้องทาก่อน เรื่องใดทาหลัง
- ต้องมีการประเมินสถานการณ์ในระหว่างการทางาน คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
อย่างรอให้เกิดปัญหา จะต้องเตรียมการและวางแผนแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ต้องมีแผนสารองแผนเผชิญเหตุ
- ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบ เปูาหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุเปูา หมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. หัวหน้า ส่วนราชการ ต้ องศึ กษาทาความเข้า ใจทั้งนโยบายของรั ฐ บาลและแผนการปฏิรู ป
(Road Map ของ คสช.)
- ต้องรับรู้ว่ารัฐบาลดาเนินการในเรื่องใด Road Map ของ คสช. อยู่ในขั้นตอนใดและ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาฯ
- ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชนจะต้องสามารถชี้แจงเผยแพร่
สร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ประชาชนได้ ท รายได้ เ ข้ า ใจการด าเนิ นงานของ คสช. รั ฐ บาลและกระทรวงแรงงาน
สอดแทรกการสร้างความรับรู้ไว้ในทุกกิจกรรมทุกเวที ที่ไปพบปะกับประชาชน
4. ทุกหน่วยงานต้องมีการติดตามข้อลูกข่าวสารและสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
- ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นสถานการณ์ภายในประเทศ
และสถานการณ์ในต่างประเทศ
- ต้องมีการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ว่าเรื่องใดเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบด้านแรงงาน
- ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อเตรียมการหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- มีระบบในการรายงานข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

- ๑๓ 5. กฎหมายด้านแรงงาน ปัจจุบันมีปัญหาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและการบริหารจัดการ
แรงงาน เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว, TIP Report, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) เป็นต้น
- ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภาพกิจ
และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
- เร่งออกกฎหมายลาดับรองของ พระราชบัญญัติที่ได้ประกาศใช้แล้ว เช่นพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานฯ พระราชบัญญัติแรงงานทานทะเลฯ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคมฯ
- ต้องพัฒนาระบบการตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
6. มาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ยึดถือดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด
- ในการ รักษาความปลอกภัยสถานที่ จอต้องกาหนดพื้นที่ในการควบคุมและกากับดูแลเป็น
ประโยชน์ให้แน่ชัด พื้นที่ใดเป็นพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาด พื้นที่ใดเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ
- กาหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออก ของบุคคลต่างๆ ให้ชัดเจน
- การรักษาความปลอดภัยเอกสารต้องกาหนดชั้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารชั้นความลับของ
เอกสาร และดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
7. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่สาคัญ
- การปรับย้ายตาแหน่งในทุกระดับจะต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถต้องไม่มีการ
วิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่ง หรือจ่ายเงินเพื่อโยกย้ายที่อยู่
- ต้องไม่มีการเรียกร้อยผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ค่าหัวคิว สินบน หรือ
ส่วนใดๆ ทั้งสิ้น
- หน่วยงานใดที่มีรายได้ขอให้ดาเนินการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่
- การจัดซื้อ จัดจ้าง การทาสัญญาโครงการต่างๆ จะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้หากพบ
การทุจริต จะต้องสอบสวนหาผู้กระทาผิดมาลงโทษ
- ตรวจสอบช่องว่าง-ช่องโหว่ ที่ทาให้เกิดการทุจริต ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบระเบียบ
หรือกาหนดมาตรการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- และให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง
8. การพัฒนาบุคลากร กระทรวงแรงงานเป็นการทรวงที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น
ขอให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค คลกรภายในหน่ ว ยให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่พร้อมๆ กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- ให้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

- ๑๔ 9. การให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน
- เน้นการทางานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ มีการบูรณาการทางานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการภายในกระทรวง
- ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการภายนอกกระทรวง ภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของรัฐบาล
นโยบายเฉพาะ : เป็นงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้เร่งดาเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาแรงงาน ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
- หน่วยงานต้องทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่องของทักษะฝีมือ และจานวนแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ
- ร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ในการฝึกงานให้กับนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะจบการศึ ก ษา ให้ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน มี ทั ก ษะฝี มื อ ตรงกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาทางานในเมืองได้
- เรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงาน ถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องทาให้การพัฒนาและการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อรองรับการจ่างค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็น
การเพิ่มศักยภาพของแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งงาน โดยขยายการจัดตั้ง Smart Job Center ให้
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มการแนะแนวอาชีพ เพื่อต่อยอดจาก Smart Job Center เป็น Smart Job
Smart Worker Center
- การจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ จะต้องพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแรงงาน
ในการไปทางานได้อย่างมีศักดิ์ศรี
- ให้ ความส าคัญ กับ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ มสวัส ดิ การ การให้ ความคุ้ มครอง และ ระบบ
แรงงานสัมพันธ์ สร้างหลักประกันทานสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
- พัฒนาระคุ้มครอง และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
- รณรงค์ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ และการจัดชุ ดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มข้นและจริงจัง สถานประกอบกิจการใดที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ดาเนินการออกคาสั่งหรือ
ดาเนินคดีตามอานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- พัฒนาระบบการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประกันสังคม และขยายขอบเขตประกันสังคมให้
ครอบคลุ มไปถึงแรงงานนอกระบบ เพิ่มประสิ ทธิภ าพการประชาสั มพันธ์และเสริมสร้างความสั มพันธ์กั บ
เครือข่ายเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประกันสังคมอย่างทั่วถึง
2. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เรื่องแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ขณะที่ยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวในการพัฒนาประเทศ จึงต้องทาให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากลการ
ดาเนิน การเปิดจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผ่อนผั นให้ทางาน ตามที่คณะรักษาความสงบ

- ๑๕ แห่งชาติและรัฐบาลดาเนินการในรอบที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า ซึ่งจะต้องดาเนินการอย่าง
เป็นระบบครบวงจร
- การกาหนดความต้องการ จะต้องรวบรวมความต้องการแรงงานทั้งในส่ ว นที่เป็นความ
ต้องการรายปีของผู้ประกอบการ และประมาณการความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าและ สมาคม
ประมง น ามาวางแผนกาหนดคุณสมบัติ และจานวนแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสมและเพียงพอ เสนอไปยัง
ประเทศต้นทาง
- การนาเข้าแรงงานต่างด้าว จากเดิมที่เคยผ่านเข้ามาอย่างผิดกฎหมายจะต้องใช้ช่องทาง
ที่ถูกต้อง โดยผ่านศูนย์ประสานงานแรงงานต่างด้าวที่จัดตั้งขึ้นตามด่านถาวรมีการตรวจลงตราวีซ่าและคัด กรอง
ขึ้นต้น จากนั้นจึงให้นายจ้างรับไปยังศูนย์ OSS (One Stop Service) จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ
เพื่อดาเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอน
- ต้ อ งมี ก ารดู แ ลแรงงานต่ า งด้ า วระหว่ า งที่ ท างานอยู่ ใ นประเทศไทย การใช้ แ รงงานให้
เหมาะสมกับสภาพการจ้าง ดูแลในด้านสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล มีการจัด Zoning
เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมดูแลไปจนถึงการอานวยความสะดวกในการกลับภูมิลาเนาเมื่อครบวาระการทางาน
3. ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทา
ให้ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดั บอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ของสหรัฐฯ
(เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watched List) ซึ่งรัฐบาล
ได้กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาต้องดาเนินการ ดังนี้
- ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับอย่างเด็ดขาด ทั้งในส่วนของแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าว
- ในการปราบปรามผู้กระทาความผิด ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังไม่ว่าจะ
เป็นผู้มีอิทธิพล หรือข้าราชการระดับใดก็ตาม หากพบว่าเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์จะต้องถูกดาเนินคดีอย่าง
เด็กขาดไม่มีการละเว้น
- การทางานของศูนย์ปฏิบัติการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่ได้จัดตั้งขึ้นจะต้องทางาน
เชิงรุกมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้
- การตรวจคุ้มครองแรงงานจะต้องบูรณาการชุมตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ความ
เร่งด่วนในการตรวจกิจกรรมกลุ่มเสี่ยง แรงงานในกิจกรรมประมงทะเล
- มีการพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศปมผ. ศร.ชล. กรมเจ้าท่า
กรมประมง
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปูองกันการหลอกลวง
ไปบังคับใช้แรงงาน
- เร่งรัดจัดทาคานิยาม แรงงานบังคับแรงงานทาส แรงงานขัดหนี้

- ๑๖ - จัดอบรมให้กับพนักงานตรวจแรงงานและอาสาสมัครแรงงานประจาตาบล ส่งเสริมแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : DLP) ที่เน้นบทบาทของนายจ้างในการแสดงเจตจานงที่ชัดเจนว่า
พร้อมจะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ เพื่อการดูแลคุ้มครองแรงงานของตนเป็นอย่างดี ทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ต่างชาติ
๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้มารับ
บริการทุกประเภท ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบ e-service
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการด้านแรงงานต่างด้าว
- เร่งจัดทา Application
ในการให้บริการด้านแรงงานเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ให้บริการลูกจ้าง นายจ้างผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนทั่วไป
๕. การพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบพหุภาคี
โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN และกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก
เป็นลาดับแรก
- เน้นการทางานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศด้านแรงงานต่างๆ เพื่อผลัดดันนโยบายความ
ร่วมมือของรัฐบาลให้บรรลุผลสาเร็จ
- ยกระดับการดาเนินงานด้านแรงงานของไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๖. การสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนการดาเนินการในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลโดย
ให้เร่งรัดการจัดตั้ง OSS ในพื้นที่
- กาหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนแบบ
ไป-กลับ และตามฤดูกาล และเร่งดาเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว
- การฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกั บการรองรับตาม
การแบ่งคลัสเตอร์ในแต่ละพื้นที่ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไอทีและดีจิทัล ยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟูา
และอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปเกษตรและอาหาร)
- เร่งขยายสาขาสานักงานประกันสังคมในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษและดาเนินการโครงการ
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗. การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (National Labour Information Center : NLIC)
- จัดทาฐานข้อมูลแรงงานให้เป็นระบบโดยข้อมูลต้องมีรายละเอียดแต่ละภาค กลุ่ม พื้นที่
จัดทาเป็นหมวดหมู่เข้าระบบ และปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา
- เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลในเชิงลึก โดยนาข้อมูลในแต่ละด้าน เช่น ข้อมูลความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การหมุนเวียน การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงาน การเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายจ้างของ
แรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประมวลผลและวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์แรงงานในอนาคตนามาใช้
ประกอบการวางแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของส านั ก งาน
ประกันสังคมเข้ามายังศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

- ๑๗ ๘. การส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- โดยการประสานข้อมูลความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานอาเซียน
- เร่งรัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมที่สาคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพิ่มทักษะความรู้ของแรงงานในประเทศ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงาน อย่างเป็นมาตรฐานให้กับแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
- ส่ งเสริ มองค์ ค วามรู้ ด้ านการประกั นสั งคมให้ แก่ ผู้ ป ระกั นตน โดยยกระดั บ การบริ การ
ประกันสังคมสู่สากล
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน
- พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาให้กับบุคลากรและแรงงาน
๙. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆที่กาลังเผชิญอยู่ เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ทุ กส่ ว นราชการจะต้ องวิ เคราะห์ โครงสร้ างหน่ ว ยงานของตนเองกั บภารกิ จที่ ได้ รั บและ
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไหม จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วเสนอขึ้นมาตามสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้ ขอให้เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน หรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน ไม่ใช่การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเพื่อปรับตาแหน่งอัตราแก้ปัญหาให้กับบุคคล
นโยบายในการทางานของกระทรวงแรงงานในปี ๒๕๕๙ ทั้ง ๑๘ ข้อ เป็นนโยบายที่ผ่านการร่วมคิด
ร่วมพิจารณาทุกส่วนราชการในกระทรวง เพื่อให้ ทุกท่านร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจาก
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกระทรวงแรงงานในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยขอให้นา
นโยบายที่ได้รับไปแปลงเป็นแผนงาน/แผนปฏิบัติการตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน และเร่งดาเนินการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งจะทางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทุกท่านจะต้องทุ่มเท เสียสละ ทางานหนักแข่งกับเวลา
เพื่อวางรากฐานด้านแรงงานของประเทศให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็ง /เพื่อนาพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในที่สุด
2.6 แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564
กระทรวงแรงงาน ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงได้นา
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

- ๑๘ 3. พัฒนากระทรวงให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
โดยจากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี กระทรวงแรงงาน
ได้เล็งเห็นถึงจุดสาคัญของความสาเร็จในช่วง 5 ปีแรก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้บูรณาการกับอีก 15 หน่วยงาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรก ภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งขับเคลื่อนด้วย
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 36 กลยุทธ์ 260 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชน
(ด้านแรงงาน) อย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทามาตรฐานทดสอบและสร้างระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขา
อาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการ
พัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน (บูรณาการ)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน
โดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้แก่กาลังแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 6 คุ้มครองคนหางานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานทา
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 8 ประสานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ)

- ๑๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการด้นแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ดาเนินการความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงานต่างด้าว (บูรณาการ)
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 บรรเทาปัญหาการจ้างงานไม่ตรงกับสายงาน (Mismatch) และการขาดแคลน
แรงงานในระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการจ้างแรงงานและการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลของอุป
สงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากฎหมายเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ แจ้งความต้องการเพื่อได้
ทราบอุปสงค์ที่แท้จริง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร บุ ค ลากร ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความ
เข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
กระทรวง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน
(บูรณาการ)
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างการสื่อสารภายใน และภาพลักษณ์ขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลการ ICT และผู้ใช้งานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 8 การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีเสถียรภาพ มีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย

- ๒๐ 2.7 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์
“แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง
นาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลักดันให้เกิดการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
2. ขยายและเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้ทั่วถึง
3. พัฒนาสมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทาที่มั่นคง
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงงานนอกระบบ และสิทธิตามกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ
และบุคลากรภาครัฐอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบ
7. บูรณาการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน
เป้าประสงค์
1. แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพได้รับการคุ้มครอง และเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่าง
ทัดเทียมแรงงานในระบบ
2. แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะสูงขึ้น มีงานทาอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่มั่นคง
3. แรงงานนอกระบบและบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแรงงานนอกระบบและสิทธิตาม
กฎหมายของแรงงานนอกระบบ
4. ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงความสาคัญของสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทางาน
5. กฎหมายด้านแรงงานนอกระบบมีความครอบคลุม ทันสมัย และการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีระบบสารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ได้
7. กลไกการทางานด้านแรงงานนอกระบบทุกระดับมีประสิทธิภาพในการทางาน โดยเฉพาะการ
ทางานเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง
2. เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนกระบบเพื่อการทางาน
3. เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

- ๒๑ 2.8 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และยุทธศาสตร์การจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินการตามภารกิจของกระทรวงแรงงานและ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่สาคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานที่สาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
แผนงานบูรณาการ
1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงาน
มีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ถูกต้อง พร้อมการ
ได้รับบริการด้านแรงงานของประชาชน
2) แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการให้แรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการในพื้นที่ มีทักษะเพื่อสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อดาเนินการให้แรงงาน
ได้รับความคุ้มครอง ปูองกันไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและปูองกันการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย
4) แผนงานยุทธศาสตร์ปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อดาเนินการคุ้มครอง
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
แผนงานยุทธศาสตร์
1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เพื่อดาเนินการให้ประชาชน
วัยแรงงานมีความรู้ในแนวทางพระราชดาริและพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่จะสามารถนาไปใช้เป็นแบบอย่างในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้
แผนงานพื้นฐาน
1) แผนงานรองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการให้ประชาชนวัย
แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานอย่างทั่วถึง มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานบูรณาการ
1) แผนงานยุ ทธศาสตร์พัฒนาพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดาเนินการให้แรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งรับรู้สิทธิประโยชน์และ
ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระเบียบ
2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อดาเนินการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานไทยด้านโลจิสติกส์และการก่อสร้าง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวข้อง
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อดาเนินการวิจัยความต้องการของแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

- ๒๒ แผนงานยุทธศาสตร์
1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ เพื่อ
ดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้ และได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ในเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานมี
ทักษะฝีมือและผลิตภาพสูงขึ้นรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมาย และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสั งคม และประชาชนทั่วไปหรือ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการแนะแนวอาชีพที่เหมาะสม มีข้อมูลสาหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
แผนงานพื้นฐาน
1) แผนงานรองพั ฒ นาความร่ วมมื อด้ านต่ างประเทศ สร้ างและรั กษาผลประโยชน์ ชาติ เพื่ อ
ดาเนินการคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2) แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานมีงานทาทั้ง
ในประเทศและต่ างประเทศ มีสวัสดิการและได้ รับการคุ้ มครองตามกฎหมาย ได้ รับการพัฒนาทักษะฝี มื อที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานกลุ่มพิเศษ
และแรงงานทั่วไปมี ความพร้อมด้านทักษะและได้รับการบรรจุงานควบคู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความ
อบอุ่นในครอบครัว แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ
1) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ แ รงงานในระบบ
ประกันสังคมมีหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล
2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อดาเนินการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีงานทา มีอาชีพ และมีรายได้ ผ่านการแนะแนวอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์บูรณาการ
1) แผนงานยุทธศาสตร์ปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดาเนินส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ปูองและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ข้อกฎหมาย รองรับการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและแก้ไข
ปัญหาด้านแรงงาน

- ๒๓ 2.9 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดทาขึ้นเพื่อแสดง
ถึ งภารกิ จของส านั กงานปลั ดกระทรวงแรงงานที่ มี ความสอดคล้ องเชื่ อมโยงยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และแผนแม่บทอื่นๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
อานวยการให้วงจรแรงงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์”
พันธกิจ
1) กาหนดและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านแรงงาน
2) ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
4) สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
5) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ
6) พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ดาเนินการใน 3 ผลผลิต 8 โครงการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ประกอบด้วย
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๒๔ 2.10 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561 - 2564) โดยรวมมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน้าหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี้
๑) การสร้ างเสริ มเศรษฐกิ จที่ เข้ มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิ ตฮาลาล การค้ า
การบริการ และการท่องเที่ยว (น้าหนักร้อยละ ๔๐)
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน(น้าหนัก
ร้อยละ ๓๐)
๓) การเสริ ม สร้ า งความมั่น คง พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและการเชื่ อมโยงเมื อ งสู่ น านาชาติ
(น้าหนักร้อยละ ๓๐)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ
และการท่องเที่ยว(น้าหนักร้อยละ ๔๐)”
๑. เป้าประสงค์
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๓) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาสแก่ชุมชน
ประชากร
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.)
ผลงานที่
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ผ่านมา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
สนง.เกษตรและ
๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมวลรวม
-๔.๙๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕
สหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ภาคเกษตร
๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลง/
สนง.เกษตร
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
และสหกรณ์
ที่ดีและเหมาะสม (GAP)
จังหวัดปัตตานี
- พืช
-๕๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
- ประมง
๑๘
๕
๕
๕
๕
๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕
๑
สนง.พาณิชย์
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จังหวัดปัตตานี
สนง.อุตสาหกรรม
๔) จานวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการ
๔
๖
๘
๑๐
๑๒
จังหวัดปัตตานี
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การค้า
(+๒)

- ๒๕ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.)
ผลงานที่
ผ่านมา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๕) อัตราการขยายตัวของรายได้เพิ่มขึ้น
จากการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
- การค้าส่ง ค้าปลีก
๑.๘๘
- การท่องเที่ยว
๒-๕
๖) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสร้างงานอาชีพ ๒๒,๗๙๙
แก่ประชาชนจากเกษตรอุตสาหกรรมในระบบ (ราย)
ประกันสังคม(อุตสาหกรรมพืชพลังงาน,
อุตสาหกรรมปศุสัตว์,อุตสาหกรรมยางพารา)

๒
๒
๐.๕

๒
๓
๑

๒
๔
๑.๕

๒
๕
๒

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
สนง.พาณิชย์
จังหวัดปัตตานี
สนง.ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๓. กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลาดับความสาคัญของ
กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคม และการแข่งขันได้ (ต้นทาง)
๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่
ปูอนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในประชาคมโลก (ต้นทาง)
๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไก
สหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (ต้นทาง)
๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภ าพแรงงาน รองรับ
การพัฒ นาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ (ต้นทาง)
๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตร
อุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ
(ต้นทาง)
๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที่หลากหลาย สร้างความเชื่อมั่น
แก่ นั ก ลงทุน คู่ ค้า และนั กท่ องเที่ ยว ด้ว ยมาตรการกลไกเชิง พื้น ที่ และแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ
(ต้นทาง)
๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าและครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับ
สากล (กลางทาง)
๘) เสริ ม สร้ า งมาตรฐานแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ ปุ า เขา นิ เ วศน์ ท างทะเล
การท่อ งเที่ย วทางศาสนา วัฒ นธรรม รองรับ การเชื่ อมโยงการท่ องเที่ย วในกลุ่ มจั งหวัด และ
นานาชาติ (กลางทาง)

- ๒๖ ๙) สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม
และตลาดใหม่ทสี่ ามารถแข่งขันได้ (ปลายทาง)
๑๐) พัฒ นาระบบการตลาดให้ ไ ด้ม าตรฐาน การค้ าการบริ การ และการลงทุ น กระตุ้ นเศรษฐกิ จ
และสร้างตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้า สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง)
๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุ สลิ ม
รับการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ (ปลายทาง)
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
“การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้าหนักร้อยละ ๓๐)”
๑. เป้าประสงค์
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่ง
สร้างงาน สร้างรายได้
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งตนเองมากขึ้น
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔
ผลงาน
ตัวชี้วัด
ที่ผ่านมา ๒๕๖๑
๑) ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี ๑๗/๑๐
๒/๒๐
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ (พัฒนา
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
ชุมชน/
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด
ทรัพยากรฯ)
๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปุาไม้
๙
๐.๕

๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
๔) ร้อยละของระดับความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
๕) ร้อยละของเด็กปฐมวัย ๔ ช่วง
อายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน)
มีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๒/๒๕ ๒/๓๐

๐.๕

๐.๕

๓๒

๓๐

๓๐

๓๐

๑๐

๕๐

๖๐

๗๐

๗๙.๓๙

๘๕

๘๕

๘๕

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
๒/๓๕ สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี
๐.๕ สนง.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี
๓๐ สนง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปัตตานี
๗๐
สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
๘๕
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

- ๒๗ ตัวชี้วัด
๖) ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓

ผลงาน
ที่ผ่านมา
๔๒

๒๕๖๑
๔๕

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๔๘
๕๑

๒๕๖๔
๕๔

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑

๓. กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของกลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
๑) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปุาต้นน้า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง)
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อสร้างเกราะปูองกันภัยคุกคาม และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง)
๓) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางคุ ณ ธรรม ศาสนา ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสร้ า งคุ ณ ค่ า
มูลค่าเพิ่มเพื่อการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง)
๔) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน
ในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง)
๕) สร้างมาตรการรองรับ ปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติต่อจังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง)
๖) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม
พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง)
๗) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง
รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน (กลางทาง)
๘) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา (กลางทาง)
๙) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาคุ ณ ภาพคน พั ฒ นาเมื อ ง ชุ ม ชน สู่ พื้ น ที่ แ ห่ ง การเรี ย นรู้
ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง)
๑๐) สร้ า งมาตรการเพื่ อการพึ่ งตนเองของประชาชน หมู่ บ้ าน ชุ มชนที่ ยั่ งยื นด้ วยหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง)
๑๑) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษา
ให้ยั่งยืน (ปลายทาง)

- ๒๘ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สาคัญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
“การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
(น้าหนักร้อยละ ๓๐)”
๑. เป้าประสงค์
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ตัวชี้วัด
ผลงานที่
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.)
ผ่านมา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
๘๑.๕
๘๓.๕
๘๕.๕ ๘๗.๕
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัย
๒) ร้อยละของจานวนหมู่บ้านสี
๗๐
๗๕
๘๐
๙๐
ขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด)

๓) อัตราการลดลงของคดีความ
มั่นคงจากความไม่สงบเรียบร้อย
๔) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบริการของรัฐ
๕) จานวนส่วนราชการที่พัฒนา
ตามแผนงานปัตตานีทันสมัย (สร้าง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการ
ประชาชน การพัฒนาเว็บไซต์
๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ บาฮาซา)
การจัดบริการออนไลน์แก่ประชาชน
การเพิ่มจุด wifi บริการประชาชน
ในพื้นที่บริการของส่วนราชการ)

๒๕๖๔
๘๙.๕
๑๐๐

๙๕

๙๐

๘๕

๘๐

๗๕

๘๑.๗๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๑

๕

๑๐

๑๕

๒๐

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดปัตตานี
ศูนย์อานวย
การปูองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด
จังหวัดปัตตานี
ที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
ปัตตานี
สถิติจังหวัด
ปัตตานี
สานักงาน
จังหวัดปัตตานี

- ๒๙ ๓. กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ
กลยุทธ์ และกาหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
๑) เสริ มสร้ างศักยภาพหมู่ บ้ านในการจัดการตนเองให้ มี ความปลอดภั ย และมี ความสงบเรี ยบร้ อย
(ต้นทาง)
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคง
ของจังหวัดด้วยการทางานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร
(กลางทาง)
๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก
ทางราง ทางน้า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัด
ประเทศ อาเซียน และนานาชาติ (กลางทาง)
๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการทางานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ
เน้นภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง)
๕) ปรั บสภาพแวดล้ อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้ มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด
เป็นระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง)
๖) ยกระดับ การบริ การประชาชนให้ มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง
สู่นานาชาติ (ปลายทาง)
๗) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง)
2.11 แนวทางการขับเคลื่อน “สามเหลี่ยมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ต้นแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กรอบแนวคิด มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดนเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้ามา
ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไก “ประสานประชารัฐ ” ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชนขนาดใหญ่ เอกชนในพื้นที่ ประชาชนและสถาบันการศึกษา โดยมุ่งสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกันศักยภาพของพื้นที่เป็นสาคัญ โดยเฉพาะการนาจุดแข็งของพื้นที่มาประกอบสร้างฐานการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบ “เกษตรอุตสาหกรรม” เพื่อ
เป็นต้นทุนการผลิตอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล โดยมีเมืองนาร่องการขับเคลื่อน 3 จังหวัด ดังนี้
1. พื้น ที่ย อดสามเหลี่ ย ม อาเภอหนองจิก จั งหวัดปั ตตานี โดยมุ่งเน้นการพั ฒ นาการค้าขาย
วิสาหกิจชุมชน การเกษตร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางพลังงาน
2. พื้นที่ฐานสามเหลี่ ยมตะวันตก อาเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการค้าขาย
วิสาหกิจชุมชน การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเอง และการค้าชายแดน
ข้ามแดนประเทศมาเลเซีย
พื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันออก อาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นด่านชายแดนที่มีการค้าชายแดนและ
ข้าแดนอยู่แล้ว จะมุ่งเน้นการพัฒนา การค้าขายข้ามแดนประเทศมาเลเซียและวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี
3.1 ข้อมูลทั่วไป
3.1.1 ความเป็นมา
จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง มาเป็นเวลานาน
เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะทาเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถกาบังคลื่นลม
และเป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออกประกอบกับ
ปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่อ งเทศ ของป่า และพืชพรรณธัญญาหารอื่นๆ
สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับเมืองท่าอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จักในนาม
อาณาจั กร ลั งกาสุก ะ หรื อ หลัง หยาซู ว ซึ่งปรากฏในเอกสารจี นมาตั้ง แต่ปลายคริส ต์ศตวรรษที่ 1 หรื อ
ประมาณเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาระหว่างพุทธศตววรษ 12-16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่
บริ เวณเมื องโบราณยะรั ง โดยมี เมือ งโกตามหลิ ฆัย เป็ นเมือ งหลวงและศู น ย์ก ลางการปกครอง มี ความ
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาจานวนมากกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่ประมาณ 9
ตารางกิโลเมตร จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อ “ปะตานี” มีเรือสินค้าจากชาติ
ต่างๆ ได้แก่ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทา
การค้าขายเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุ กะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้าเปลี่ยน
ทางเดิน ศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่สาคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ปาตานี
ดารุสลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า “ระเบียงเมกกะ”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี ยะหริ่ง หนอง
จิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่จะบังติกอ
ติดกับแม่น้าปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่น้าบริเวณหัวตลาดเป็นย่านชาวจีน
หรือไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดนี้ สาหรับหัวเมืองอื่นสมัยเดียวกัน
ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ระแงะเป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัด
นราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอาเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา
3.1.2 ที่ตั้ง
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ไม่มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 1,212,723 ไร่
3.1.3 อาณาเขต
จังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย ทิศใต้ ติดต่อกับ
เขตอ าเภอเมื องยะลา อ าเภอรามั น จั งหวั ดยะลาและเขตอ าเภอบาเจาะจั งหวั ดนราธิ วาส ทิ ศ ตะวั น ออก
ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอาเภอเทพา และอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

- ๓๒ 3.1.4 สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ ราบชายฝั่งทะเล เป็ นพื้ นที่ส่ วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้ นที่ จั งหวั ด ได้ แก่ทางตอนเหนือและ
ทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 – 30 กิโลเมตร มีความยาว
ชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อาเภอชายทะเล 6 อาเภอ ประกอบด้วยอาเภอ หนองจิก
อาเภอเมืองปัตตานี อาเภอยะหริ่ง อาเภอปะนาเระ อาเภอสายบุรี และอาเภอไม้แก่น
พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้าปัตตานีไหล่ผ่านที่ดิ นมีความเหมาะสม
ในการเกษตรกรรมปลู ก ข้ า ว ยางพารา ได้ แ ก่ พื้ น ที่ ใ นเขตอ าเภอแม่ ล าน อ าเภอยะรั ง อ าเภอยะหริ่ ง
อาเภอมายอ และอาเภอปะนาเระ
3.1.5 สภาพภูมิอากาศ
ฤดู กาลของจั งหวั ดปั ตตานี แบ่ งตามลั กษณะของลมฟ้ าอากาศของประเทศไทยออกได้ เป็ น 2 ฤดู คื อ
1. ฤดู ร้ อ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ น มกราคม ถึ งกลางเดื อน พฤษภาคม ระยะนี้ เป็ นช่ ว งว่ างของ
ฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศร้อน จะร้อนที่สุดในเดือน
เมษายนและเดือนพฤษภาคมแต่ไม่ร้อนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเลกระแสลมและ
ไอน้าจากทะเลทาให้อากาศคลายความร้อนไปมาก
2. ฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นพฤษภาคมถึ ง กลางเดื อ นมกราคมเป็ น ระยะเวลา 9 เดื อ น
โดย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรกจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเป็นระยะเวลา 5 เดือน ช่วงนี้ จะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียในช่วงนี้ฝนจะตกอย่างสม่าเสมอแต่มีปริมาณ
ไม่มากนัก โดยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่า ซึ่งแต่ละเดือนจะมีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 90 - 140 มิลลิเมตร
ช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน
อ่าวไทยเป็นช่วงที่มีฝนตกมากโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปริมาณน้าฝนสูงถึง 300 - 400
มิลลิเมตร
อุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – ปี พ.ศ. 2554 อยู่ในช่วง 18.6 อาศา
เซลเซียส ถึง 38.0 องศาเซลเซียส สาหรับอุณหภูมิในรอบปี พ.ศ. 2554 มีค่าเฉลี่ย 27.22 อาศาเซลเซียส
ค่าอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 35.6 อาซาเซลเซียส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 และค่าอุณหภูมิต่าสุดวัดได้
19.6 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

3.2 ข้อมูลด้านสังคม
3.2.1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
เครื่องทองเหลืองปัตตานี หัตถกรรมช่างฝีมือประเภทเครื่องทองเหลืองของเมืองปัตตานีมีชื่อเสียงเลื่องลือ
ในด้านความประณีต ความสวยงาม และมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะของชาติต่าง ๆ
เช่น จีน อาหรับ ยุโรป สยาม ผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบมลายูท้องถิ่นแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองปั ตตานี
แหล่งใหญ่ได้แก่ที่ จะบังติกอ ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีจะบังติกอเคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง
ของเมืองปัตตานีระหว่างปี พ.ศ. 2388 – 2445 และเป็นที่ตั้งของวังเจ้าเมืองปัตตานีในยุคนั้นด้วยการทา
เครื่องทองเหลืองที่จะบังติกอ เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- ๓๓ 3.2.2 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส่วนภูมิภาค
12 อาเภอ

อบจ. 1 แห่ง

115 ตาบล

เทศบาล 17 แห่ง

642 หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

(เมือง 1 แห่ง)

อบต. 96 แห่ง
อบต. ขนาดใหญ่ 1 แห่ง
แห่ง
อบต. ขนาดกลาง 71 แห่ง
อบต. ขนาดเล็ก 24 แห่ง

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
จังหวัดปัตตานีได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อาเภอ 115 ตาบล 642 หมู่บ้านโดยมีหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง (เทศบาลเมือง 2
แห่ง,เทศบาลตาบล 15 แห่ง ) และองค์การบริหารส่วนตาบล 96 แห่ง แยกเป็น อบต.ขนาดเล็ก 24 แห่ง อบต.
ขนาดกลาง 71 แห่ง และ อบต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง (อบต.บานา)
3.2.3 ประชากรและศาสนา
จังหวัดปัตตานีเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองทาให้เป็นแหล่งศูนย์รวมของประชากร
หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณ
ลุ่มน้าปัตตานี
จังหวัดปัตตานีมีประชากรรวมทั้งสิ้น 699,196 คน แยกเป็นเพศชาย 346,369 คน คิดเป็นร้อยละ
49.53 และเป็นเพศหญิง 352,827 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 แยกรายอาเภอได้ดังนี้ อาเภอเมืองปัตตานี
85,090 คน อาเภอโคกโพธิ์ 60,793 คน อาเภอหนองจิก 56,913 คน อาเภอปะนาเระ 35,730 คน
อาเภอมายอ 54,640 คน อาเภอทุ่งยางแดง 23,453 คน อาเภอสายบุรี 54,636 คน อาเภอไม้แก่น
12,470 คน อาเภอยะหริ่ง 67,031 คน อาเภอยะรัง 87,071 คน อาเภอกะพ้อ 18,066 คน อาเภอแม่ลาน
16,731 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลยะรัง 4,917 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลยะหริ่ง 6,462 คน ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลปางปู 10,146 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลตันหยง 2,743 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลมายอ
4,781 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลปะนาเระ 10,181 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองจิก 6,299 คน ท้องถิ่น

- ๓๔ เทศบาลตาบลบ่อทอง 15,296 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลนาประดู่ 3,279 คน ท้องถิ่นเทศบาลตาบลโคกโพธิ์
3,389 คน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะลุ บั น 14,318 คน และท้องถิ่นเทศบาลเมืองปัตตานี 44,761 คน
มีจานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 180,461 หลังคาเรือน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87.25 นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 12.72 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.03 นับถือศาสนาคริสต์และนับถือศาสนาอื่น
3.2.4 ประชากรกาลังแรงงานและการมีงานทา
สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานีได้ดาเนินการ สารวจภาวะการทางานของประชากรจังหวัดปัตตานี
ไตรมาส 3 ปี 2559 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 พบว่า จังหวัดปัตตานีมีจานวนประชากร
มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไป ประมาณ 458,336 คน โดยในจ านวนนี้ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นก าลั ง แรงงานจ านวนทั้ ง สิ้ น
299,121 คน เพศชาย จานวน 169,758 คน เพศหญิง จานวน 129,363 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ใน
กาลังแรงงานเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 56.75 โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 290,647 คน ผู้ว่างงาน 4,135 คน
หรือร้อยละ 1.38 ของกาลังแรงงานปัจจุบัน กาลังแรงงานที่เป็นผู้รอฤดูกาล 4,339 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
(ไม่พร้อมจะทางาน) จานวนทั้งสิ้น 159,215 คน ซึ่งประกอบ ด้วย พ่อบ้าน แม่บ้าน ประมาณ 56,478 คน
นักเรียน นักศึกษา 50,863 คน และเด็ก คนชรา หรือป่วย พิการ จนไม่สามารถทางานได้ 51,874 คน
การมีงานทา ประชากรของจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559)
มีผู้ที่มีงานทา จานวน 290,647 คน เป็นชาย 166,088 คน หรือร้อยละ 57.14 ของผู้มีงานทาและเป็น
หญิง 124,560 คน หรือร้อยละ 42.85 ผู้มีงานทาสูงสุด ในจานวนผู้มีงานทาร้อยละ 31.08 เป็นผู้ปฎิบัติที่มี
ผีมือในด้านการเกษตรและการประมง รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ร้อยละ
21.37 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 13.52 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 13.91 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ในด้านการขาย
และการให้บริการ ร้อยละ 12.81 นอกจากนี้ประกอบอาชีพอื่น ๆ
การว่างงาน ผู้ว่างงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน 2559) มีทั้งสิ้น 4,135 คน
หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.38 ในจานวนนี้เป็นชาย 881 คน หรือร้อยละ 0.29 ของกาลังแรงงาน
ปัจจุบันและเป็นหญิง 3,254 คน หรือร้อยละ 1.08 โดยอัตราการว่างงานของหญิงมากกว่าชาย คือ ร้อยละ
1.08 ของกาลังแรงงานปัจจุบัน
แรงงานนอกภาคเกษตร จากข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ผู้ทางานอยู่ในแรงงานนอกภาคเกษตร
จานวน 198,089 คน หรือร้อยละ 68.15 ของผู้มีงานทาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ทางานการขายส่ง การขาย
ปลีก จานวน 50,668 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.43 รองลงมาคือ กิจการการผลิต หรือคิดเป็นร้อยละ
9.88 อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกภาคเกษตรน้อยที่สุด กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ จานวน 116 คน หรือร้อย
ละ 0.03 รองลงมาคือลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล จานวน 293 คน ร้อยละ 0.10 ระดับการศึกษาที่สาเร็จส่วนใหญ่
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 115,916 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 ในส่วนของแรงงานในภาค
เกษตร มีจานวนทั้งสิ้น 92,558 คน หรือร้อยละ 31.85 แยกเป็นเพศชาย จานวน 58,667 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63.38 เพศหญิง จานวน 33,891 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.61
แรงงานต่างด้าว ณ เดือนกันยายน 2559 นายจ้าง จานวน 2,428 ราย แรงงานทั้งสิ้น จานวน
18,696 คน จาแนกเป็น พม่า จานวน 11,006 คน คิดเป็นร้อยละ 58.87 เป็นชาย จานวน 8,461 คน หญิง
จานวน 2,545 คน กัมพูชา จ านวน 7,039 คน คิดเป็นร้อยละ 37.64 เป็นชาย จานวน 5,034 คน หญิง
จานวน 2,005 คน ลาว จานวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 3.49 เป็นชาย จานวน 424 คน หญิง จานวน 227 คน

- ๓๕ 3.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาวะเศรษฐกิจ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี ปี 2559 และปี 2560 “เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีปี 2559
คาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 1.1 และขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 2.2 ในปี 2560”
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีในปี 2559 คาดการณ์ ณ เดือนกันยายน 2559 คาดว่า มีแนวโน้ม
ขยายตัวที่ร้อยละ 1.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.0 – 1.2) ปรับประมาณการลดลงจากที่คาดการณ์
ณ เดือนมิถุนายน 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 1.4 โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตยางพาราจะหดตัวจากสภาวะอากาศ
แห้งแล้งกว่าปกติในปีนี้ ประกอบกับสถานการณ์ราคายางที่อยู่ในระดับต่า ชาวสวนยางขาดแรงจูงใจในการกรีด
ยางเพิ่มขึ้น ประกอบกับประมงทะเลยังคงหดตัวจากปัญหาเรื่องการท่าประมง (IUU) ในส่วนของภาคบริการ
ยังขยายตัวได้ จากการบริการด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และสุขภาพ ทั้งนี้ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ในมิติการท่องเที่ยว “โครงการเนรมิตแหลมตาชี อัญมณีแห่งท้องทะเล เพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล”
ให้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของจังหวัด และร่วมจัดกิจกรรมปลุกกระแสพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาค
การท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นระบบมากขึ้น เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาคัญของจังหวัดโดยเฉพาะสินค้า
แปรรูปประมงแบรนด์ปัตตานีก้าวสู่ระดับประเทศ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ จะยังคงเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล (ตาบลละ 5 ล้านบาท) โครงการ เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยในระดับต่า จะส่งผลต่อความเชื่อมั่ นของ
ผู้บริโภคในอนาคต และผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงขับเคลื่อน
จากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูป จากความ
ต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป การจ้างงาน จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,235
คน ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 จะอยู่ที่ ร้อยละ -1.2 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ (1.3) – (1.0)) หดตัวจากปีที่แล้ว ตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลดลง
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีในปี 2560 คาดการณ์ ณ เดือนกันยายน 2559 คาดว่า มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.7 – 2.7) โดยการใช้จ่ายภาครัฐ จะเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต และผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรง
ขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวด้านการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูป จาก
ความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ในส่วนของภาคบริการยังขยายตัวได้
จากการบริการด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และสุขภาพ การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6,544 คน ในด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
1.5 -2.5) ขยายตัวจากปีที่แล้วที่ฐานต่า ตามราคาพลังงานลดลง อย่างไรก็ตาม การประมาณการเศรษฐกิจยัง
มีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผลผลิตยางพารา ราคายางพารา การด่าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ท่าประมงผิดกฎหมาย (IUU) ความผันผวนของค่าเงิน การฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า เหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่ สภาพอากาศที่แห้งแล้ง การขาดแคลนแรงงาน ภาวะราคาน้ามันในตลาดโลกปรับลดลง และมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

- ๓๖ 3.3.2 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2558
(ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.0 - 1.2) จากด้านอุปทาน มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
(ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.6 – 1.9) โดยภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการจะขยายตัวร้อยละ 2.5
และ 2.4 ตามล่าดับ จากแนวโน้มตามความต้องการของตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ
ออสเตรเลีย ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น ภาคบริการขยายตัว
จากการบริการการท่องเที่ยว โดยจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวหลากหลายมิติ ภาคการค้ายัง
ขยายตัวได้สะท้อนจากยอดขายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครั ฐ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีความกังวลต่อรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตร และภาระหนี้ครัวเรือนระดับสูง ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -2.4
ด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด จะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 3.5 -3.7
โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.2 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณพ.ศ.2559 ส่งผลต่อการบริโภค
ภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 และส่วนหนึ่งจากรายได้ของการจ้างแรงงานในการก่อสร้างภาครัฐ
ที่กระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเพิ่มขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว ร้อยละ 3.8
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และอัตราดอกเบี้ยในระดับต่า เอื้อต่อการตัดสินใจในการลงทุนของ
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
3.3.3 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดปัตตานี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี
(โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ (1.3) – (1.0) ) เนื่องจากราคาพลังงานลดลง ส่วนภาวะการจ้างงานคาดว่า
จะเพิ่มขึ้น 3,235 คน จากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการในระบบเป็นหลักด้านการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
3.3.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
การผลิตของจังหวัดปัตตานีในปี 2559 ขยายตัวแบบชะลอลงร้อยละ4.1 เมื่อเทียบกับที่ขยายตัว
ร้อยละ 7.7 ในปีที่ผ่านมาโดยการผลิตภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นผลจาก
การขยายตั ว ของสาขาการขายส่ ง ขายปลี กและสาขาการบริห ารราชการขยายตั ว ร้อยละ14 .0 และ 2.4
ตามลาดับเนื่องจากนโยบายรถคันแรก การบริหารราชการเพิ่มขึ้น ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมาจากสาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้และสาขาการประมงเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย
ต่อการผลิต

บทที่ 4
สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี
4.1 ข้อมูลแรงงานนอกระบบ
4.1.1 ข้อมูลจานวนแรงงานนอกระบบของจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทาที่อยู่ในกาลังแรงงานซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึ้น ไปมีจ านวน 290,648 คน โดยแยกเป็นผู้ มีงานทาที่ ได้รับการคุ้มครองทางประกันสั งคมหรือเรียกว่า
“แรงงานในระบบ” จานวน 119,832 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.23 และผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและ
ไม่มีหลักประกันสังคมจากการทางานหรือเรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” จานวน 170,816 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
58.77 ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในระบบและนอกระบบ จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2559
ข้อมูลจังหวัดปัตตานี
ผู้มีงานทา
แรงงานในระบบ
แรงงานนอกระบบ

หญิง
(คน)
166,088 57.14 124,560
68,590 41.30 51,242
97,498 58.70 73,318
ชาย (คน) ร้อยละ

ร้อยละ

รวม (คน)

42.86 290,648
41.14 119,832
58.86 170,816

ร้อยละ
100
41.23
58.77

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

4.1.2 ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบจาแนกตามกลุ่มอายุ
ผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 ปี ขึ้นไป
จานวน 31,784 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.61 รองลงมามีอายุระหว่าง 45-49 ปี จานวน 21,732 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.72 และอายุระหว่าง 40-44 ปี จานวน 20,890 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.23
จะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 40 -60 ปีขึ้นไป ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2559
จานวนแรงงานนอกระบบ
กลุ่มอายุ
จานวน (คน) เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
ร้อยละ
อายุ 15 - 19 ปี
5,982
5,056
926
3.50
อายุ 20 - 24 ปี
13,248
9,477
3,771
7.76
อายุ 25 - 29 ปี
15,492
9,734
5,758
9.07
อายุ 30 - 34 ปี
11,319
6,759
4,560
6.63
อายุ 35 - 39 ปี
17,020
10,344
6,676
9.96
อายุ 40 - 44 ปี
20,890
12,495
8,395
12.23

- ๓๘ กลุ่มอายุ
อายุ 45 - 49 ปี
อายุ 50 – 54 ปี
อายุ 55 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวมแรงงานนอกระบบ

จานวน (คน)
21,732
17,558
15,791
31,784
170,816

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
9,912
11,820
8,940
8,618
8,133
7,658
16,648
15,136
97,498
73,318

ร้อยละ
12.72
10.28
9.24
18.61
100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

4.1.3 ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานนอกระบบ
ระดับการศึกษาที่สาเร็จของแรงงานนอกระบบ ส่ วนใหญ่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
จานวน 48,539 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.36 รองลงมา คือ ระดับต่ากว่าประถมศึกษา จานวน 42,970 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.16 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 26,954 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 จะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบจะอยู่ในกลุ่มการศึกษาระดับต่าถึงปานกลาง ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559
วุฒการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
รวม

จานวน (คน)
14,492
42,970
48,439
22,612
26,954
15,349
170,816

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)
6,962
7,530
22,645
20,325
29,494
18,945
13,926
8,686
17,770
9,184
6,701
8,648
97,498
73,318

ร้อยละ
8.48
25.16
28.36
13.24
15.78
8.99
100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

4.1.4 อาชีพของแรงงานนอกระบบ
อาชีพของแรงงานนอกระบบส่ วนใหญ่เป็นอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
จานวน 77,538 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.39 รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านและตลาด
จานวน 37,023 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 อาชีพด้านความสามารถทางฝีมือ จานวน 23,947 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.02 และอาชีพพื้นฐานต่างๆ จานวน 17,766 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.40 ดังตารางที่ 4-4

- ๓๙ ตารางที่ 4-4 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามอาชีพ ปี 2559
อาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆและสาขาที่เกี่ยวข้อง
เสมียน

พนักงานบริการ และพนักงานในร้านและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง
ผู้ปฏิบัติงานที่มฝี ีมือในด้านความสามารถทางฝีมือ
และธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักรด้านการประกอบ
อาชีพพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและบริการ

รวม

จานวน (คน)
3,875
2,307
2,171
1,190
37,023
77,538

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) ร้อยละ
3,875
2.27
478
1829
1.35
1507
664
1.27
1190
0.70
15,356
21,667 21.67
48,728
28,810 45.39

23,947

13,830

10,117

14.02

4,999
17,766
170,816

3,542
10,182
97,498

1,457
2.93
7,584 10.40
73,318 100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

4.1.5 ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์แรกของแรงงานนอกระบบ
ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์แรกของแรงงานนอกระบบ พบว่าส่วนใหญ่แรงงานนอกระบบ มีชั่วโมงการทางาน
ตั้งแต่ 30-39 ชั่วโมง จานวน 82,492 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.29 รองลงมาคือ ชั่วโมงการทางาน 40-49 ชั่วโมง
จานวน 49,328 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88 และชั่วโมงการทางาน 20-29 ชั่วโมง จานวน 17,834 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.44 ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามชั่วโมงการทางาน ปี 2559
ชั่วโมงการทางานต่อสัปดาห์
0 ชั่วโมง
1-9 ชั่วโมง
10-19 ชัว่ โมง
20-29 ชัว่ โมง
30-39 ชัว่ โมง
40-49 ชัว่ โมง
50 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
4,735
687
3,507
17,834
82,492
49,328
12,233
170,816

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
3,353
1,382
195
492
1,107
2,400
9,785
8,049
48,934
33,558
28,136
21,192
5,988
6,245
97,498
73,318

ร้อยละ
2.77
0.40
2.05
10.44
48.29
28.88
7.16
100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

- ๔๐ 4.1.6 ปัญหาจากการทางานของแรงงานนอกระบบ
ปั ญ หาที่ เ กิ ดจากการท างานของแรงงานนอกระบบ ส่ ว นใหญ่พ บว่ า แรงงานนอกระบบมีปั ญ หา
เกิ ด จากการท างาน คื อ ค่ า ตอบแทนน้ อ ย จ านวน 29,664 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.57 รองลงมา คื อ
งานขาดความต่ อ เนื่ อ ง จ านวน 3,881 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.18 และงานหนั ก จ านวน 2,874 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.54 ดังตาราง 4-6
ตารางที่ 4-6 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามปัญหาจากการทางาน ปี 2559
ปัญหาจากการทางาน
ค่าตอบแทนน้อย
งานหนัก
ที่งานไม่ตรงเวลาปกติ
งานขาดความต่อเนื่อง
ชั่วโมงทางานมากเกินไป
ไม่มีวันหยุด
ลาพักผ่อนไม่ได้
ไม่มีสวัสดิการ
รวม

จานวน (คน)
27,664
2,874
533
3,881
363
324
533
1,950
38,122

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
13,312
14,352
1,614
1,260
77
456
3,077
804
153
210
324
249
284
951
999
19,757
18,365

ร้อยละ
72.57
7.54
1.40
10.18
0.95
0.85
1.40
5.12
100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

1.1.7 ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานนอกระบบ
ปั ญหาสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานนอกระบบ ส่ วนใหญ่พบว่า แรงงานนอกระบบมีปัญหา
สภาพแวดล้อมในการทางานมีฝุ่นละออง ควัน กลิ่น จานวน 3,715 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96 รองลงมา
คือ อิริ ย าบถในการทางาน จ านวน 2,486 คน คิดเป็นร้อยละ 28.08 และสถานที่ทางานคับแคบ
จานวน 1,180 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ดังตาราง 4-7
ตารางที่ 4-7 จานวนผู้มีงานทาที่อยู่ในแรงงานนอกระบบ จาแนกตามปัญหาสภาพแวดล้อม ปี 2559
ปัญหาจากการทางาน
สถานที่ทางานคับแคบ
สถานที่ทางานไม่สะอาด
สถานที่ทางานอากาศไม่ถ่ายเท
อิริยาบถในการทางาน

จานวน (คน)
1,180
658
147
2,486

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
1,180
400
259
62
85
1085
1401

ร้อยละ
13.33
7.43
1.66
28.08

- ๔๑ ปัญหาจากการทางาน
ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น
แสงสว่างไม่เพียงพอ
รวม

จานวน (คน)
3,715
667
8,853

จานวนแรงงานนอกระบบ
เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน)
2,728
988
351
315
5,806
3,048

ร้อยละ
41.96
7.53
100.00

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

4.2 ข้อมูลผู้พิการ
จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลผู้พิการจังหวัดปัตตานี ปี 2559 วัยแรงงาน อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน
13,220 คน ส่วนใหญ่พบว่า มีความพิการประเภททางการเคลื่ อนไหวหรือทางรางงาน จานวน 6,352 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.05 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จานวน 1,927 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58
และพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จานวน 1,662 คน คิดเป็น 12.57 ดังตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 ข้อมูลผู้พิการจังหวัดปัตตานี ปี 2559
ประเภทความพิการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ทางการเห็น
1,258
9.52
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
1,927
14.58
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
6,352
48.05
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม
1,662
12.57
ทางสติปัญญา
1,097
8.30
ทางการเรียนรู้
889
6.72
ทางออทิสติก
35
0.26
รวม
13,220
100.00
ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

4.3 ข้อมูลผู้สูงอายุ
จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปปี 2559 จานวน 83,703 คน แบ่งเป็นเพศชาย
จานวน 47,459 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 และเพศหญิง 36,244 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 (สนับสนุน
ข้อมูลจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี) ดังตาราง 4-9
ตารางที่ 4-9 ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ปี 2559
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
47,459
56.70
หญิง
36,244
43.30
รวม
83,703
100.00

- ๔๒ 4.4 ข้อมูลผู้รับงานไปทาที่บ้าน
จั ง หวั ด ปั ต ตานี มี ข้ อ มู ล ผู้ รั บ งานไปท าที่ บ้ า นที่ จ ดทะเบี ย น ปี 2559 จ านวน 8 กลุ่ ม 74 ราย
(สนับสนุนข้อมูลจากสานักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี)
4.5 ข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40
จังหวัดปั ตตานี มีข้อมู ล ผู้ป ระกันตนตามมาตรา 40 ปี 2560 จานวน 24,220 คน จาแนกเป็น
ทางเลือก 100 จานวน 145 คน ทางเลื อก 150 จานวน 23,407 คน (สนับสนุนข้อมูลจากส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี)
4.6 ข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์สาธารณะ
จั งหวัดปั ตตานี มีข้อมูล ผู้ ขอจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าธารณะ ปี 2559 จาน วน
191,990 คัน ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 22,514 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1,214 คัน รถยนต์บ รรทุกส่ ว นบุ คคล 28,924 คั น รถยนต์ ส ามล้ อส่ ว นบุ คคล 2 คั น รถจั กรยานยนต์
138,453 คัน รถจักรยานยนต์สาธารณะ 597 คัน รถโดยสารประจาทาง 463 คัน รถโดยสารไม่ประจาทาง
233 คัน รถโดยสารส่วนบุคคล 124 คัน (สนับสนุนข้อมูลจากสานักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี)
4.7 ข้อมูลกลุ่มอาชีพหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2559 จาแนกเป็น
ผู้ผลิตฯ 602 ราย ผลิตภัณฑ์ 1,164 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 515 กลุ่ม ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นรายเดี่ยว 85 ราย ผู้ผลิต SMEs 2 ราย ทั้งนี้ได้ดาเนินการจาแนกผลการดาเนินงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า
อาหาร 589 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 30 ผลิตภัณฑ์ ผ้าฯ 198 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ฯ 278 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรฯ
69 ผลิตภัณฑ์ (สนับสนุนข้อมูลจากสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี)
4.8 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิเคราะห์สัดส่วนของแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทาในจังหวัดปัตตานี
4.8.1 จานวนและร้อยละของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดปัตตานี ต่อประชากรรวมจังหวัดปัตตานี
ปี 2556 - 2559
ประชากรรวมจังหวัดปัตตานี ปี 2556 มีจานวนประชากรรวม 669,961 คน เป็นประชากร
วัยแรงงาน จานวน 553,160 คน คิดเป็นร้อยละ 82.57 ปี 2557 มีจานวนประชากรรวม 669,961 คน
เป็นประชากรวัยแรงงาน จานวน 451,940 คน คิดเป็นร้อยละ 67.46 ปี 2558 มีจานวนประชากรรวม
694,023 คน เป็นประชากรวัยแรงงาน จานวน 455,553 คน คิดเป็นร้อยละ 65.64 ปี 2559
มีจานวนประชากรรวม 700,961 คน เป็นประชากรวัยแรงงาน จานวน 459,320 คน คิดเป็นร้อยละ
65.52 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ปี พบว่า ร้อยละของประชากรวัยแรงงานต่อประชากรรวมจังหวัดปัตตานี
มีแนวโน้มลดลง ดังตาราง 4-10 และแผนภูมิ 4-1

- ๔๓ ตารางที่ 4-10 จานวนและร้อยละของประชากรวัยแรงงานจังหวัดปัตตานี ต่อประชากรรวมของจังหวัด
ปี พ.ศ.
ประชากรรวมจังหวัด (คน)
ประชากรวัยแรงงาน (คน)
ร้อยละ
ปี 2556
669,961
553,160
82.57
ปี 2557
669,961
451,940
67.46
ปี 2558
694,023
455,553
65.64
ปี 2559
700,961
459,320
65.52
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

แผนภูมิที่ 4-1 ร้อยละของประชากรวัยแรงงานในจังหวัดปัตตานีต่อประชากรรวมจังหวัดปัตตานี
ปี 2556 – 2559
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4.8.2 จานวนและร้อยละของผู้มีงานทาต่อประชากรวัยแรงงานของจังหวัดปัตตานี ปี 2556 – 2559
ปี 2556 จังหวัดปัตตานีมีประชากรวัยแรงงาน จานวน 553,160 คน เป็นผู้มีงานทา 369,885 คน
คิดเป็นสัดส่วนผู้มีงานทาต่อประชากรวัยแรงงาน ร้อยละ 66.87 ปี 2557 มีจานวนประชากรวัยแรงงาน
451,940 คน เป็นผู้มีงานทา 309,735 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้มีงานทาต่อประชากรวัยแรงงาน ร้อยละ 68.54
ปี 2558 มีจานวนประชากรวัยแรงงาน 455,553 คน เป็นผู้มีงานทา 303,692 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้มีงานทาต่อ
ประชากรวัย แรงงาน ร้ อยละ 66.66 และ ปี 2559 มีจานวนประชากรวัย แรงงาน 459,320 คน
เป็ น ผู้ มี ง านท า 285,476 คน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นผู้ มี ง านท าต่ อ ประชากรวั ย แรงงาน ร้ อ ยละ 62.15
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 4 ปี พบว่าสัดส่วนผู้มีงานทา ต่อประชากรวัยแรงงาน มีจานวนน้อยลง ดังตาราง 4-11
และแผนภูมิ 4-2
ตารางที่ 4-11 จานวนและร้อยละของผู้มีงานทาในจังหวัดปัตตานีต่อประชากรวัยแรงงาน
ปี พ.ศ.
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ประชากรวัยแรงงาน (คน)
553,160
451,940
455,553
459,320

ผู้มีงานทา (คน)
369,885
309,765
303,692
285,476

ร้อยละ
66.87
68.54
66.66
62.15

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

- ๔๔ แผนภูมิที่ 4-2 ร้อยละของผู้มีงานทาต่อประชากรวัยแรงงานของจังหวัดปัตตานี ปี 2556 – 2559
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4.8.3 จานวนและร้อยละแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทาจังหวัดปัตตานี
ปี 2556 มีจานวนผู้มีงานทา 369,885 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 181,777คน คิดเป็นร้อยละ
49.14 ปี 2557 มีจานวนผู้มีงานทา 309,765 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 152,104 คน คิดเป็นร้อยละ
49.10 และ ปี 2558 มีจานวนผู้มีงานทา 303,692 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 163,980 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 ปี 2559 มีจานวนผู้มีงานทา 285,476 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 170,816 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.83 เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ปี พบว่า จานวนแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ดังตาราง 4-12 และแผนภูมิ 4-3
ตารางที่ 4-12 จานวนและร้อยละของแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทาจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ.
ผู้มีงานทา (คน)
แรงงานนอกระบบ (คน)
ร้อยละ
ปี 2556
369,885
181,777
49.14
ปี 2557
309,765
152,104
49.10
ปี 2558
303,692
163,980
54.00
ปี 2559
285,476
170,816
59.83
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

แผนภูมิที่ 4-3 ร้อยละของแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทาในจังหวัดปัตตานี ปี 2556 – 2559
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- ๔๕ 4.8.4 จานวนและร้อยละของคนพิการและผู้สูงอายุต่อผู้มีงานทาปี 2557 - 2559
จากข้อมูล ปี 2557 พบว่า ผู้มีงานทา จานวน 309,765 คน มีคนพิการ จานวน 9,356 คน คิดเป็นร้อยละ
3.02 ของผู้มีงานทา และผู้สูงอายุ จานวน 79,786 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 ของผู้มีงานทา ปี 2558
พบว่า ผู้มีงานทา จานวน 303,692 คน มีคนพิการ 12,908 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ของผู้มีงานทา และ
ผู้สูงอายุ จานวน 83,738 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.57 ของผู้มีงานทา ปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทา จานวน
285,476 คน มีคนพิการ 13,220 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63 และผู้สูงอายุ จานวน 83,703 คน คิดเป็นร้อยละ
29.32 ของผู้มีงานทา ดังตาราง 4-13
ตารางที่ 4-13 จานวนและร้อยละของผู้พิการและผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบต่อผู้มีงานทาปี 2556 - 2559
ปี พ.ศ.
ผู้มีงานทา (คน) คนพิการ (คน)
ร้อยละ
ผู้สูงอายุ (คน)
ร้อยละ
ปี 2557
309,765
9,356
3.02
79,786
25.76
ปี 2558
303,692
12,908
4.25
83,738
27.57
ปี 2559
285,476
13,220
4.63
83,703
29.32
4.9 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการที่สาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาฯ หรือแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ เพราะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยหลักการที่ถูกต้องทาให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพโดย
การวิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ และทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ แล้วนาไป
วิเคราะห์เพื่อกาหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัด ตามกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเด็นแรงงานนอกระบบในจังหวัดปัตตานี ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
(1) แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้ สู ง อายุ และ
แรงงานคนพิการของจั งหวัดปัตตานี มีการรวมกลุ่ ม
และมีข้อมูลการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้รับงานไปทาที่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ
(2) จังหวัดปัตตานีมีนโยบายและให้ความสาคัญ ใน
การช่ ว ยเหลื อ แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้ สู งอายุ
และแรงงานคนพิการ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
(3) หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานและ
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ได้มีการบูรณาการด้านข้อมูล
ในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
(4) จังหวัดปัตตานีมีบัณฑิตแรงงานเป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนการทางานในพื้นที่ชุมชน ตาบลและหมู่บ้าน

จุดอ่อน (Weaknesses)
(1) กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ แรงงานสู ง อายุ แ ละ
แรงงานคนพิ การยัง ไม่ทราบถึง สวัส ดิก าร และสิ ท ธิ
ประโยชน์ของภาครัฐที่จะได้รับ
(2) การติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ า นภาษาระหว่ า งบุ ค ลากร
ภาครัฐ กับกลุ่ มแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้ สูงอายุ
และแรงงานคนพิการ
(3) การมีพฤติกรรมการทางานที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
ทางานไม่เต็มเวลา ส่งผลต่อคุณภาพของงาน

- ๔๖ ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats)

(1) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาด้าน (1) ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุและแรงงานคนพิการ ของจังหวัดปัตตานี
( 2 ) มี ก ฎ ห ม า ย ร อ ง รั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ช่ น
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕3
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ กั น สั ง ค ม พ . ศ . 2 5 3 3
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ มการพัฒ นาฝี มือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พระราช
กฤษฎี ก าก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต ราการจ่ า ยเงิ น
สมทบ ประเภทของประโยชน์ ท ดแทนตลอดจน
หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขแห่ งสิ ทธิ ในการรั บประโยชน์
ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ ประกันตน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
(3) เป็นจังหวัดที่มีพหุวัฒนธรรมและมีอัตตลักษณ์ที่ดีงาม

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕60 - 2564
วิสัยทัศน์
แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายการคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เป้าประสงค์
1. แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมการมีงานทา และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทางาน ได้รับ
ความคุ้มครองและมีหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง
3. มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและการมีงานทาอย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทางาน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รับทราบและเข้าใจถึงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ
-๒2-้มครองตามกฎหมาย เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และ
ขยายความคุ้มครองการประกันสังคม
5. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดเก็-39บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

- ๔๘ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ ให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์

แรงงานนอกระบบ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทา และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕60

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64

1. จานวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับข้อมูล
3,000
ข่าวสาร/ตลาดแรงงาน
2. จานวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการ
2,200
ส่งเสริมการมีงานทา
3. จานวนแรงงานนอกระบบได้รับการฝึกอบรม 1,800
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

3,150

3,300

3,450

3,600

2,200

2,200

2,200

2,200

2,000

2,200

2,400

2,600

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและการมีงานทาอย่างยั่งยืน
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
2. โครงการสานึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
3. โครงการศูนย์แรงงานอาเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยยิ้มสู่ชุมชน
4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทางานแก่แรงงานนอกระบบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. โครงการฝึกอบรมแรงงานรองรับการขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง
8. โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
9. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
10. กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
11. กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
12. กิจกรรมศูนย์ตรีเทพ เพื่อการจ้างงานครบวงจร
13. กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้
14. กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้าน
15. กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทา
16. โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
17. โครงการขยายโอกาสการมีงานทาให้ผู้สูงอายุ

- ๔๙ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขยายการคุ้มครองและสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคม
แรงงานนอกระบบ ตระหนักถึงความสาคัญด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
การทางาน ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของการเก็บเงินสมทบของ
ผู้ประกันตน ม.40
- จานวนแรงงานนอกระบบได้รับการ
คุ้มครองแรงงาน
- แรงงานนอกระบบได้รับการเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิแรงงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕60

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

20,400 21,300 22,400 23,600 24,800
200

180

160

150

140

40

40

35

35

40

กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดใี นการทางาน
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
2. กิจกรรมสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ
กลยุทธ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน รับทราบและเข้าใจถึงสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย
2. ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
5. โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ

- ๕๐ กลยุทธ์
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และขยาย
ความคุ้มครองการประกันสังคม
โครงการ / กิจกรรม
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
2. การตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
3. กิจกรรมบริหารจัดการประกันสังคม สาหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามกฎหมาย
4. กิจกรรมบริหารจัดการระบบประกันสังคมสาหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

- ๕๑ ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เป้าประสงค์

มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- ศูนย์แรงงานระดับอาเภอมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลด้านแรงงาน
นอกระบบ
- ระดับความสาเร็จในการบูรณาการการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕60

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

12

12

12

12

12

5

5

5

5

5

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
โครงการ / กิจกรรม
1. การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน
2. การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
3. โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสานักงานแรงงานจังหวัด
4. การจัดทาบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
5. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
6. การจัดทาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าจ้างของจังหวัด
7. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานระดับจังหวัด
8. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
9. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
10. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ
11. กิจกรรมมีงานทานาชุมชนเข้มแข็ง
หมายเหตุ: ระดับความสาเร็จ 5 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 : สารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบและความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากแรงงานนอกระบบ
ระดับที่ 2 : สรุปข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 3 : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบที่มีความเดือดร้อนและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้
ระดับที่ 4 : พัฒนาฝีมือ/ส่งเสริมอาชีพ/ให้ความรู้ด้านกฎหมาย/ส่งเสริมให้มีหลักประกันสังคม
ระดับที่ 5 : จัดทารายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงทราบ

แผนที่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน์ “แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ
ให้ได้รับการพัฒนาและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขยายความคุ้มครองและสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมการมีงานทา มีมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสาคัญด้นความปลอดภัย
อาชีวอนามัยในการทางาน ได้รับความคุ้มครอง
และหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง

มีระบบบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพการให้บริการ
แรงงานนอกระบบมีทักษะ
และความรู้รองรับ
การทางานในตลาดแรงงาน

แรงงานนอกระบบ
มีศักยภาพ ได้มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

เสริมสร้างหลักประกันด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการทางาน

แรงงานนอกระบบได้รับ
ความคุ้มครองและมี
หลักประกันทางสังคมตาม

ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบ
ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
สะดวกแก่การเรียกใช้ประโยชน์

ส่งเสริมการมีหลักประกัน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมที่ดี

สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ
มีความรู้ด้านความคุ้มครองและ
การมีหลักประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
และการวางแผนด้านกาลังแรงงานนอกระบบ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน
นอกระบบให้มีงานทาที่มั่นคง
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

พัฒนาด้านฝีมือแรงงาน
ให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน
แรงงาน

พัฒนาองค์กร
ส่งเสริม พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและการมีงานทาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ด้านความคุม้ ครอง สิทธิประโยชน์และหลักประกันสังคม
ตามกฎหมายแรงงาน

บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานนอกระบบ
เพื่อพร้อมนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

บทที่ 6
การนาไปสู่แผนการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 แนวทางการดาเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 - 2564 ดาเนินการ
การโดยกระบวนการปฐมภูมิและทุติยภูมิ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นนามาสู่การจัดทาแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์และเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ จึงได้กาหนดแนวทางการ
ทาแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1) สร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และกาหนดแนวทางบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2) พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานในลั ก ษณะบู ร ณาการและ
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกัน
3) พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานตลอดจนนามาใช้เป็นข้อมูล ในการประสานแผนงาน แผนคน
และแผนเงินอย่างเป็นระบบ
6.2 การติดตาม และประเมินผล
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกหนึ่งภายใต้วงจรหรือกระบวนการแผน/ยุทธศาสตร์ เพราะการ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560-2564
ประสบความสาเร็ จหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้ยังทาให้ ทราบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้หรือไม่
ตามหลักการ PDCA คือ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ (Plan) แล้วนาแผนสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด
แปลงแผนฯเป็นแผนงาน/โครงการ จากนั้นก็จะมีการตรวจติดตามว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดหรือไม่
(Check) หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ (Action) เป็นต้น ดังนั้น จึงได้
กาหนดแนวทางการตรวจติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งรายปี/ภาพรวม 5 ปี และปรับแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสถานการณ์ ที่อาจเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลและแผนชาติ
2) จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE) ระดับยุทธศาสตร์และกาหนดการประเมินผลตามตัวชี้วัด
รายปี/ภาพรวม 5 ปี
3) พัฒนาดัชนีตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวม ระดั บยุทธศาสตร์
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ ได้แก่ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงต่างๆ
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเป็นเครือข่ายการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด
การยอมรับและนาผลไปใช้ประโยชนร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4) รายงานการติดตามประเมินผลในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายปีเสนอต่อผู้ บริหาร
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผังความเชื่อมโยงด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
น 3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
น 1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
น 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
น 4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
น 1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
น 2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะที่ 1 (ปี 2560 – 2564)
สร้างก้าลังคนให้เป็น “Productive Manpower”
เป็นก้าลังคนที่มีคุณภาพ

ระยะที่ 3 (ปี 2570 – 2574)
เข้าสู่ “Creative Workforce” เป็นแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ สร้างมูลค่าเพิ่มในการท้างานและ
บรรจุเป้าหมาย Sustainable Development Goals คือ Full Employment และ Decent Work

ระยะที่ 2 (ปี 2565 – 2569)
เข้าสู่การเป็น “Innovative Workforce” ก้าลังแรงงานที่สามารถน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มผลผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะที่ 4 (ปี 2575 – 2579)
ก้าลังแรงงานของไทยเป็น “Brain Power” เพื่อสร้างสังคมการท้างานแห่งปัญญาในที่สุด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาการเหลื่อมล้้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน

และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า 2.5 ต่อปี และผลิตภาพ

การผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

นโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน”
นโยบายที่ 1
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

นโยบายที่ 2
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
ย1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ป1 แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน
มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
ป2 สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงาน
ในการแข่งขันทาเศรษฐกิจ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

ย2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง
หลักประกันในการท้างานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ย3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

ป1 แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์

ป1 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มี

ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมทีมั่นคงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ป2 ก้าลังแรงงาน ได้รับความคุ้มครอง ขยายโอกาส
การมีงานท้าและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ประสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นไปตาม
การด้าเนินงานตามพันธกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ป2 บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้
ส่งที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ย4 การพัฒนากลไกในการสร้าง
ความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
ป1 ตลาดแรงงานมีก้าลังแรงงานที่
เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ป2 แรงงานได้รับการจ้างงานที่
เหมาะสมและเป็นธรรม

ย5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
ป1 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว
และมีธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ป2 บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการองค์กร

ย6 การพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
ป1 พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและ
การบูรณาการเพื่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ย 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม

ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 4 พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ
กลยุทธ์ 5 สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม และ
เมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า
และครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล

ย 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน
กลยุทธ์ 9 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน
สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

ย 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท้างานเชิงบูรณาการรูปแบบ

ประชารัฐ เน้นภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ 6 ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของ
เมืองสู่นานาชาติ
กลยุทธ์ 7 เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2560 – 2564)

ย1 เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและ

ย2 เสริมสร้างสมรรถนะแรงงาน

ย3 เพิ่มสมรรถะการบริหาร

ขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง
ป1 แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพได้รับ
ความคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคมและ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์
ป2 แรงงานนอกระบบเข้าถึงอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท้างาน

นอกระบบเพื่อการทางาน
ป1 แรงงานนอกระบบมีความรู้และ
ทักษะอาชีพ มีมาตรฐานสมรรถนะ
และมีรายได้ที่มั่นคง
ป2 แรงงานนอกระบบมีความพร้อม
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

จัดการแรงงานนอกระบบ
ป1 มีองค์กรหลักรับผิดชอบการ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
ป2 มีกลไกการขับเคลื่อนแรงงาน
นอกระบบที่มีประสิทธิภาพ
ป3 มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
ป4 มีเครือข่ายแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น

ย1 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ
ให้ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ : แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมการ
มีงานท้า และมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและการ
มีงานท้าอย่างยั่งยืน

ย2 ขยายการคุ้มครองและสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางสังคม
เป้าประสงค์ : แรงงานนอกระบบตระหนักถึงความส้าคัญ
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท้างาน ได้รับความ
คุ้มครองละมีหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย
อาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท้างาน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบมีความรู้
ด้านกฎหมายแรงงานฯ

ย3 พัฒนาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานนอกระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัมฯรูปแบบการบูรณาการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

