บทที 1
บทนํา
1.1 แนวคิดและหลักการเหตผล
ุ
จัง หวัด เชี ย งรายให้ ค วามสํ า คัญ กับ การจั ด เตรี ย มพัฒ นากํา ลั ง คนให้พ ร้ อ มกั บ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานจึงเห็นชอบให้สํานักงานแรงงานจังหวั ดเชี ยงรายดํ าเนินโครงการจัดทํ าแผนกําลั งคนจังหวั ดเชียงราย
ให้ส อดคล้อ งกับตลาดแรงงาน โดยสํ านัก งานแรงงานจังหวั ด เชี ยงรายพิ จารณาเห็ นว่ า หั วใจสํา คัญของการ
วางแผนกําลังคน คือ การมุ่งเพื อแก้ไขหรื อลดสภาพปั ญหาด้านแรงงานทีดํารงอยู่ในปั จ จุ บ ั น ได้แก่ ปั ญหาคน
ว่างงาน ตลอดจนการทํ า งานตํ าระดั บอั นเนื องมาจากคนล้ นงานมีท ั กษะฝี มือ ไม่ตรงกับความต้ องการของตลาด
และปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ งเกิ ด ขึ นอย่า งต่อ เนื องจากยั งไม่ มีระบบการจัดการที ทํ า ให้มีการจัดสรร
กํ าลั งคนหรื อผลิตกํ าลังคนในสาขาวิชาชีพและระดั บฝี มือต่างๆ
ความหมายของการวางแผนกํ าลั งคน คือ การวางแผนจัดสรรกํ าลังคนในสาขาวิชาชีพและระดั บฝี มือต่างๆ
ให้สมดุลกั บความต้ องการของจังหวั ดหรื อประเทศ เพือพั ฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกํา ลังคน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด โดยการคาดคะเนอุปสงค์ และอุปทานกําลั งคนและวางแผนการใช้ ก ํ าลั งคนดั งกล่าวให้
เกิดความสมดุล
เพื อให้ก ารดําเนิ น การจัด ทํา แผนกํา ลังคนจังหวั ด เชี ยงราย สัมฤทธิ ผลตามตัวชี ว ัดที กํา หนดให้มีแ ผน
กํ าลั งคนของจังหวั ดเชี ยงรายสํานักงานแรงงานจังหวั ดเชี ยงรายจึ งเสนอแต่งตังคณะทํ า งานยกร่ างแผนกําลังคน
จังหวั ดเชี ยงราย เพือรับผิดชอบการยกร่ างและจั ดทํ าแผนกํ าลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานพร้อมนํา เสนอ
คณะกรรมการจัดทํ าแผนกําลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายเพือให้ความเห็ นชอบสํ า หรั บคณะทํ า งานยกร่ างแผนกําลังคน
จังหวั ดเชี ยงรายดั งกล่าว นายพินิจ หาญพานิ ช รองผู ้ ว่าราชการจังหวั ดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ยกร่ างแผนกํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย ได้ลงนามในคํ าสังแต่งตั งวั นที9 เดือนกรกฎาคม 2552 ซึ งมีผู ้ ทรงคุ ณวุฒิจาก
มหาวิ ทยาลัย แม่ ฟ้าหลวงเป็ นคณะที ปรึ ก ษาและมีเจ้า หน้า ที ที ได้รับมอบหมายจากส่ ว นราชการและองค์ก รที
เกียวข้ องร่ วมเป็ นคณะทํ างาน อาทิ ประธานอาชี วศึกษาจังหวั ดเชี ยงราย ประธานหอการค้ าจังหวั ดเชียงราย ผู ้ แ ทน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย ผู ้ แทนสถาบั นการศึกษาของรัฐและเอกชน เป็ นต้ น โดยมีหน้าทีดังนี
1. รวบรวมข้ อมูลความต้องการแรงงาน และการผลิตกําลั งคนของจังหวั ดในทุกมิติ
2. ยกร่ างแผนพั ฒนากํ าลังคนจั งหวั ดเชียงรายตามกระบวนการจัดทํ าแผน
3. ทบทวนร่ างแผนพั ฒนากํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
4. จัดวิพากย์ แผนพั ฒนากํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
5. นํา เสนอแผนพัฒ นากําลังคนจังหวัด เชี ยงรายเพื อขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจัด ทํา แผน
กํ าลั งคน
จังหวั ดเชี ยงราย
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6. จั ดพิมพ์ และเผยแพร่ หนังสื อแผนพั ฒนากําลั งคนจังหวั ดเชียงราย
7. จัดกระบวนการนําแผนไปสู่ การปฏิบ ั ติ
8. รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการการจัดทํ าแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
9. ดํ าเนิ นงานอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากผู ้ ว่ าราชการจังหวัดเชี ยงราย และคณะกรรมการจัด ทําแผน
กํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงราย
1.2 วัตถประสงค์
ุ
1. เพือกํ าหนดแนวทางการผลิตและพั ฒนากําลั งคน ประสานการกํ าหนดทิศทางของแผนพั ฒนากํ าลังคน
จังหวัดเชียงราย
2. เพือให้เกิ ดการขั บเคลือนแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายไปสู่ การปฏิบ ั ติ
1.3 แนวทางและขั นตอนการยกร่ างแผนกําลังคนจังหวัดเชี ยงราย
การยกร่ างแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายจะต้ องคํ านึ งถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้ อมและสอดคล้ อง
กับยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของจัง หวัด เชี ยงรายตลอดจนแนวคิด การพัฒนาโดยยึด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ซึ ง
สํานักงานแรงงานจังหวั ดเชียงราย ได้ รับการสนับสนุ นทางด้านวิ ชาการจากผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒิจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงในการจัดทํ าการยกร่ างแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายปี 2553-2556 โดยมีกิจกรรมดังนี
1. รวบรวมข้ อมูลความต้ องการแรงงานของสถานประกอบการ (อุปสงค์ / Demand) และการผลิ ตกํ าลั งคน
ของจังหวั ดเชี ยงรายจากสถานศึกษา (อุปทาน / Supply)
2. ยกร่ างแผนพั ฒนากํ าลังคนจั งหวั ดเชียงรายตามกระบวนการจัดทํ าแผน
3. ทบทวนร่ างแผนพั ฒนากํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
4. จัดวิพากษ์แผนพั ฒนากํ าลั งคนจังหวัดเชียงราย
5. นําเสนอแผนพั ฒนากํ าลังคนจั งหวั ดเชียงรายขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทํ าแผนกําลั งคน
จังหวั ดเชี ยงราย
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บทที 2
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย
2.1 กระบวนการและแนวทางการจัดทําแผนกําลังคน
สํา นักงานแรงงานจังหวัด เชี ยงราย ได้กําหนดกรอบกระบวนการและแนวทางการจัดทํ า แผนกํา ลังคน
จังหวั ดเชี ยงรายจึ งได้ จ ั ดเสวนาแลกเปลียนข้ อคิดเห็นระหว่างผู ้ ใช้ และผผู ้ ลิตกํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย ณ โรงแรมนํ
ทอง รี สอร์ท อํ าเภอเมือง จังหวั ดเชี ยงราย เมือวันที29 กรกฎาคม 2552 โดยมีค ณะทํ า งานยกร่ างแผนพัฒนา
กํา ลังคนจังหวัด เชี ยงรายและภาคผู ้ ป ระกอบการ (Demand) และภาคสถานศึ ก ษา (Supply) ร่ ว มแลกเปลี ยน
ข้ อคิดเห็น จํานวน 60 คน เพือนํา บทสรุ ปจากการระดมความคิดเห็ นไปวิ เคราะห์ร่ว มกับข้อมูลจากการสํารวจ
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามหลั งจากนันจะนําไปวิเคราะห์สถานการณ์ก ําลั งคนจังหวั ดเชียงราย โดยใช้ กระบวนการ
SWOT ANALYSIS เพือเป็ นประโยชน์ในการจัดทํ าแผนกําลั งคนจังหวั ดเชี ยงราย

ภาคผู ้ ประกอบการ

ภาคสถานศึกษา

Demand

Supply

ภาคสถานศึกษา Supply
ภาคผู ้ ประกอบการ Demand

แบบสอบถาม
ข้ อมูลอุปสงค์

การประชุมระดมความคิดเห็น
ข้ อมูลอุปทาน

ข้ อสรุ ปการระดมความคิดเห็น

วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์
ด้ านอุปสงค์แรงงาน

สถานการณ์
ด้ านอุปทานแรงงาน
SWOT or TOWS

แผนผั งกรอบแนวคิดการจั ดทํ าแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
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จากการที ภาคผู ้ ประกอบการ (Demand) และภาคสถานศึกษา (Supply) ร่ วมแลกเปลียนข้ อคิดเห็นบทสรุ ป
การเสวนาแลกเปลี ยนข้อ คิ ด เห็ น โดยมี ผู ้แ ทนสถานประกอบการภาคการค้า ในกลุ่ ม หอการค้า และกลุ่ ม
สภาอุ ตสาหกรรมจัง หวัด เชี ย งราย กับ ผู ้ แ ทนสถานศึก ษาร่ ว มแลกเปลี ยนข้อ คิ ดเห็ น โดยมีผู ้ทรงคุ ณ วุ ฒิ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็ น ผู ้ ด ํ าเนินการ โดยแบ่งกลุ่มผู ้ เข้ าร่ วมเสวนาแลกเปลียนข้ อคิดเห็ นเป็ น2 กลุ่ ม คือ
กล่ ุมที 1 การเสวนาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผู ้ แทนสถานประกอบการภาคการค้ าใน กลุ่ ม
หอการค้ าและกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวั ดเชียงรายกับผู ้ แทนสถานศึกษา
กล่ ุมที 2 การเสวนาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวและ
บริ การกั บผู ้ แทนสถานศึกษา
จากการดําเนิ นการเสวนาแลกเปลียนความคิด เห็ น ระหว่างผู ้ แทนสถานประกอบการภาคการค้ า ในกลุ่ ม
หอการค้า และกลุ่ ม สภาอุ ต สาหกรรมจัง หวัด เชี ย งรายกั บ ผู ้แ ทนสถานศึ ก ษา และระหว่ า งผู ้ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริ การกั บผู ้ แทนสถานศึกษา โดยการดําเนิ นการจะเป็ นการกํา หนดประเด็น
ปัญหา ซึ งสรุ ปได้ด ั งนี
2.2 สรปการเสวนาแลกเปลี
ยนความคิดเห็นระหว่ างผู้ แทนสถานประกอบการภาคการค้ าในกลุ่ มหอการค้ าและ
ุ
กล่ ุมสภาอตสาหกรรมจั
งหวัดเชียงรายกับผู้ แทนสถานศึกษา
ุ
ประเด็นคําถามสําหรับผู้ ผลิต (สถานศึกษา)
1. หลั กสู ตรทีเปิ ดสอนในสถานศึกษาเพือสนองความต้ องการของตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงราย

1. วิทยาลัยเชียงราย
บั ญชี
วิศวกรรมศาสตร์
พยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุ ข)
บริ หารการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาเชียงราย
บริ หารธุ รกิ จ
วิศวกรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงราย
รัฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
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คุรุศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วิทยาการจัดการ
การแพทย์ ทางเลือก
4. อาชีวศึ กษาจังหวั ด
ปวช. ผลิ ตช่างระดั บฝี มือแรงงาน
ปวส. ช่างเทคนิ ค (ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ า ช่างกล ช่างอิ เลคโทรนิ กส์ ช่างเชื อม ช่างโยธา)
5. สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษา
เปิ ดสอนระดั บประถมศึกษา และมั ธยมศึกษา
6. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
การจัดการ (บั ญชี บริ หารธุ รกิจ อุตสาหกรรมการบริ การ)
นิ ติศาสตร์
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเกษตร (การแปรรู ปผลิต)
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (สาธารณสุ ข กายภาพบํ าบั ด แพทย์ แผนไทย)
วิทยาศาสตร์ เครื องสําอาง
พยาบาลศาสตร์
2. สถานทีทํ างานของผู ้ จบการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงราย ส่ วนใหญ่ทํ างานในกรุ งเทพฯ ทํ างานทีจั งหวั ดเชี ยงราย
เป็ นส่ วนน้ อย
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาเชียงราย ทํ างานในนิ คมอุตสาหกรรมตาม
เมืองใหญ่ ทํ างานในจังหวั ดเชียงราย เพียงร้อยละ 20
3. สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษา ทํ างานในจังหวั ดเชียงรายเนื องจากวุฒิการศึกษาไม่สูง
4. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ทํ างานในกรุ งเทพ ร้อยละ 60 เชียงใหม่ ร้อยละ 20 เชียงราย
ร้อยละ 5
5. วิทยาลัยเชียงราย ส่ วนใหญ่ทํ างานในกรุ งเทพ และในเขตเมืองใหญ่
6. อาชีวศึ กษาจังหวั ด ส่ วนใหญ่ทํ างานในเขตเมืองใหญ่
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3. หลั กสู ตรการอบรมเพือเพิมพูนทั กษะฝี มือในการทํ างาน
1. อาชีวศึ กษาจังหวั ด หลั กสู ตร 108 อาชีพ เพือเสริ มทั กษะฝี มือแรงงาน
2. วิทยาลัยเชียงราย จัดอบรมภาคี และเพิมพูนทั กษะฝี มือแรงงานของคณะวิศวกรรมฯ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา จั ดโครงการต้ นกล้ าอาชี พ
4. สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษา มีวิทยากรทีสามารถเข้ าไปเสริ มทั กษะอาชีพให้ ก ั บ
นักเรี ยน
5. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จัดอบรมเรื องการพั ฒนาบุคลิกภาพของนั กศึกษาก่อนจบ และ
มีการอบรมในหัวข้ อทั วไปเช่น การพั ฒนาภาวะผู ้ นํ า คุ ณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้ น
4. หลั กสู ตรเปิ ดใหม่ของสถานศึกษาเพือรองรับการขยายตั วทางธุ รกิจ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เปิ ดหลักสู ตร วิทยาศาสตร์ การอาหาร,
Logistic
2. อาชีวศึ กษาจังหวั ด เปิ ดหลักสู ตร การท่องเทียว และเปิ ดเพิมหลักสู ตรปริ ญญาตรี
3. วิทยาลัยเชียงราย เปิ ดหลั กสู ตรการดูแลผู ้ สูงอายุโภชนศาสตร์สาธารณสุ ข และเปิ ด
หลั กสู ตรระดับปริ ญญาโท
4. มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง จะเปิ ดหลั กสู ตรแพทย์ ศาสตร์
5. กลุ่ มสาระวิชาเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิต ทีช่วยให้ นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้ ในการประกอบอาชี พตาม
สถานประกอบการ
1. อาชีวศึ กษาจังหวั ด มีหลั กสูตรพั ฒนาวุฒิภาวะให้ ก ั บนักเรี ยน ซึ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่จะมี
ปัญหาเรื องวุฒิภาวะ ระเบียบวินัยในตนเอง และคุ ณธรรมจริ ยธรรม
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ประเด็นคําถามสําหรับผู้ ใช้ แรงงาน (สถานประกอบการ)
1. ความต้ องการผู ้ ทีจบการศึกษาของสถานประกอบการ

สถานประกอบการต้ องการแรงงานที มีท ั กษะฝี มือและวุฒิ การศึกษาระดับสู ง แต่ ปัจจุบ ันธุ รกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม และธุ รกิจภาคการค้ า มีแรงงานทีมีฝีมือ แต่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดั บไม่สูงนัก สัดส่ ว น
การศึ ก ษาของแรงงานจบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาร้ อ ยละ 70 ระดั บ ปวช. ร้ อ ยละ 25
และสู งกว่าระดับ ปวช. ร้อยละ 5 โดยหนึ งในแรงงานฝี มือ นันเป็ นแรงงานต่า งด้า ว ประมาณ 1 หมืนคน
ซึ งเป็ นจํานวนทีสู งมาก
2. การจ้ างผู ้ จบการศึกษาตามคุณวุฒิ

สถานประกอบการต้ องการแรงงานทีมีคุณวุฒิ และมีความรู ้ความสามารถ มีมนุษยสัมพั นธ์ในการ
ทํ างาน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
ปัญหา
1. ไม่สามารถหาแรงงานตรงคุณวุฒิได้
2. แรงงานทีมีคุณวุฒิ ขาดความรู ้ ความสามารถ จํ าเป็ นต้ องฝึ กฝนทั กษะเพิมเติม
3. แรงงานขาดความมีระเบียบวินัย มนุ ษยสัมพั นธ์ คุณธรรมจริ ยธรรมในการทํ างาน
วิธีแก้ไข
1. นําแรงงานทีมีคุณวุฒิด ้ านอืนมาฝึ กฝนทั กษะการทํ างานด้ านนันแทน

3. สาเหตุทสถานประกอบการจ้
ี
างแรงงานตํ ากว่าคุ ณวุฒิ

เนื องจากแรงงานที จบการศึ ก ษาระดับ สู ง และเป็ นแรงงานที มี ฝี มื อ เลื อ กเข้า ทํา งานกับ สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ ทอยู
ี ่ ตามเมื องใหญ่ ๆ เช่ น เชี ยงใหม่ กรุ งเทพ เป็ นต้ น ซึ งได้ค่า ตอบแทนทีมากกว่ า
ทํ างานในจังหวั ดเชียงรายทีมีสถานประกอบการขนาดเล็กกว่า ตลอดจนปั ญหาของแรงงานทีมีคุณวุฒิจบใหม่
มั กเลื อกงาน ขาดความอดทนในการทํ างาน ขาดระเบียบวินัย คุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการทํ างาน
4. ความต้ องการแรงงานสาขาต่างๆ ของสถานประกอบการ

ผู ้ ประกอบการต้ องการแรงงานสาขาต่างๆ ดั งนี
1. ด้ านเกษตรกรรม โดยเฉพาะสาขายางพารา ซึ งในปัจจุ บ ั นจังหวั ดเชี ยงรายมีการปลูก
ยางพาราประมาณ 2.5 แสนไร่ มีผลผลิ ตออกมาแล้ วประมาณ 2 หมืนไร่ แต่ย ั งไม่มี
แรงงานรองรับ
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2. ด้ านการแปรรปูผลิตภัณฑ์เกษตร
3. ด้ านการก่ อสร้ าง ปัจจุบ ั นยั งขาดแคลนแรงงานช่างฝี มือ เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก
4. ด้ านการเงินและบัญชี
5. ด้ านการค้ าชายแดน ในอนาคตอํ าเภอเชียงของ จะมีเส้นทางเชือมต่อกั บประเทศ
เพือนบ้ าน และต้ องการแรงงานภาคธุ รกิจการค้ า และอุตสาหกรรมอย่ างมากโดยในปี
พ.ศ.2555 ต้ องการแรงงานฝี มือ ประมาณ 4 หมืนคน โดยเฉพาะแรงงานทีมีท ั กษะ
ความรู ้ด ้ านคลั งสิ นค้ า การขนส่ งและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. เงือนไขหรื อเหตุผลในการจ้ างงานของสถานประกอบการ

สถานประกอบการต้ องการจ้างงานแรงงานทีถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณวุฒิแ ละทั ก ษะฝี มื อ
ทีตรงกับตํ าแหน่ งงาน และเป็ นคนทีมีภูมิล ํ าเนาอยู่ในจังหวัด เชี ยงราย โดยถ้ามีประสบการณ์ก ารทํางาน
จะเป็ นส่ วนช่วยในการพิจารณาในการรับเข้าทํ างาน
ปัญหาทีพบ
1. สถานประกอบการในเชี ยงรายส่ วนใหญ่ม ั กจ้ างแรงงานตํ ากว่าวุฒิการศึกษา ทํ าให้แรงงานส่ วน
ใหญ่เข้ าหางานทํ าในเมืองใหญ่ ทีมีรายได้ดีกว่า
2. แรงงานส่ ว นใหญ่ ย ั งขาดความรู ้ พืน ฐาน และทัก ษะการทํา งาน รวมถึ งขาดความอดทน
ขาดระเบียบวินัยในตนเอง และคุ ณธรรมจริ ยธรรม

6. วิธีการคั ดเลือกผู ้ ใช้ แรงงานเพือทํ างานในสถานประกอบการ

สถานประกอบการส่ วนใหญ่ใช้ วิธีการสรรหาแรงงานเข้ ามาทํ างานโดย
1. ประกาศรับสมั ครทั วไป
2. การสรรหาโดยการสอบคั ดเลือก

7. การติดต่อสถานศึกษา(ผู ้ ผลิต) เพือคั ดเลือกผู ้ จบการศึกษาบรรจุ หรื อปฏิบ ั ติงาน

สถานประกอบการมีการติดต่อสถานศึกษาผ่านทางสหกิ จศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ ง
เพือคั ดเลื อกผู ้ จบการศึกษาเข้าทํ างาน

8. วิธีการแจ้ งการรับสมั ครให้ผู ้ จบการศึกษาหรื อผู ้ ต ้ องการหางาน
ของสถานประกอบการ

ผู ้ ประกอบการมีการแจ้งการรับสมั ครงานโดยวิธีดังนี
1. แจ้งไปยั ง สํานั กงานจัดหาแรงงาน
2. ประกาศรับสมั ครเองโดยตรง
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9. องค์ ประกอบการพิจารณารับคนเข้ าทํ างานของสถานประกอบการ
สถานประกอบการมีความต้ องการแรงงานทีมีทั กษะฝี มือและมีคุณวุฒิตรงกับลั กษณะงาน หากมี
ประสบการณ์การทํ างานจะเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณารับเข้ าทํ างาน
10. การให้สวั ส ดิการ ผลตอบแทนกั บพนั กงานหรื อผูใช้้ แรงงานของสถานประกอบการ
สถานประกอบการมีการให้ผลตอบแทนและสวั สดิการแก่ แรงงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน
โดยการกํ าหนดผลตอบแทนเท่ากั บค่าแรงขั นตํ า มีการเพิมขึนตามระยะเวลาทํ างาน และประสบการณ์ก า
ทํ างาน หรื อตามตกลงในสัญญาจ้างงาน โดยแรงงานทีจบการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี จะได้รับเงินเดื อน
7,000 บาท
11. ท่านคิดว่าสถานศึกษาในจังหวั ดเชียงรายสามารถผลิ ตแรงงานเพือสนองตอบความต้ องการของ
ผู ้ ประกอบการได้ หรื อไม่
สถานศึกษาสามารถผลิตแรงงานได้ตรงกับความต้ องการของสถานประกอบการ แต่ย ั งขาดแคลน
แรงงานในบางสาขาความรู เ้ ท่านัน
12. โครงสร้างและการวางแผนการจ้ างแรงงานของสถานประกอบการ
โครงสร้างและแผนการจ้ างแรงงานขึนอยู่ กับแผนงานของผู ้ ประกอบการแต่ละแห่ ง
13. การอบรมเพือเสริ มทั กษะการทํ างานให้ ก ับบุคลากรในหน่วยงาน
ผู ้ ประกอบการมีความต้ องการให้แรงงานได้รับการเสริ มทั กษะการทํางานโดยส่ งไปอบรมตาม
สถานทีต่างๆ ทีมีการจัดอบรม เช่น กรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน สถานศึกษา เป็ นต้ น
14. สถานประกอบการต้ องการให้สถานศึกษาช่วยพั ฒนาด้ านต่างๆ
สถานประกอบการมีความต้ องการให้สถานศึกษาเข้ ามาช่วยพั ฒนาดั งนี
1. พั ฒนาคุณภาพ ทั กษะฝี มือแรงงาน และพั ฒนาวุฒิภาวะในการทํ างานของแรงงาน
2. การพั ฒนาทั กษะทางด้ านการใช้ ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอั งกฤษ ภาษาจี น ของแรงงานเพือ
รองรับเขตการค้ าเสรี ในภูมิภ าคลุ่ มนําโขงในอนาคต
3. ทํ าการวิจัยเรื องการค้ าและการลงทุนทีเหมาะสมในจั งหวั ดเชี ยงราย ออกกฎหมายเพือให้เอือ
ต่อการค้ าและการลงทุน
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4. สถานศึ ก ษาควรเตรี ย มหามาตรการแก้ไขปั ญหาเรื องการแข่ งขั นด้า นตลาดแรงงานของ
แรงงานต่างด้าวทีมีค่า จ้างแรงงานตํ ากว่า ค่าจ้ างแรงงานไทย ซึ งจะเป็ นปั ญหาเรื องการจ้า งงา
ของผู ้ ประกอบการในอนาคตได้
ข้ อเสนอแนะ
1. สหกิจศึกษาของแต่ละสถานศึกษาส่ งเบอร์ติดต่อให้ก ั บสภาอุตสาหกรรมกับหอการค้ าเพือใช้
ติดต่อในการขอนักศึกษาเข้ าฝึ กงานกับผู ้ ประกอบการ
2. การฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถลงไปปฏิ บัติ ง านในรายละเอี ย ดเฉพาะจริ ง ๆ
ของสถานประกอบการได้ ทํา ให้นัก ศึก ษาไม่ ผ่า นข้ อ บังคับของสถาบันการศึ ก ษา ควรทํา
ความเข้ า ใจกันทั งสองฝ่ าย โดยสถานศึกษาควรกํา หนดวิธีก ารหรื อ หัวข้ อ ในการปฏิ บ ั ติงาน
ของการฝึ กงานของนักศึกษา
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2.3 สรปุการเสวนาแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่ างผู้ ประกอบการภาคอตสาหกรรมการท่
องเทียวและบริการกับ
ุ
สถานศึกษา
2.3.1 ความคิดเห็นของผ้ปู ระกอบการอตสาหกรรมการท่
องเทียวและบริการด้ านบริษัทท่ องเทียว
ุ
ปัญหาอตสาหกรรม
ข้ อเสนอ
ุ
การท่ องเทียว
บริ ษ ั ทท่องเทียวของ 1. ควรมีการศึกษา
จังหวั ดเชี ยงราย มี
และวิเคราะห์ภาค
วิสัยทั ศน์ทเป็
ี น
ท่องเทียวทีมี
หน่ วยงานจัดการ
ลั กษณะเฉพาะทาง
ท่องเทียวระดับสากล
วั ฒนธรรม
โดยมีความต้ องการใน 2. ควรมีการประชุ ม
ตํ าแหน่ งงาน ดังนี
เพือกํ าหนด
1. เจ้าหน้ าทีสํานั กงาน เป้ าหมาย และ
2. เจ้าหน้ าทีบริ การ
อนาคตของการ
3. เจ้าหน้ าทีประชา
ท่องเทียวในจังหวั ด
สัมพั นธ์
เชียงรายทีชั ดเจน
4. เจ้าหน้ าทีการตลาด โดยคํ านึ งถึ งความ
5. มั คคุเทศก์
เปลียนแปลงที
6. พนักงานขั บรถ
อาจจะเกิดขึน
เนื องจากความ
ร่ วมมือในอนุ
ภูมิภาคลุ่ม
แม่นํ าโขง
3. ต้ องการให้
สถานศึกษาผลิต
แรงงานทีมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
มีความสามารถของ
แรงงาน

โครงสร้ างแรงงาน
1. เจ้าหน้ าทีสํานั กงาน
2. เจ้าหน้ าทีบริ การ
3. เจ้าหน้ าที
ประชาสัมพั นธ์
4. เจ้าหน้ าทีการตลาด
ได้ รับค่าตอบแทน
เงินเดือน + ค่า
คอมมิชชั น
5. มั คคุเทศก์
(รับไม่ตรงวุฒิ)
6. พนักงานขั บรถ
(ไม่ก ํ าหนดวุฒ)ิ
ได้รับค่าตอบแทน
เงินเดือน+ ค่าทิป+
ค่านํ า

ปัญหาด้ านแรงงาน
1. คุณภาพแรงงานทีทํ างาน
ภาคท่องเทียว (มั คคุเทศก์)
ไม่ได้ มาตรฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิงมาตรฐานการใช้
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
เป็ นเหตุให้การรับแรงงาน
ไม่ตรงตามสาขาวิชา
สถานประกอบการ
แก้ปัญหาโดยรับแรงงานที
จบการศึกษาจากการ
ท่องเทียวทํ างานใน
ตลาดแรงงานได้ เพียง
ร้อยละ 20 และรับ
แรงงานทีจบมาจาก
สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ
หรื อสาขามนุ ษยศาสตร์
แทนและส่ งเสริ มให้สอบ
บั ตรมั คคุ เทศก์
2. ปัญหาเรื อง
ภาษาต่างประเทศ (จีน)
ของแรงงาน นายจ้ างต้ อง
เป็ นคนสื อสารเอง
3. ต้ องการมีความร่ วมมือกับ
สถาบั นการศึกษาเพือร่ วม
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4. ต้ องการให้
สถานศึกษาผลิต
แรงงานทีมี
ทั ศนคติทดีี ในการ
ทํ างาน มีจิตบริ การ
และไม่คิดเรื อง
ค่าตอบแทนและ
วุฒิการศึกษาเป็ น
สารัตถะ
5 .ต้ องการให้
สถานศึกษาผลิต
แรงงานทีมีความ
รอบรู ้ทางด้ าน
ประวั ติศาสตร์
วั ฒนธรรม ศาสนา
การค้ าชายแดน
เกษตรกรรม
ท้ องถิน
6. ควรมีการกํ าหนด
เสนอให้ท ํ าข้ อ1
และ ข้ อ 2 ด้ วย
ความร่ วมมือกั น
ระหว่าง
สถาบันการศึกษา
และผู ้ ประกอบการ

ปรับหลั กสู ตรหรื อเนือหา
ของวิชาให้ สอดคล้ อง
สัมพั นธ์ก ั บความต้ องการ
ของสถานประกอบการ
4. ปัญหาความไม่สามารถจ้ าง
แรงงานได้ อย่างสมํ าเสมอ
เนื องจากโครงสร้างการ
ท่องเทียวทีมีล ั กษณะเป็ น
ไปตามฤดูกาล
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2.3.2 ความคิดเห็นของผ้ปู ระกอบการอตสาหกรรมการท่
องเทียวและบริการ ด้ านโรงแรม/ทีพั ก
ุ
ลักษณะการใช้
ข้ อเสนอ
แรงงาน
1. โรงแรม ทีพั ก 1. เสริ มสร้างความ
และการ
เข้ าใจในเนืองาน
บริ การ
2. ส่ งเสริ มให้มีการ
เพือสังคม
ฝึ กอบรมเสริ มสร้าง
ความสามารถทางภาษา
3. สอดแทรกและ ปลูกฝัง
การทํ างาน
แบบมีจิตบริ การ
4. การทํ างานตาม
ลั กษณะงานหรื อ
Job Description

5. ผู ้ ประกอบการ
ต้ องการความ
ร่ วมมือกั บองค์ กร
อืนๆ เพือสร้าง
Demand การ
ท่องเทียวช่วง
Low Season

6. รัฐควรสนับสนุ น
กิจกรรมการ
ท่องเทียว เช่น
โครงการ SMEs
พยุงบริ ษ ั ทท่องเทียว
โครงการต้ นกล้ า
อาชีพ, การจัด Road
show

โครงสร้ างแรงงาน

ปัญหาแรงงาน

1. ผู ้ บริ หาร ฝ่ ายการจั ดการ 1. แรงงานขาดความเข้ าใจใน
ผู ้ จัดการ
ลั กษณะงาน บริ บทด้ านพืนที
2. เจ้าหน้ าทีการตลาด
สถานทีท่องเทียว
3. พนักงานยกกระเป๋ า
2. ปัญหาเรื องภาษาต่างประเทศ
4. พนักงานขั บรถ
ของแรงงาน ทั งภาษาอั งกฤษ
5. พนักงานแม่บ ้ าน
ภาษาจีน และภาษาญีปุ ่ น
6. พนักงานเสิ ร์ฟ
3. แรงงานขาดจิ ตสํานึกในการ
บริ การทีดี
4. ปัญหาแรงงานต่างด้ าวเรื อง
ความเข้ าใจกฎหมาย การกดขี
ข่มเหงจากนายจ้ าง
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2.4 แผนภมิู การผลิตบคลากรการท่
องเทียวเพือรองรับการพัฒนาการท่ องเทียวเชียงราย
ุ
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู ้ ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริ การทีนําเสนอต่อผู ้ แ ทน
สถานศึกษาเกียวกั บความต้ อ งการบุคลากรทีจะทํ างานด้ านการท่องเทียวและบริ การขอเสนอแนวทางดั งกล่าวเป็ น
แผนภูมิการผลิตบุคลากรการท่องเทียวเพือรองรับการพั ฒนาการท่องเทียวเชียงราย

ผ้ผู ลิต
- สอนตรงตามต้ องการความ
ต้ องการของ(ตลาด)
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทียว

หลักสตร
ู
- การโรงแรม
- มั คคุเทศก์
- ภั ตตาคาร ร้านอาหาร
- ขนส่ ง
- การตลาด (ท่องเทียว)

บคลากรด้
านการท่ องเทียว
ุ

การท่ องเทียวเชี ยงราย
- โรงแรม
- บริ ษ ั ทท่องเทียว
- กลุ่ มมั คคุ เทศก์
- บริ ษ ั ทขนส่ ง
(การท่องเทียว)
- ภั ตตาคาร ร้านอาหาร
- ศูนย์ จ ํ าหน่า ยสิ นค้ าที
ระลึก
- ศูนย์ บริ หารจัดการการ
ท่องเทียว

บุคลากรทีมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ
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2.5 ความคิดเห็นของสถานศึกษา
ผ้ผู ลิตแรงงาน (Response)
1. วิเคราะห์ความต้ องการของแรงงานด้ านปริ มาณและคุณภาพ เช่น ด้ านจิ ตสาธารณะ ด้ านภาษาต่างประเทศ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านคุณลั กษณะทีพึงประสงค์ตั งแต่ระดั บท้ องถิ น ระดั บชาติและระดับสากล
2. กรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถปรับหลั กสู ตรได้ เช่ น หลั กสู ตรมั คคุเทศก์ อาจจะมีการ
อบรมและจัดสอบ หรื อการอบรมมั คคุเทศก์ควบคูก่ ับการอบรมด้ านภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น โดยทุก
หลั กสู ตรไม่ควรเก็บค่าใช้ จ่าย
3. แรงงานนอกระบบทีผ่านการศึกษาจากสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย
ไม่ศึกษาต่อในระดั บอุ ดมศึกษา
4. มุ่งเน้นคุณภาพการสอนภาษาจีนตั งแต่ระดั บอนุ บาลจนถึงมั ธยมศึกษาปี ที 6
5. ควรจั ดทํ าระบบการให้ทุนการศึกษาอย่างเช่ นโรงเรี ยนปัญญาภิ ว ั ฒน์ของบริ ษ ั ท ซีพีออล จํ ากั(มหาชน)
ด
ทีมีการฝึ กงานระหว่างเรี ยน และเมือจบการศึกษามามีงานทํ าทีแน่นอนกั บร้านสะดวกซือเซเว่นอีเลฟเว่น
6. แก้ ไขปัญหาระบบ Supply Chain ทีไม่สัมพั นธ์ก ั นของตลาดท่องเทียว ทั งด้ านการติดต่อประสานงานของ
ตลาด การเชือมโยงองค์ กรท่องเทียวกั บผู ้ ประกอบการ
7. ควรมองงานทั งหมดเป็ นงานบริ การ โดยมุ่งเป้ าตลาดท่องเทียว 3 ลั กษณะ คือ
7.1 จากประเทศไทยไปประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่นํ าโขง
7.2 จากจีนมาไทย
7.3 จากประเทศไทยไปยั งพืนทีต่างๆของเชี ยงราย ภาคเหนือและ GMS
8. ปัญหาค่าจ้ างของผู ้ ประกอบการน้ อยเกินไป ทํ าให้แรงงานไหลออกนอกพืนที

ผู ้ ผ ลิ ตแรงงานสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม สถานศึ ก ษาในระบบ และกลุ่ มสถานศึ ก ษา
หน่ วยงานราชการ องค์ กรทีให้การฝึ กอบรมนอกระบบ มีการเสนอข้ อดีและข้ อเสี ยแตกต่างกันตามความเห็ นของ
แต่ ล ะองค์ก ร ซึ งทุกสถานศึ กษาและหน่ ว ยงานราชการ ต่า งมีค วามเห็ น ร่ ว มกัน ในแง่ของแนวทางการทํา งาน
คือ ความพยายามแก้ ไขปัญหาอย่างเป็ นองค์ รวม คือมองวิเคราะห์ความต้ องการของแรงงานทั งทางด้ านปริ มาณและ
คุณภาพ หมายความว่า ควรต้ องมีก ารศึกษาและวิเคราะห์ร่ว มกันว่าแรงงานทีเป็ นทีต้องการแบ่งตามโครงสร้ า ง
แรงงานในภาคท่องเทียวมีเท่าใด แยกเป็ นสัดส่ วนได้อย่างไร ตลอดจนคุ ณลักษณะของแรงงานทีต้ องการควรมี
ลั กษณะอย่างไร มีแนวโน้มความต้ องการอย่างไร
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การมีช่ องว่า งระหว่า งอุ ปทานและอุ ปสงค์ของแรงงานจะทํา ให้รับ ทราบในแง่ ของปริ มาณแรงงานที
ขาดแคลนและคุ ณภาพของแรงงาน ทีจะนําไปสู่ ก ารประชุ มหารื อร่ วมกันอย่า งบู รณาการเพือร่ วมกันแก้ปัญหา
แรงงาน
รู ปแบบของการแก้ ปัญหาอาจกระทํ าได้ ใน3 ลั กษณะคือ
1. การปรั บ เปลี ยนหลัก สู ตรให้มีค วามเหมาะสมสอดคล้อ งกับความต้อ งการของสถานประกอบการ
สถานประกอบการควรเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการร่ างหลักสู ตรโดยเน้นภาษาต่า งประเทศ จิ ตสํานึ กบริ การ
คอมพิวเตอร์ ความรู ้ท ้ องถิ น
2. การจัดตั งโรงเรี ยนท่องเทียวทีร่ างหลั กสู ตรใหม่เฉพาะทีเหมาะสมกับท้ องถิ น (แรงงานนอกระบบทีผ่า น
การศึกษาจากสํานักส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ การจั ดการเรี ยนการสอนในลัก ษณะเดี ยวกับโรงเรี ยน
ปัญญาภิว ั ฒน์ เป็ นต้ น)
3. การจัด หลัก สู ตรอบรมระยะสั น เพื อต่อ ยอดความรู ้ ข องนัก ศึ ก ษาหรื อ คนทํา งาน (ภาษาต่ า งประเทศ
คอมพิวเตอร์ บั ตรมั คคุเทศก์)
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2.6 ความคิดเห็นร่ วมกันระหว่ างผู้ประกอบการอตสาหกรรมการท่
องเทียวและบริ การกั บสถานศึกษา
ุ
ข้ อเสนอในการแก้ ไขปั ญหา
1. ปรับปรุ งหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนทีเกียวข้ องกั บ
อุตสาหกรรมท่องเทียวและบริ การ ได้ แก่
- หลั กสู ตรด้ านภาษาต่างประเทศทั ง
ภาษาอังกฤษและภาษาจี น
- หลั กสู ตรด้ านคอมพิวเตอร์
- บั ตรมั คคุ เทศก์
นอกจากนี ควรส่ งเสริ มเรื องของจิตบริ การควบคู่ไป
ด้ วย
2. ต่อยอดการสร้างแรงงาน เช่น
- ปริ ญญาตรี + ภาษาต่างประเทศ
- ปริ ญญาตรี + บั ตรมั คคุ เทศก์
- ปริ ญญาตรี + โครงการพิเศษ
3. ตั งโรงเรี ยนการท่องเทียว โดยมีหลั กสู ตรครอบคลุม
เนื อหาด้ านการตลาด การบริ หารจัดการ การท่องเทียว
จากความร่ วมมือของสถาบั นการศึกษาในจังหวั ดใน
การวิเคราะห์ร่วมกั น เพือสร้างบุคลากรทีมีความ
ชํ านาญพิเศษ
4. บูรณาการการแก้ ไขปัญหาร่ วมกั น ทั งด้ านงบประมาณ
ด้ านข้ อมูลต่างๆทั งด้ านประวั ติศาสตร์ วั ฒนธรรม
5. ส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยจั ดมั คคุเทศก์ อาสา
6. บั ตรมั คคุ เทศก์+ การแสดง
7. ร่ างหลักสู ตรท้ องถินร่ วมกั น เพิมเติมความรู ้ดาน
้
ท้ องถิน ประวั ติศาสตร์

ข้ อเสนอจัดทําแผนร่ วมกัน
ในการจัดทํ าแผนกํ าลั งคนของจั งหวั ดเชียงราย
ทีเกียวข้ องกับอุ ตสาหกรรมการท่องเทียวและ
บริ การครังต่อไป ควรเชิ ญหน่วยงานต่างๆมา
เพิมเติมเพือความหลากหลาย เช่น
- ตํ ารวจท่องเทียว
- การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย เชียงราย
- มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชียงราย
- สํานั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด
- สํานั กงานพั ฒนาชุมชนจังหวั ด
- สํานั กงานประชาสัมพั นธ์จังหวั ด
- สื อมวลชน
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บทที 3
การวิเคราะห์ สถานการณ์กําลังคนจังหวัดเชียงราย
จากการที คณะทํ างานยกร่ า งแผนกําลัง คนจังหวั ด เชี ยงรายได้เชิ ญ ภาคผู ้ ประกอบการ (Demand) และ
ภาคสถานศึ ก ษา (Supply) ร่ ว มแลกเปลี ยนข้อ คิ ด เห็ น และได้บ ทสรุ ป จากการระดมความคิ ด เห็ น แล้ว นั น
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชี ยงราย และผู ้ ทรงคุ ณวุ ฒิของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดํา เนิ นการจัดประชุ มเชิ ง
ปฏิบ ั ติการเพือนําผลการดํ าเนิ นการสํารวจความต้ องการแรงงานของสถานประกอบการและการสํารวจข้ อมูลการ
ผลิ ตกํ าลั งคนของสถานศึกษาระดั บมั ธยมศึกษาขึนไปทีได้ด ําเนิ นการจ้า งสํารวจและขอความอนุ เคราะห์ใ นการ
กรอกแบบสํารวจ มาพิจารณาและดํ าเนิ นการนํา เสนอข้ อมู ลให้ก ับคณะทํ างานยกร่ างแผนกําลังคนในการนําไป
วิเคราะห์สถานการณ์ก ํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายโดยใช้เครื องมือ SWOT ANALYSIS เพือนําไปสู่ การจัด ทําแผน
กํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงราย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ กําลังคนไปส่ ู การจัดทําแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย
SWOT or TOWS

วิสัยทัศน์
ดั ชนี ชีว ั ดความสําเร็จ
(KPI)

พั นธกิจ
ยุทธศาสตร์
จั งหวั ดเชี ยงราย

ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
แนวคิ ดตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง

ระบบการศึกษา

แผนงาน

Education

ระบบการฝึ กอบรม
Training

ระบบการพั ฒนา
Development

แผนกํ าลั งคนจั งหวั ด
เชี ยงราย

-

กล่ ุมเป้ าหมาย
แรงงาน
แรงงานใหม่
คนว่างงาน
ผู้ ประกอบการอิสระ
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3.2 ความหมายของ SWOT
SWOT เป็ นคํ าย่อมาจากคํ าว่า Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats โดยมีความหมาย
ดั งต่อไปนี
Strengths ( S ) หรื อ จุดแข็ง เป็ นการวิเคราะห์เพือพั ฒนาประเด็นทีเป็ นจุ ดแข็ง หรื อจุดเด่นภายในองค์ กร
มองว่ามีจุดเด่ นทีทํ าให้ องค์ กรนํ ามาใช้ เป็ นประโยชน์.นการทํ างานเพือบรรลุว ั ตถุประสงค์
Weaknesses ( W ) หรื อ จุดอ่อน เป็ นการวิเคราะห์ค ้ นหาประเด็นทีเป็ นจุ ดอ่อน หรื อทีเป็ นปัญหาภายใน
องค์ กรทีองค์ กรมองว่าเป็ นจุ ดด้ อยไม่สามารถนํ ามาใช้เป็ นประโยชน์ในการทํ างานเพือบรรลุว ั ตถุประสงค์
Opportunities ( O ) หรื อ โอกาส เป็ นการวิเคราะห์เพือค้ นหาประเด็นทีเป็ นประโยชน์ มีโอกาสทีอาจ
เกิดขึนในอนาคตจากภายนอกองค์กรทีเอืออํ านวยให้ การทํ างานขององค์ กรบรรลุว ั ตถุประสงค์
Threats ( T ) หรื อ ภั ยคุกคาม เป็ นการวิเคราะห์เพือค้ นหาประเด็นทีเป็ นข้ อจํากั ด ขั ดขวาง ทีมาจาก
ภายนอกองค์ กร
การเริ มต้น จัดทํา แผนกําลังคนจัง หวัด เชี ยงรายทีผ่านมา มักขาดกรอบแนวคิ ดและเครื องมื อในการ
วิเคราะห์สถานกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงรายจนทํ าให้ไม่มีทิศทางทีจะไปจัดทําแผนกําลังคน และบางครังก็ปล่ อยทิง
เวลาและโอกาสทีดีไป โดยไม่สามารถเรี ยกคืนได้ท ั งเวลาและโอกาสทีเสี ยไปนัน กลับมาได้อีก ดังนันสิ งสํา คัญ
ทีสุ ดในการทีจะเริ มต้ นจัดทํ าแผนกําลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายเราควรทํ าการวิเคราะห์สถานกําลั งคนจังหวั ด เชี ยงราย
โดยใช้กระบวนการ SWOT ANALYSIS เพือกํ าหนดกรอบแนวคิดและค้ นหาวิธีการทีจะค้ นพบวิธีหรื อวางแผน
ใน การจั ดทํ าแผนกําลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายอย่างตรงประเด็นทีสุ ด นําไปสู่ เป้ าหมายของความสําเร็จตามทีตั งใจ
และ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ก ําลั งคนจังหวั ดเชียงราย ซึ งคณะทํ างานยกร่ า งแผนกํา ลังคนจังหวั ดเชี ยงราย
ได้มีความเห็นตรงกันทีจะนําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพียง มาประยุกต์ในการทําแผนงานเพือให้แ ผน
กํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงรายมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลและบรรลุ เป้ าประสงค์ ตามดั ชนี ชีว ั ดความสําเร็ จ

จดแข็
ุ ง ( Strengths )
ภาพรวม
1.
มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพือนบ้ านมีความพร้อมทีจะเป็ นแหล่งเชือมโยงทางการค้ าการ
ท่องเทียว และการลงทุนกั บประเทศเพือนบ้ าน
2.
มีศ ั กยภาพทางเศรษฐกิจในการเป็ นเมืองท่องเทียวและการค้ าชายแดน
3.
ประชาชนมีภูมิปัญญาท้ องถิน อั ธยาศั ยไมตรี ดีอ่อนโยน เอือเฟื อเผื อแผ่
4.
ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้ านเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒนธรรมและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
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5. มีทุนทางสังคมและวั ฒนธรรมล้ านนามีประเพณี ศิลปกรรม โบราณสถานทีมีประวั ติศาสตร์
เก่าแก่และความหลากหลายของกลุ่มชาติพ ั นธุ ์
สถานประกอบการ
1. แรงงานทีมีแนวโน้มจะถูกส่ งเข้ าฝึ กอบรมพั ฒนาฝี มือแรงงาน
2. ผู ้ ประกอบการมีการรวมกลุ่มกัน
3. ผู ้ ประกอบการสนับสนุนการรับนั กศึกษาเพือฝึ กประสบการณ์ในสถานประกอบการ
ภาคการศึกษา
1. มีสถานศึกษาทุกระดั บกระจายอยู่ท ั วทั งจังหวั ด
2. มีหน่ วยงานวิชาการระดับอุดมศึกษาในจังหวั ดหลายแห่ ง
3. มีผู ้ รู้ ผู ้ เชียวชาญ นักวิชาการในระดั บอุดมศึกษา
4. มีหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทีสามารถอบรมเพิมศั กยภาพของแรงงานในทุกระดั บ
แรงงาน
1. กํ าลั งแรงงานมีจํ านวนมากและมีศ ั กยภาพสู ง ยกเว้ นแรงงานในตํ าแหน่ งกรรมกรและคนรับใช้ ใน
บ้ าน
2. มีจํานวนผู ้ จบการศึกษาในระดับสู ง

จดอ่
ุ อน ( Weaknesses )
ภาพรวม
1. ขาดความพร้อมด้ านการบริ หารจัดการเพือรองรับการพั ฒนาพืนทีเศรษฐกิจชายแดน
2. ขาดการประสานงานและสร้างเครื อข่ายเชือมโยงกั บจังหวั ดอืนๆและประเทศในแถบภู มิภาคลุ่ม
แม่น ํ าโขง
3. เศรษฐกิจของจังหวั ดยั งไม่พ ั ฒนาถึงขีดสุ ด พึ งพาสาขาบริ การเป็ นจํ านวนมาก
4. ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับแรงงานระดับล่าง
5. ปัญหาด้ านสุ ขภาพคุกคามแรงงาน
สถานประกอบการ
1. สถานประกอบการส่ วนใหญ่ไม่เคยจัดให้มีการพั ฒนาคุณภาพแรงงานเพือยกระดั บฝี มือแรงงาน
2. สถานประกอบการส่ วนใหญ่ไม่มีแผนพัฒนาฝี มือแรงงาน ร้อยละ 93.3
3. สถานประกอบการในเชี ยงรายส่ วนใหญ่ม ั กจ้ างแรงงานตํ ากว่าวุฒิการศึกษา ทํ าให้แรงงานส่ ว
ใหญ่เข้ าหางานทํ าในเมืองใหญ่ ทีมีรายได้ ดีกว่า
4. สถานประกอบการมีขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจ้ างแรงงานค่อนข้ างน้อย
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ภาคการศึกษา
1. ไม่สามารถปรับเปลี ยนหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ขาดการเชือมโยงข้ อมูลการผลิ ตกํ าลั งคนของจั งหวั ดเชี ยงรายอย่ างเป็ นระบบ
3. แหล่ งฝึ กประสบการณ์ในการทํ างานภายในจังหวั ดมีน้อยส่ งผลให้นั กศึกษาเดิ นทางไปฝึ กงานยั ง
ต่างจังหวั ดและตั ดสิ นใจหางานทํ าในจังหวั ดนันๆ
4. แรงงานนอกระบบทีผ่านการศึกษาจากสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยไม่ศึกษาต่อในระดั บอุดมศึกษา
แรงงาน
1. แรงงานส่ วนใหญ่ทสํี ารวจจากสถานประกอบการไม่เคยใช้ บริ การพั ฒนาคุณภาพเพือยกระดั บ
ฝี มือแรงงาน
2. แรงงานขาดความเข้ าใจในลั กษณะงานบริ บทด้ านต่างๆทีเกี ยวข้ องกับพืนทีรวมถึงแรงงานทีมี
คุณวุฒิ ขาดความรู ้ ความสามารถ จํ าเป็ นต้ องฝึ กฝนทั กษะเพิมเติม รวมทั งขาดความมีระเบียบวินัย
มนุษยสัมพั นธ์
3. แรงงานต่างด้ าวไม่รู้ภาษาไทย ไม่มีความรู ้ด้ านขนบธรรมเนียมวั ฒนธรรมประเพณี ไทยหรื อ
กฎหมายไทยและด้ านสาธารณสุ ข ทํ าให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกั นในสังคม

โอกาส ( Opportunities )
ภาพรวม
1. รัฐบาลมีเป้ าหมายในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขั นของประเทศ
2. รัฐบาลให้ การสนับสนุนการพั ฒนาฝี มือแรงงานเพือยกระดั บฝี มือแรงงาน
3. การรณรงค์ การสร้างทางรถไฟสายเด่ นชั ย-เชียงราย
4. การเปิ ดเสรี ทางการค้ าด้ านพืชผั กกั บประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5. ความสัมพั นธ์ทีดีระหว่างจังหวั ดเชี ยงรายกั บประเทศเพือนบ้ านในเขตอนุ ภูมิภาคลุ่ มแม่นํ าโขง
สถานประกอบการ
1. สถานประกอบการให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ
2. สถานประกอบการได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐในการพั ฒนาฝี มือแรงงานตามพระราชบั ญญั ติ
ส่ งเสริ มการพั ฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ.2545
3. ความต้ องการแรงงานภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มขยายตัวสู งขึนเช่น ยางพารา
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ภาคการศึกษา
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีการส่ งเสริ มการเรี ยนในสายอาชีวศึกษาเพิมมากขึน
2. การกํ าหนดและการดํ าเนิ นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริ งจัง ส่ งผลให้คุณภาพการศึก ษา
ดีขึน
แรงงาน
1. มีการกําหนดมาตรฐานอาชี พในระดับชาติแ ละมาตรฐานแรงงาน ทํ า ให้แ รงงานมี ความมั นคง
มากขึน
2. มีการกํ าหนดอั ตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน
3. มีการอนุ ญาตให้มีการจ้ างแรงงานต่างด้ าวระดั บล่างทดแทนแรงงานไทยในตํ าแหน่ งกรรมกรและ
คนรับใช้ในบ้ าน

ภัยคกคาม
( Threats )
ุ
ภาพรวม
1. รัฐบาลไม่สามารถกํ าหนดสัดส่ วนผู ้ เรี ยนสายอาชีพได้ อย่ างชัดเจน
2. ความไม่สมดุลของการพั ฒนาประเทศทีกระจุ กตั วอยู่ ในศูนย์ กลางของประเทศและจังหวั ดใหญ่
3. ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงาน ทํ าให้ แรงงานเลือกไปทํ างานยั งจังหวั ดทีมีศั กยภาพมากกว่า
4. นิ คมอุตสาหกรรมเป็ นแหล่งตลาดแรงงานทีใหญ่และรองรับกํ าลังแรงงานได้ หลากหลายส่ งผล
ให้มีการย้ ายถินฐาน
5. ความไม่เสถียรภาพทางการเมือง และการเปลียนผู ้ ว่า ราชการจังหวั ดบ่อยครัง
6. กฎระเบียบการค้ า การขนส่ งของประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่นํ าโขงยั งไม่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน
7. มีการคุกคามทางการค้ าจากประเทศจีน ส่ งผลกระทบต่อผู ้ ประกอบการท้องถิ น
8. ภั ยธรรมชาติ
สถานประกอบการ
1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิ จส่ งผลกระทบต่อกิจการ
2. ปั ญหาราคานํา มั นเชื อเพลิง ปั ญหาการก่ อความไม่ สงบ ส่ งผลต่ อกิ จการด้า นการท่องเทียวทั ง
ระบบอย่างรุ นแรง
3. ขาดการส่ งเสริ มการท่องเทียวและการสนับสนุนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างจริ งจัง
4. ประเทศเพือนบ้ านมีปัจจัยดึงดูดนักลงทุน
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ภาคการศึกษา
1. ค่านิ ยมในการเลือกศึกษาต่อยั งสถาบั นการศึกษาอืนๆทีกระจุกตั วอยู่ในส่ วนกลางและเมืองใหญ่
ทํ าให้นักเรี ยนย้ ายถินฐานออกนอกพืนที
แรงงาน
1. แรงงานไม่ได้รับการสนับสนุ นด้ านการพั ฒนาฝี มือแรงงานจากสถานประกอบการ
2. กฎหมายไทยไม่อนุ ญาตให้นํางบประมาณไปพั ฒนาความรูความสามารถให้
้
ก ับแรงงานต่ างด้า ว
จึ งขาดงบประมาณในการพั ฒนาศักยภาพของคนต่างด้าว ทํ า ให้แ ก้ไขจุ ดอ่ อนด้านคนต่ า งด้า ว
ไม่ได้
3.3 สรปุการวิเคราะห์สถานการณ์กําลังคนจังหวัดเชี ยงราย
จดแข็
ุ ง
- ผู ้ ประกอบการมีการรวมกลุ่มกัน และสนับสนุนการรับนักศึกษาเพือฝึ กประสบการณ์
- สถานศึกษามีเพียงพอ และมีนักวิชาการ ผู ้ เชียวชาญระดั บอุดมศึกษา
- แรงงานมีจํ านวนมากเพียงพอ
จดอ่
ุ อน
- สถานประกอบการขาดแผนการพั ฒนาฝี มือแรงงาน
- ภาคการศึกษาไม่สามารถปรับเปลียนหลั กสู ตรการเรี ยนการสอน
- แรงงานขาดความเข้ าใจในงาน ขาดทั ศนคติทีดีต่องาน
โอกาส
- สถานประกอบการให้ความร่ วมมือกับภาครัฐเป็ นอย่ างดี
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิ การส่ งเสริ มการเรี ยนในสายอาชี วศึกษาเพิมมากขึน
- การกํ าหนดมาตรฐานอาชีพในระดับชาติและมาตรฐานแรงงานส่ งผลดีต่อความมั นคงของแรงงาน
ภัยคกคาม
ุ
- สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาราคานํ ามั นเชือเพลิ งปัญหาการก่อความไม่สงบส่ งผลกระทบต่อ
กิจการ

- ค่านิ ยมในการเลือกศึกษาต่อยั งสถาบั นการศึกษาในเมืองใหญ่
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3.4 แนวทางการวิเคราะห์ เพือนําแผนยทธศาสตร์
ไปสู่ การปฏิบัติ
ุ
1. เชือมโยงการทํ างานร่ วมกั นอย่างเป็ นเอกภาพในด้ านการพั ฒนากํ าลั งคนของจังหวั ดเชียงราย
2. ส่ งเสริ มการเตรี ยมพร้อมของแรงงานทีกํ าลั งจะจบการศึกษาเพิมศั กยภาพในทํ างานของแรงงาน
ปัจจุบ ั น และส่ งเสริ มการพั ฒนากํ าลั งคนเพือลดอั ตราการว่างงาน
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการพั ฒนาฝี มือแรงงาน เพือยกระดับฝี มือแรงงาน และลดอั ตราการว่างงาน
อั นจะเป็ นการเพิมขีดความสามารถในการ แข่งขั นของจังหวั ดและประเทศ
4. การจัดเก็บข้ อมูล สถิตแรงงาน
ิ
การพั ฒนาฝี มือแรงงาน เพือการวิเคราะห์ศั กยภาพแรงงานจังหวั ด
เชียงราย และแนวโน้มการพั ฒนากํ าลั งคนในโอกาสต่อไป
จากการที คณะทํางานยกร่ า งแผนกํา ลัง คนจัง หวัด เชี ย งรายดํา เนิ นการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ก ําลังคน
โดยใช้ก ระบวนการ SWOT ANALYSIS จนนําไปสู่ ก ารกํา หนดวิ สั ยทัศน์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
แผนงาน และดั ชนี ชีว ั ดความสําเร็ จ ตามแผนกําลังคนจังหวั ดเชี ยงราย ประการสํา คั ญทีคณะทํ างานยกร่ า งแผน
กํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงราย ต้ องคํ านึ งถึงคือแผนงานหรื อยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการจัดทํ าแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชียงราย
จะต้ องสอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ ของจังหวั ดเชียงรายปี 2553 - 2556 ซึ งการกําหนดวิสัยทั ศน์ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย
แผนงาน และดั ชนี ชีว ั ดความสําเร็ จของแผนกําลั งคนจังหวั ดเชียงรายจะนําเสนอรายละเอี ยดในลําดับต่อไป ทั งนี
คณะทํ างานยกร่ างแผนกํ าลั งคนจังหวั ดเชี ยงราย ขอนําเสนอกรอบแนวคิด จากการวิเคราะห์สถานการณ์ก ํา ลังคน
จังหวั ดเชี ยงรายโดยใช้กระบวนการ SWOT ANALYSIS ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ ังหวัดเชี ยงรายเพือนําไปสู่
แผนงานกํ าลั งคน
ในรู ปแบบ SWOT Matrix
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SWOT
zzzzz

Matrix

โอกาส
1.สถานประกอบการให้ความร่ วมมือกั บภาครัฐ
เป็ นอย่ างดี
2.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการส่ งเสริ มการ
เรี ยนในสายอาชีวศึกษาเพิมมากขึน
3.การกํ าหนดมาตรฐานอาชีพในระดั บชาติและ
มาตรฐานแรงงานส่ งผลดีต่อความมั นคงของ
แรงงาน

ยุทธศาสตร์
การขั บเคลือนภาคีแรงงาน
จังหวั ดเชียงราย

จดแข็
ุ ง
1.ผู ้ ประกอบการมีการรวมกลุ่มกั น
และสนับสนุนการรับนักศึกษาเพือฝึ ก
ประสบการณ์
2.สถานศึกษามีเพียงพอ และมีนักวิชาการ
ผู ้ เชียวชาญระดั บอุดมศึกษา
3.แรงงานมีจ ํ านวนมากเพียงพอ

ยุทธศาสตร์เชิงรุ ก
Aggressive Strategies

O

ยุทธศาสตร์เชิงป้ องกั น
Conservative Strategies

S

W
ยุทธศาสตร์ การแข่งขั น
Competitive Strategies

ยุทธศาสตร์รักษา
เสถียรภาพ
Defensive Strategies

T
ยุทธศาสตร์
การบริ หารจัดการกํ าลั งคน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
การพั ฒนากํ าลั งคนอย่างยั งยืน

ภัยคกคาม
ุ
1.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัญหาราคานํ ามั น
เชือเพลิง ปัญหาการก่อความไม่สงบส่ งผล
กระทบต่อกิจการ
2.ค่านิยมในการเลือกศึกษาต่อยั ง
สถาบั นการศึกษาในเมืองใหญ่

จดอ่
ุ อน
1.สถานประกอบการขาดแผนการพั ฒนา
ฝี มือแรงงาน
2.ภาคการศึกษาไม่สามารถปรับเปลียน
หลั กสู ตรการเรี ยนการสอน
3.แรงงานขาดความเข้ าใจในงาน
ขาดทั ศนคติทดีี ต่องาน
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บทที 4
แผนยทธศาสตร์
กําลังคนจังหวัดเชียงราย
ุ
จากการทีสํานักงานแรงงานจังหวั ดเชียงราย ร่ วมกับ ผูทรงคุ
้ ณวุฒิข องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และ คณะทํางานยกร่ างแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย ได้ดําเนินการตามกระบวนการต่างๆ คือ จั ดทํ า การ
วิเคราะห์ส ถานการณ์ก ําลังคนจังหวัดเชี ยงราย โดยใช้กระบวนการ SWOT ANALYSIS พร้อ มกับ
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย แผนงาน และดัชนี ชีว ัดความสําเร็ จจนเกิดเป็ นแผนกําลังคน
จังหวัดเชี ยงราย พร้อมทังมีการประชุ มพิจ ารณาปรับร่ า งแผนกําลังคนจังหวัดเชียงรายโดยหัวหน้าฝ่ าย
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานแรงงาน
จังหวั ดเชียงราย สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชี ยงราย สํานักงานสวัสดิ การและคุ ้มครองแรงงานจังหวัด
เชียงราย ศูน ย์พ ัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดเชียงรายและสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเชี ยงแสน
ร่ วมกับคณะผู ้ ทรงคุ ณวุฒิของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ตลอดจนจัดวิพากษ์ร่า งแผนกําลังคนจังหวัด
เชียงราย โดยเชิญหัวหน้าส่ วนราชการ หัวหน้าหน่ วยงาน นายอําเภอ ผู ้ บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ผู ้แ ทนภาคเอกชนจากหอการค้า จัง หวัด สภาอุ ต สาหกรรม สภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที ยวจัง หวัด
ผู ้ ประกอบการต่างๆและองค์กรภาคประชาชน เพือนําเสนอร่ างแผนกําลังคนจังหวัดเชียงรายให้พิจารณา
ปรับแก้ไขและเพือการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนทีเกียวข้องกับแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย ซึ งหลั งจาก
การวิพากษ์ร่ างแผนกําลังคนจังหวัดเชี ยงรายแล้ว สํานักงานแรงงานจังหวัด เชียงรายจะนําเสนอแผน
กําลังคนจังหวัดเชี ยงราย เพือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทําแผนกํา ลังคนจังหวัดเชี ยงราย
ตามลําดับต่อไป
ซึ งจากการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนทีเกียวข้ องกับแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย จากการวิพากษ์
ร่ างแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงรายแล้ว สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายจึ งขอสรุ ปร่ างแผนยุทธศาสตร์
กําลังคนจังหวั ดเชียงรายดัรงายละเอียดต่อไปนี
4.1 วิสัยทัศน์
“แรงงานมี ค วามรู ้ ทัก ษะฝี มื อ ควบคู่ คุ ณ ธรรม ตรงความต้อ งการของตลาดแรงงานและ
ทิศทางการพั ฒนาสู่ สากล”
4.2 พันธกิจ

1.สนับสนุ น ส่ งเสริ มการจัดตังภาคีแรงงานของจังหวัด เชียงราย เพือร่ วมกันวางแผน
ดําเนิ นการ พั ฒนากําลังคนและประเมินสถานการณ์ก ําลังคนของจังหวั ดเชียงรายอย่างสมํ าเสมอ
2.สนับสนุ นการเตรี ย มพร้ อ มของกํา ลังคนให้มีค วามรู ้ ทัก ษะฝี มื อ ความสามารถ
คุณธรรม จริ ยธรรม สอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน
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3.สนับสนุน ส่ งเสริ มให้มีการพั ฒนากําลังคนอย่างต่อเนื องเพือเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขั นทางการค้ าและรองรับยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดอย่างเป็ นระบบ
4.พัฒ นาการจัด เก็ บข้อ มู ล สถิ ติแ รงงาน การพัฒ นาฝี มือ แรงงาน เพื อการวิ เคราะห์
ศั กยภาพแรงงานและแนวโน้มการพั ฒนากําลังคนของจังหวั ดเชียงราย
4.3 ยทธศาสตร์
ุ

1.ยุทธศาสตร์การขั บเคลือนภาคีแรงงานจังหวั ดเชียงราย
2.ยุทธศาสตร์การพั ฒนากํ าลังคนอย่างยั งยืน
3.ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการกํ าลังคนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

4.3.1 ยทธศาสตร์
ที 1 ยุทธศาสตร์ การขับเคลือนภาคีแรงงานจังหวัดเชียงราย
ุ
เป้ าประสงค์
มีกระบวนการดําเนินงาน การพั ฒนาและการแก้ไขปั ญหาต่างๆของผู ้ ว่างงานแรงงาน
ใหม่ และแรงงานปัจจุบ ั นในจังหวั ดเชียงรายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจากองค์กรทุกภาคส่ วน
เป้ าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
แผนงาน
1.
2.
3.
4.

ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ทุกภาคส่ วนมีบทบาทในการร่ วมวางแผนการผลิตและ
การพั ฒนากําลังคน
พั ฒนาระบบบริ หารจัดการสิ ทธิ ของแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํ างาน
ส่ ง เสริ ม กํา กับ ดู แ ลกํา ลัง แรงงานให้ ไ ด้รั บ การปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดของ
มาตรฐานฝี มือแรงงาน
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกําลังคนจังหวัดเชียงรายให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน กํ าลังคนของจังหวั ดเชียงราย
การจัดตั งภาคีแรงงานจั งหวั ดเชียงราย
การประชุมติดตาม ประเมินผลแผนกําลังคนของจังหวั ดเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือแสวงหาสมรรถนะของแรงงานในภาพรวมของ
จังหวั ดเชียงรายเพือสนับสนุนการขับเคลือนยุทธศาสตร์จ ังหวั ดเชียงราย
จัดทํ าแผนปฏิบ ั ติการด้ านการพั ฒนากํ าลังคนของจังหวั ดเชียงราย
(Training Road Map)
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ดัชนีชีวัดความสําเร็จ
1.
เกิดภาคีแรงงานจังหวัดเชียงราย
2.
มีการประชุมติดตาม ประเมินผลแผนกําลังคนของจังหวัดเชียงรายไม่น้อยกว่า 2
ครังต่อปี
3.
มีแผนการพั ฒนาสมรรถนะกํ าลังคนของจังหวั ดเชียงราย
4.
มีแผนปฏิบัติการด้ านการพั ฒนากํ าลังคนของจังหวั ดเชียงราย
4.3.2 ยทธศาสตร์
ที 2 ยทุธศาสตร์ การพัฒนากําลังคนอย่างยังยืน
ุ
เป้ าประสงค์
กําลังคนมีความพร้อมสู่ ตลาดแรงงาน และแรงงานมีความรู ้ ความสามารถ มีการพัฒนา
ทัก ษะฝี มื อ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และวินัยในการทํา งาน สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ผู ้ ประกอบการ และทิศทางการพั ฒนาของจังหวั ด
เป้ าหมาย
1.
2.

3.

4.
5.
แผนงาน
1.

พั ฒนากําลังคนให้มีความรู ้ ความสามารถ คุณธรรม จริ ยธรรม และสอดคล้อง
กับความต้ องการของผู ้ ประกอบการ
สนับสนุนให้ผู ้ ว่างงานแรงงานใหม่และแรงงานปัจจุบ ันได้รับการพัฒนาฝี มือ
แรงงานเทีย บเท่ ามาตรฐานสากล และการเพิมทัศนคติในการทํา งานทีดีใ น
องค์กร
สถานประกอบการเห็นความสําคั ญของการยกระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน และ
การพั ฒนาแรงงานตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานในภาพรวม
ของจังหวั ดเชียงราย
เสริ มสร้างแนวทางการพัฒนากําลังคนของจังหวัดเชี ยงรายเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องตามแผนกําลังคนจังหวั ดเชียงราย
สนับสนุ นให้สถานศึกษามีการพัฒนาแรงงานใหม่ก่อนสู่ ตลาดแรงงาน และ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในสถานประกอบการ
การประชุ มระดมสมองเพือแสวงหาแนวทางการพัฒนาหลักสู ต รฝึ กอบรม
แรงงาน และการพั ฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มฝี มือ
แรงงาน พ.ศ.2545
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2.
3.

การส่ งเสริ ม สถานประกอบการให้พ ัฒ นากํา ลัง คนตามแนวทางปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
การระดมสมองของเจ้า หน้า ที ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านบุ ค คลของภาคผู ้ป ระกอบการ
เพือร่ วมกันกําหนดแนวทางการพั ฒนาฝี มือแรงงานในสถานประกอบการ

ดัชนีชีวัดความสําเร็จ
1.
มีข ้อ มูล ผู ้ประสานงานด้านแรงงานในสถานประกอบการต่ างๆของจังหวัด
เชียงราย
2.
มีหลักสู ตรการฝึ กอบรมแรงงานของจังหวั ดเชียงรายครอบคลุมด้ านความรู ้ และ
จิตสํานึกในการทํ างาน
3.
มีเกณฑ์มาตรฐานการพั ฒนากําลังคนตามแผนการพั ฒนาสมรรถนะของแรงงาน
ในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย
4.
มีรางวั ลสถานประกอบการดีเด่นด้ านการพั ฒนาแรงงานของจังหวั ดเชียงราย
5.
มีข ้อมูลการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในสถานประกอบการของสถานศึกษาต่างๆ
6.
ความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต่อหลักสู ตรการฝึ กอบรมแรงงานของ
จังหวั ดเชียงรายตามเกณฑ์มาตรฐานการพั ฒนาสมรรถนะของแรงงานในจั งหวั ด
เชียงราย
4.3.3 ยทธศาสตร์
ที 3 ยทธศาสตร์
การบริหารจัดการกําลังคนอย่ างมีประสิทธิภาพ
ุ
ุ
เป้ าประสงค์
มีศูนย์ กลางการบริ หารจัดการกําลังคนการแก้ไขปัญหาแรงงาน การลดอั ตราการว่างงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมาย
1.
2.
3.
4.

ศูนย์ กลางรวบรวม จัดเก็บข้ อมูลทีเกียวข้ องกับอัตราการว่างงาน การย้ ายถินฐาน
แรงงาน การพั ฒนาฝี มือแรงงาน หรื อทีเกียวข้องกับการพั ฒนากําลังคน
พั ฒนา ปรับปรุ งการปรับปรุ งฐานข้ อมูลกํ าลังแรงงานทีเป็ นปัจจุบ ั นทั นสมั ย
สนับสนุน ส่ งเสริ มความเข้าใจด้านพั ฒนากําลังคนระหว่างผู ้ ประกอบการและ
สถานศึกษา
ส่ งเสริ ม สนับสนุ น กิจกรรมการพัฒนากํา ลังคนของสถานประกอบการและ
แรงงานใหม่ของสถานศึกษา

30

5.
แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ให้ค ํ าปรึ กษาด้านต่างๆทีเกียวข้ องกับแรงงานในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
และการบริ การ
การจัดตั ง“ศูนย์ บริการร่ วมกระทรวงแรงงาน” ในจังหวั ดเชียงราย
การปรับปรุ งพั ฒนาระบบสารสนเทศกํ าลังคนของจังหวั ดเชีงยราย
การพั ฒนาสื อเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
จัดทํ าฐานข้ อมูลผู ้ เชียวชาญ หรืออาสาสมั ครพั ฒนาแรงงานจังหวัดเชียงราย
ส่ งเสริ มการวิจ ัยหรื อจัดเก็บข้ อมูลการวิจ ัยต่างๆทีเกียวข้ องกั บการพั ฒนาแรงงาน
ในจังหวั ดเชียงราย
กิจกรรมการให้บริการคําปรึ กษาด้านแรงงาน แนวทางการพัฒนากําลังคนจาก
ผู ้ เชียวชาญ

ดัชนีชีวัดความสําเร็จ
1.
มีการจัดตั งศูนย์ บริการร่ วมกระทรวงแรงงานของจังหวั ดเชียงราย
2.
ร้อยละความพึงพอใจของผู ้ ผลิตและผู ้ ใช้ แรงงาน
3.
มีสือเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์งานด้ านการพั ฒนากํ าลังคน
4.
ระดับความสําเร็จของการดํ าเนินมาตรฐานเพือแก้ปัญหาคนว่างงาน
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4.4 ผังการเชือมโยงยทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดเชียงราย ปี พทธศั
ุ
ุ กราช 2553-2556
วิสัยทัศน์

แรงงานมีความรู ้ ทั กษะฝี มือ ควบคู่คุณธรรม ตรงความต้ องการของ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาสู่ สากล
พั นธกิจ

สนับสนุน ส่ งเสริ มการ
จั ดตั งภาคีแรงงาน ของจั งหวั ด
เชี ยงราย เพือร่ วมกั นวางแผน
ดํ าเนิ นการ พั ฒนากําลังคน
และประเมิ นสถานการณ์
กํ าลั งคน ของจั งหวั ดเชี ยรง าย
อย่างสมํ าเสมอ

สนับสนุน การ
เตรี ยมพร้อมของกําลังคน ให้
มีความรู ้ ความสามารถ
คุณธรรม จริ ยธรรม
สอดคล้อง กับความต้ องการ
ของผู ้ ประกอบการ

ยุทธศาสตร์
การขับเคลื อนภาคี แรงงานจังหวั ด
เชี ยงราย

สนับสนุน ส่ งเสริ มให้มี
การพั ฒนากํ าลังคนอย่าง
ต่อเนื อง เพือเพิมขีด
ความสามารถ ในการแข่งขั น
ทางการค้า และรองรับ
ยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวั ด
อย่างเป็ นระบบ

ยุทธศาสตร์
การพั ฒนากํ าลังคนอย่างยั งยืน

พั ฒนาการจั ดเก็บข้ อมูล
สถิติการว่างงาน การพั ฒนาฝี มือ
แรงงาน เพือการวิเคราะห์
ศั กยภาพแรงงานจั งหวั ดเชี ยงราย
โดยภาพรวม รวมถึงแนวโน้ม
การพั ฒนากํ าลั งคนหรื อการลด
สภาพปั ญหาด้านแรงงานทีดํารง
อยู่ในปั จจุบ ั นของจั งหวั ด
เชี ยงราย

ยุทธศาสตร์
การบริ หารจั ดการกําลั งคน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทใน
การร่ วมวางแผนการผลิตและ การพั ฒนา
ก ํ าลังคน
2. พั ฒนาระบบบริ หารจัดการสิ ทธิ ของแรงงาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํ างาน
3. ส่ งเสริ มก ํ ากั บดูแลก ํ าลังแรงงานให้ได้รับการ
ปฏิบัติตามข้อก ํ าหนดของมาตรฐานฝี มือ
แรงงาน
4. ติดตาม ประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผน
ก ํ าลังคนจังหวั ดเชียงรายให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5. วิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน ก ํ าลังคนของ
จังหวั ดเชียงราย

1. พั ฒนาก ํ าลังคนให้มีความรูความสามารถ
้
คุณธรรม จริ ยธรรม และสอดคล้องกั บความ
ต้องการของผู้ ประกอบการ
2. สนับสนุนให้ผู้ ว่างงานแรงงานใหม่และ
แรงงานปั จจุบ ันได้รับการพั ฒนาฝี มือแรงงาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และการเพิมทัศนคติ
ในการทํ างานทีดีในองค์กร
3. สถานประกอบการเห็นความสําคัญของการ
ยกระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน และการพั ฒนา
แรงงานตามแนวทางการพั ฒนาสมรรถนะของ
แรงงานในภาพรวมของจังหวั ดเชียงราย
4. เสริ มสร้างแนวทางการพั ฒนาก ํ าลังคนของ
จังหวั ดเชียงรายเป็ นไปในทิศทางเดียวกั น
สอดคล้องตามแผนก ํ าลังคนจั งหวั ดเชียงราย
5. สนับสนุนให้สถานศึกษามีการพั ฒนาแรงงาน
ใหม่ก ่ อนสู่ ตลาดแรงงาน และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ในสถานประกอบการ

1. ศูนย์ กลางรวบรวม จัดเก็ บข้อมูลทีเกี ยวข้ องกั บ
อัตราการว่างงาน การย้ ายถินฐานแรงงาน การ
พั ฒนาฝี มือแรงงาน หรื อทีเกี ยวข้องกั บการ
พั ฒนาก ํ าลังคน
2. พั ฒนา ปรับปรุ งการปรับปรุ งฐานข้ อมูลก ํ าลัง
แรงงานทีเป็ นปัจจุบ ัน ทันสมัย
3. สนับสนุน ส่ งเสริ มความเข้าใจด้านพั ฒนา
ก ํ าลังคนระหว่างผู้ ประกอบการและ
สถานศึกษา
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิ จกรรมการพั ฒนา
ก ํ าลังคนของสถานประกอบการและแรงงาน
ใหม่ของสถานศึกษา
5. ให้ค ํ าปรึ กษาด้านต่างๆทีเกี ยวข้องกั บแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ
บริ การ
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4.5 แนวคิดยทธศาสตร์
การขับเคลือนภาคีแรงงานจังหวัดเชียงราย
ุ
ภาครัฐ
- สํานักงานแรงงานจังหวั ดเชียงราย
- สํานักงานจัดหางานจังหวั ดเชียงราย
- สํานักงานประกั นสังคมจังหวั ดเชียงราย
- ศูนย์/สถาบั นพั ฒนาฝี มือแรงงาน
- สํานักงานสวั สดิการและคุ ้มครองแรงงาน
- สํานักงานวั ฒนธรรมจังหวั ด
- สํานักงานสรรพากรจังหวัด
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ด
- องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
- และอืนๆทีเกียวข้ อง

ภาคการศึกษา
- สํานักงานเขตการศึกษา
ขั นพืนฐาน
- สถาบั นอาชีวศึกษา
- การศึกษานอกระบบ
- มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงราย
- มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขตล้ านนา
- สถาบั นการศึกษา

แรงงานใหม่
แรงงานปัจจุบ ั น
ผู ้ ว่างงาน
ผูป้ ระกอบการ
อิสระ

ภาคผู ้ ประกอบการ
- กลุ่มบริ การ
- กลุ่มเกษตรกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรม
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4.6 แนวคิดยทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนอย่ างยังยืน
ุ

ทางสาย
กลาง

ความมีเหตุผล

ความพอประมาณ

เงือนไขความรู ้

การมีภูมิคุ ้ มกันทีดี

เงือนไขคุณธรรม

สมรรถนะ
แรงงานจังหวัดเชียงราย

มาตรฐานฝี มือแรงงาน
จังหวั ดเชียงราย

กิจกรรมการพั ฒนาคน

ระบบการศึกษา

ระบบการฝึ กอบรม

ระบบการพั ฒนา

แรงงานของจังหวั ดเชียงราย
แรงงานมีความรู ้

แรงงานมีทั กษะฝี มือ

แรงงานมีคุณธรรม
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บทที 5
การนําแผนยทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนจังหวัดเชียงรายไปสู่ การปฏิบัติ
ุ
.....................
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนจังหวั ดเชียงราย พ.ศ.2553 – 2556 ฉบั บนี มีว ัตถุประสงค์
หลักเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขั นของจังหวัด โดยการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ งเป็ นปัจจัยหลั ก
ทีจะเป็ นผู ้ ข ับเคลือนการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงรายให้ไปสู่ความเจริญรุ่ งเรือง ด้วยการ
ตั งข้ อสมมุติฐานว่า หากจังหวัดเชียงรายสามารถผลิตกํ าลังคนของจังหวั ด หรื อพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของจังหวั ดให้สอดคล้องกับความต้ องการของตลาดแรงงานได้มากเท่าใดจะเพิมขีดความสามารถในการ
แข่งขั นของจังหวัดได้มากยิงขึนเท่านัน
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ งประกอบด้วย3 ประเภทหลัก ได้ แก่
(1) กระบวนการศึกษา : Education
(2) กระบวนการฝึ กอบรม : Training
(3) กระบวนการพั ฒนา : Development
ไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานแรงงานจังหวัด
หรื อส่ วนราชการสังกัดกระทรวง
แรงงานในจังหวั ดทังหมด ดังนันการทีจะนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนจังหวั ดเชียงรายไปสู่ การ
ปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล จําเป็ นต้ องได้รับความร่วมมือและ
เชือมโยงให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ทังภาครัฐและเอกชนทีมีส่วนเกียวข้ องกับการ
พั ฒนากํ าลังคน และทังในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้ า การบริการ การท่องเทียว และโลจิสติกส์
เป็ นต้ น
5.1 โครงสร้ างการบริหารจัดการแผนยทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2553–2556
ุ
การบริ หารจั ดการแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนากํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย พ.ศ.2553 – 2556
เพือให้ส่วนราชการและองค์กรทีเกียวข้องได้นําไปใช้เป็ นกรอบหรื อเป็ นทิศทางในการกําหนดแผนปฏิบ ั ติ
การในส่วนทีเกียวข้องของแต่ละหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้นัน จํ าเป็ นต้ องมีการดําเนินการในรู ปของ
คณะกรรมการระดับจังหวั ดโดยการแต่งตั งของท่านผู ้ ว่าราชการจังหวั ดเชียงราย จึงจะทํ าให้สามารถ
ประสานเชือมโยงข้ ามกระทรวง และประสานเชือมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและ NGO ที
เกียวข้ องได้
สําหรับโครงสร้างองค์กรทีจะเป็ นผู ้ ข ับเคลือนการมีส่วนร่ วมของภาคีทีเกียวข้ องในจังหวัด
เชียงรายเพือกํ าหนดนโยบายการพั ฒนากํ าลังคนในระดับจังหวัด และขั บเคลือนการนําแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒนากํ าลังคนไปสู่การปฏิบ ั ติให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ทีควรจะเป็ น ได้ แก่คณะกรรมการพัฒนา
กําลังคนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงรายโดยมีหน้าทีกํ าหนดแนวทางการ
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ผลิตและพั ฒนากํ าลังคนของจังหวั ด กํ าหนดกรอบแผนงาน/โครงการและการเสนอของบประมาณ และ
ประสานงานกับองค์กรทีเกียวข้ องกับการพั ฒนากําลังคนของจังหวั ดทีมีอยู่แล้ว จัดตังคณะอนุกรรมการ
พั ฒนากํ าลังคนสาขาต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง อาทิ ด้านการค้ า การลงทุน ด้านการท่องเทียวและบริ การ ด้ าน
โลจิสติกส์ ด้านเกษตร ฯลฯ ซึ งควรจะประกอบด้วยทุกภาคส่วนทีเกียวข้ อง อาทิ
คณะกรรมการพัฒนากําลังคนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงราย
1. รองผู ้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการ
(ผูร้ ับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและสังคม)
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือผู ้ แทน
กรรมการ
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายหรือผู ้ แทน
กรรมการ
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายหรื อผู ้ แทน กรรมการ
5. อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
กรรมการ
6. ประธานอาชีวศึกษาจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
7. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
กรรมการ
8. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง
กรรมการ
9. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง
กรรมการ
10. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
กรรมการ
11. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย
กรรมการ
12. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการ
13. ผู ้ อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
14. ผู ้ อํานวยการโรงเรี ยนวิรุณบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
15. ผู ้ อํานวยการโรงเรี ยนพณิชยการเชียงราย
กรรมการ
16. ประธานศูนย์ ประสานงานการจัดการมั ธยมศึกษา ศูนย์ ท๓๕
ี
กรรมการ
17. หัวหน้าสํานักงานจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
18. เกษตรและสหกรณ์จ ังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
19. พั ฒนาการจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
20. พั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ จ ังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
21. อุตสาหกรรมจั งหวั ดเชียงราย
กรรมการ
22. ผู ้ อํานวยการการท่องเทียวและกีฬาจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
23. ผูอ้ ํานวยการสํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศั ยจั งหวั ดเชียงราย
กรรมการ
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ภาคเหนือ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ท้ องถินจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
สถิติจ ังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
ผู ้ อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเชียงราย เขต 1-4
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการเพือโครงการสี เหลียมเศรษฐกิจ หอการค้ า 10 จังหวั ด
กรรมการ
ประธานหอการค้ าจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียวจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ประธานสมาพั นธ์การท่องเทียวจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงราย
กรรมการ
นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย
กรรมการ
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
คลังจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
ประธานชมรมท้ องถินไทยจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
ประชาสัมพั นธ์จ ังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สํานักงานจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
พาณิชย์ จังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
ผู ้ อํานวยการมูลนิธิเพือการพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
กรรมการ
ผู ้ อํานวยการศูนย์ พ ั ฒนาฝี มือแรงงานจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
ผู ้ อํานวยการสถาบั นพัฒนาฝี มือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรรมการ
จัดหางานจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
สวั สดิการและคุ ้ มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
กรรมการ
ประกันสังคมจังหวั ดเชียงราย
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ

5.2 การกําหนดกรอบเสนอของบประมาณการพัฒนากําลังคนจังหวัดเชียงราย ปี งบประมาณ 2554
จังหวั ดเชียงรายได้กําหนดให้สํานักงานแรงงานจังหวั ดเชียงรายจัดทํ าแผนงาน
/โครงการที
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวั ดเชียงราย พ.ศ.2553 – 2556 เพือเสนอเป็ นคํ าของบประมาณ ปี
2554 ดังนันเพือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนากํ าลังคนจั งหวั ดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ ในขณะที
จังหวั ดยั งไม่ได้จ ัดตังองค์กรขั บเคลือนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนทีเป็ นทางการตามข้ อ 5.1
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สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์การ
พั ฒนากํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย จึงได้ประสานเชิญภาคีทีเกียวข้องกับการพั ฒนาคน ประกอบด้ วย ส่ วน
ภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาชีวศึกษาจังหวั ด พาณิชย์ จ ังหวั ด อุตสาหกรรมจังหวั ด
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัด ส่ วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้ าจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมจังหวั ด องค์กรด้านการท่องเทียว และชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวั ด ได้
ปรึ กษาหารื อร่วมกั นจัดทํ าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนากํ าลังคนจังหวัดเชียงราย เสนอเป็ นคํ า
ของบประมาณจากงบพั ฒนาจังหวั ดเชียงราย ประจํ าปี งบประมาณ 2554
ผลการปรึ กษาหารือกั นขององค์ กรภาคีทเกี
ี ยวข้ องดังกล่าว ได้เห็นชอบให้จ ัดทํ าโครงการเสนอขอ
งบประมาณในลั กษณะเป็ นโครงการชุดเชือมโยงเป็ นห่วงโซ่การพั ฒนากํ าลังคนทีครบวงจรในทุกด้าน
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพือสนับสนนการพั
ฒนาด้ านการค้า การลงทน
ุ
ุ การท่องเทียว การ
บริการ และด้ านโลจิสติกส์ จังหวัดเชียงราย ปี งบประมาณ 2554 ใช้เงินงบประมาณทั งสิ น 14,513,090
บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลั ก ได้ แก่
ที
กิจกรรม
เป้ าหมาย งบประมาณ
1. กิจกรรมการขั บเคลือนการมีส่วนร่ วมของ
ภาคีทีเกียวข้ อง
1.1 การขั บเคลือนการมีส่วนร่ วมของภาคี
9 ครัง
300,000 บาท
แรงงานทีเกียวข้ อง 4 ภาคี
(1) คณะกรรมการพั ฒนาศั กยภาพ
แรงงานจังหวัด
(2) คณะทํ างานพั ฒนาศั กยภาพ
แรงงานด้ านการค้ าและการลงทุน
(3) คณะทํ างานพั ฒนาศั กยภาพ
แรงงานด้ านการท่องเทียวและการ
บริ การ
(4) คณะทํ างานพั ฒนาศั กยภาพ
แรงงานด้ านโลจิสติกส์
2. กิจกรรมการพั ฒนาศั กยภาพแรงงาน
2.1 English for Careers : ภาษาอังกฤษเพือ 10 รุ่ น 300 950,000 บาท
งานอาชีพ
คน

หน่ วยดําเนินการ

แรงงานจังหวัดและภาคี
แรงงานทีเกียวข้ อง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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2.2 อบรมผู ้ ว่างงานเพือกลั บคืนถินตาม
มาตรการกระตุ ้ นเศรษฐกิจเร่ งด่วน
2.3 อบรมมั คคุเทศก์ทั วไป(ต่างประเทศเฉพาะท้ องถิน)
2.4 อบรมมั คคุเทศก์อาชีพ

10หลักสู ตร
500 คน
100 คน

2,400,000 บาท

100 คน

640,000 บาท

2,500,000บาท

2.5 พั ฒนาทั กษะแรงงานด้ านLogistics and 400 คน
Supply Chain Leadership ในการค้ า
ชายแดน

2,000,000 บาท

2.6 พั ฒนาทั กษะแรงงานรองรับการ
400 คน
ส่ งเสริ มและพั ฒนาการท่องเทียวอย่าง
ยั งยืน
2.7 พั ฒนาอาชีพธุรกิจร้านอาหาร สือความ 100 ผปก.
เป็ นล้ านนาสมโภช750 ปี เมืองเชียงราย 400 ลูกจ้ าง

2,000,000 บาท

2.8 พั ฒนาศั กยภาพผู ้ ประกอบการ
ร้านอาหารเพือรองรับการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวในจังหวัดเชียงราย

40 คน

2.9 พั ฒนาศั กยภาพงานบริการ ภาษา และ 175 คน
คุณธรรมจริ ยธรรมในการทํ างาน
2.10 เสริ มสร้างศั กยภาพการปฏิบัติงานเพือ 5,000 คน
เพิมผลผลิตในสถานประกอบการ
2.11 พั ฒนาศั กยภาพเกษตรกรด้าน
นวัตกรรมการผลิตกล้วยไม้ และพืชผั กผลไม้ เมืองร้อน

100 คน

1,000,000 บาท

212,800 บาท

560,290 บาท
400,000 บาท

50,000 บาท

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานด้ านการท่องเทียว
สมาคมสหพั นธ์ท่องเทียว
ภาคเหนือจังหวั ดเชียงราย
ชมรมมั คคุเทศก์เชียงราย
คณะกรรมการเพือโครงการ
พั ฒนาสี เหลียมเศรษฐกิจ
สถาบั นพั ฒนาฝี มือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
สมาคมการท่องเทียวจังหวั ด
สถาบั นพั ฒนาฝี มือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
ชมรมร้านอาหารจังหวั ด
สถาบั นพั ฒนาฝี มือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร
จังหวั ดเชียงราย สํานักงาน
การท่องเทียวและกีฬาจังหวั ด
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวั ด
สถาบั นพั ฒนาฝี มือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
ศูนย์ พ ั ฒนาฝี มือแรงงาน
จังหวั ดเชียงราย
สํานักงานสวัสดิการและ
คุ ้ มครองแรงงานจั งหวั ด
หอการค้ า/สภาอุตสาหกรรม
สํานักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ที กิจกรรม
เป้ าหมาย
3. กิจกรรมการศึกษาวิจ ัย
3.1 ศึกษาวิจ ัยความต้ องการและข้ อปัญหา 3 หัวข้ อ
อุปสรรคของการพั ฒนาศั กยภาพ
แรงงานเพือการพั ฒนาจังหวัดเชียงราย
รวม 3 หัวข้ อ
(1) การวิจ ัยความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
(2) การวิจ ัยเชิงปฏิบ ั ติการเกียวกับการ
ปรับปรุ งฐานข้ อมูลของแรงงาน
(3) การวิจ ัยแนวทางการสํารวจข้ อมูล
เพือพั ฒนาฐานข้ อมูล
รวม

งบประมาณ

หน่ วยดําเนินการ

1,500,000 บาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14,513,090 บาท

5.3 การนําแผนยทธศาสตร์
การพัฒนากําลังคนจังหวัดเชียงรายไปกําหนดเป็ นแผนงาน/โครงการ
ุ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 ของหน่ วยงาน/องค์กรทีเกียวข้อง
เพือให้แผนยุทธศาสตร์การพั ฒนากํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย .พศ.2553 – 2556 มีความสมบูรณ์และ
นําไปสู่การปฏิบ ั ติได้ อย่างมีประสิ ทธิ ผล จังหวั ดเชียงรายจึงได้จ ัดส่ งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้ก ับส่ วน
ราชการ หน่วยงาน องค์ กรต่าง ๆ ทังภาครัฐ ภาคเอกชน เพือให้พิจารณาใช้เป็ นกรอบในการกํ าหนด
แผนงาน โครงการ ตั วชีว ั ด และงบประมาณการพั ฒนากําลั งคนทีเกียวข้ องในปีงบประมาณ 2553 – 2556
ทั งนีเพือเป็ นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบ ั ติและสามารถใช้เป็ นเครืองมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติในปี งบประมาณ 2553 – 2556 ต่อไป ปรากฏว่า มีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้นํา
ยุทธศาสตร์ไปกํ าหนดเป็ นแผนงาน/โครงการ และได้ แจ้งให้จ ังหวัดทราบเพือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒนากํ าลังคนจังหวั ดเชียงราย พ.ศ.2553 – 2556 สรุ ปได้ ดังนี
1) ยทธศาสตร์
ที 1 การขับเคลือนภาคีแรงงานของจังหวัดเชียงราย รวม 5 หน่ วยงาน/องค์กร
ุ
2) ยทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนากําลังคนอย่ างยังยืน รวม 14 หน่ วยงาน/องค์กร
ุ
3) ยทธศาสตร์
ที 3 การบริหารจัดการกําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ รวม9 หน่ วยงาน/องค์กร
ุ
(รายละเอียดตามบัญชีรายการแผนงาน/โครงการ แยกตามยทธศาสตร์
หน้ าที 40 – 96)
ุ

40

