บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร มีกรอบทิศทาง
ในการทางานด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน ตั้งแต่จัดเตรียม
ข้อมู ลเพื่อ ประกอบการจัด ทาแผนฯ การทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนกลยุท ธ์ต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ อง ได้แ ก่
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
ข้อเสนอสภาปฏิรู ปแห่ งชาติ วาระที่ 37 ปฏิรู ปแรงงาน แผนแม่บ ทด้ านแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนล่า ง 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) แผนพั ฒ นาจัง หวั ด กาแพงเพชร 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผ ลต่อ การดาเนิ นงาน ( SWOT
Analysis) จากนั้นได้นาผลมากาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด
ตลอดจน แผนงาน/โครงการการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด กาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาและยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการของจังหวัดกาแพงเพชรสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ “สนับ สนุ นและบูร ณาการการท างานร่ว มกั บภาครัฐ ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน เพื่ อ
ยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน และแรงงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยระบบบริหารที่ดีและทันสมัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน
และผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ
และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา ๒) ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
๓) ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน และคุณภาพ
ที่ดี ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ คือ ๑) ส่งเสริมระบบประกันสัง คมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
๒) ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลัก
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ๔) ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการ
และสถานศึกษาเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด ๕) ยกระดับความสามารถในการปูองกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
และการหลอกหลวงแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสัง คม
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน ๓) ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาและบู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทั น สมั ย และมี
เสถียรภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ ๑) ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
๒) พัฒนาความสามารถในการจัดทาข้อมูลและการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสารสนเทศของผู้ใช้
แรงงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผลิตแรงงาน ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ กาหนดดังนี้
1. เสริ มสร้างความเข้ าใจแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจัง หวัด กาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 - 2564)
พร้อมกาหนดแนวทางบริหารจัด การเพื่อ นาแผนไปสู่ก ารปฏิ บัติเ พื่อให้เกิ ดความเข้าใจร่ว มกัน ของหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. พั ฒนากระบวนการจั ดท าแผนงาน/โครงการของหน่ วยงานในลั กษณะบู รณาการมี การจัด ลา ดั บ
ความส าคั ญ เพื่อ เป็น เครื่ องมื อในการประสานแผนสู่ การปฏิ บัติ โดยสนั บสนุน การจั ดท าแผนงาน/โครงการ
ในลักษณะการบูรณาการในระดับพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
3. พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน
การติดตามและประเมินผล มีแนวทางดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินงานโดยรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
รายไตรมาส และรายปี เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบความก้ าวหน้าในการดาเนินงาน นาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เปูาประสงค์ของแผนฯ โดยรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ งานรายปี เพื่อ เป็ นข้ อ มู ลในการปรั บ ทบทวนแผนเป็ นประจาทุ ก ปี พร้ อ มรายงานผลให้จั ง หวั ด
กระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 เหตุผลความจาเป็นในการจัดทาแผน
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ก าหนดให้ มีก ารประเมิน ผลตามค ารั บรองการปฏิบัติ ราชการ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการทางานของภาครัฐ
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย และเพื่ อ ให้มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานระดั บ จั ง หวั ด
สานักงานแรงงานจังหวัดในฐานะที่มีบทบาทเป็นผู้แทนกระทรวงรงงานในระดับพื้นที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน จึงต้องมีการดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจัง หวัด
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564 ) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดงานกระทรวง
แรงงาน เปูาหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน ทิศทางการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด รวมทั้ ง เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม
และสถานการณ์ของจังหวัด
สาหรั บปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงานได้ เปลี่ย นแปลงจากการท าแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงาน พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นลักษณะของ Rolling Plan มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นการทาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อให้สอดรับกับแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชรจึงได้จัดทาโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด กาแพงเพชร
(พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563 ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจัง หวัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
แรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดงานกระทรวงแรงงาน เปูาหมายการให้บริการของกระทรวงแรงงาน ทิศทาง
การจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจั งหวัด /กลุ่ มจั ง หวัด และสอดคล้อ งกั บแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาจัง หวั ด /
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด
2.2 เพื่ อใช้เ ป็นแนวทางในการจัด ทาแผนงาน/โครงการ และการของบประมาณของแต่ละจั ง หวั ด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานจังหวั ด เป็นกระบวนการกาหนดเปูา หมายการดาเนิ นงานด้านแรงงาน
ระยะยาว การเลือกวิถีทางเพื่อนาไปสู่เปูาหมายการดาเนินงานนั้น ควรพิจารณาถึงทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
และชั ด เจนว่ า จะสามารถด าเนิ น การไปสู่ ภ ารกิ จ และเปู า หมายที่ ว างไว้ คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ต้ อ งการในอนาคต
กระบวนการประกอบด้ ว ยขั้ น ตอน การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด เพื่อการติดตามประเมินผล
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด ที่ดีมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารขององค์กร
ให้ความสาคัญและสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน การใช้เทคนิคกระบวนการที่เหมาะสม
และกาหนดเปูาหมายที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการบรรลุผลสูงสุด
คือ การพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
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ด้า นแรงงานเพื่ อ รองรั บการเปลี่ย นแปลงในอนาคต โดยมี กรอบเวลาในการดาเนิน การตามแผนทั้ ง สิ้น 3 ปี
โครงการที่ปรากฏในแผนจะถูกถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของแต่ละปี และเข้าสู่ระบบการติดตาม
ประเมินผลปกติ ลักษณะของโครงการ/มาตรการ ที่ดาเนินการจะเป็นโครงการที่ดาเนินการจบภายในปีงบประมาณ
นั้น ๆ หากจะดาเนินการต่อเนื่องต้องขออนุมัติง บประมาณเป็นรายปี เน้นการปูองกันและแก้ไขปัญ หาในพื้นที่
เป็นหลัก (Area-based Approach) ภายใต้อานาจหน้าที่ของหน่วยงานระดับจั งหวัด โดยไม่จากัดว่าทรัพยากร
ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากแหล่งใด สามารถมีผู้สนับสนุนได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ระยะเวลาของแผน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด กาแพงเพชร มีกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ 3 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2562 – 2564
5. กรอบแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนยุทศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร ได้ ก าหนดกรอบแนวทางด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัง หวัด กาแพงเพชร เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โดยการ
ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัดในการดาเนินงาน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์ จานวน 1 ครั้ง
3. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด กาแพงเพชร พ.ศ. 2562 2564 โดยการกาหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วั ด กลยุทธ์ ตั วชี้วัด แผน/
โครงการ และจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน
ประจาปี พ.ศ. 2563
4. รับฟังความคิดเห็นจาก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับ
ทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดทาแผนฉบับสมบูรณ์
5. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจัง หวัด กาแพงเพชร (พ.ศ.2562 – 2564) ฉบับทบทวน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ โดยมี แ ผนงาน/โครงการบรรจุ ใ นแผนเสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
กาแพงเพชร เพื่อให้ความเห็นชอบแผนและจัดส่งให้กระทรวงแรงงาน
6. น าแผนงาน/โครงการ ปี 2564 ที่ บ รรจุ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร
(พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563 ไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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บทที่ ๒
บริบทด้านแรงงานที่เกีย่ วข้องกับภารกิจด้านแรงงานในระดับจังหวัด
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริม สร้ างความมั่น คงของสถาบัน หลั กและการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน และการพั ฒนาอย่า งยั่ ง ยืน ทั้ ง ในสาขาอุ ต สาหกรรม เกษตรและบริ การ การสร้ างความมั่ น คง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจ จัยเชิง ยุท ธศาสตร์ทุก ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
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(๑) การพั ฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ ก ารรั ก ษาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ และสร้ า ง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ตและการด าเนิ น ธุ รกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป รวมทั้ ง เป็ นแหล่ ง อาหารคุ ณ ภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของภาคเกษตรส่ ง เสริ ม เกษตรกรรายย่อ ยให้ ป รั บ ไปสู่ ก ารท าการเกษตรยั่ ง ยื น ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ง แวดล้ อ มและรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการพั ฒ นาอาชี พ ที่ เ ข้ ม แข็ ง และการพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ศั ก ย ภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่ ง แวดล้ อม โดยการยกระดับ บริก ารที่เป็ นฐานรายได้เ ดิม เช่ น การท่องเที่ ยว และพัฒ นาให้ป ระเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมื องพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ า นพลั ง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของประเทศมี ค วามพร้ อ มทางกาย ใจ สติ ปั ญ ญา มี ค วามเป็ น สากล มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย มี ค รอบครั ว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง กระจาย
โอกาสการพั ฒ นาและสร้ า งความมั่ น คงให้ ทั่ ว ถึ ง ลดความเหลื่ อ มล้ าไปสู่ สั ง คมที่ เ สมอภาคและเป็ น ธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูอ งกั น ผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ และพั ฒ นามุ่ ง สู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการ น้าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้น การปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
2.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ : ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
กระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบยุท ธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข องประเทศ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ช่วงๆละ 5 ปี ดังนี้
ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564 )
เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่เปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานใน การพัฒนา
ประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว (Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดาเนินงานดานแรงงานใหเปนสากล
มุงเนนใหแรงงานทุกคนไดรับการคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อน แผนการใชทรัพยากร
มนุษยในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษยทั้งดานปริมาณและ คุณภาพ เรงรัดการ
รับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะ ที่หลากหลาย
(multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ re-skill และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงงานเพื่อให เกิดการ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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เปลี่ยนผานในโลกของการทางานที่ราบรื่น (smooth transition) ทางานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการ พัฒนา
แรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคThailand 4.0
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะใหม (re-skilled) มี
ทักษะดาน STEM สามารถทางานในยุคเริ่มตนของการเขาสู Thailand ๔.๐ ไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาวิชีพแหงชาติ ๘
ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New Engine
of Growth)
ช่วงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศที่เปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพื่อใหแรงงาน
สามารถนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ รองรับตอ Thailand 4.0
อยางเต็มรูปแบบ และกฎระเบียบตางๆ ดานแรงงานจะตองมีความยืดหยุ นรองรับรูปแบบการ จางงานใหมในยุค
ดิจิทัลการสรางระบบการจางงานที่เอื้อตอแรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ทั้งตาแหนงงาน สภาพแวดลอมการทางาน
และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในการทางานภายใตสังคม พหุวัฒนธรรม และการจาง
งานขามแดน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ
มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถทางานในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น
มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจางานที่หลากหลายรูปแบบ เปนระบบที่ยืดหยุ่น
เหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท
ช่วงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)
เปนยุคของทรัพยากรมนุษยที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน เพื่อสราง
ความยั่ ง ยื น ดานแรงงานสู ค วามยั่ ง ยื น ในการด ารงชี วิ ต เพื่ อ ให บรรลุ ว าระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบของ
สหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอที่ 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต อเนื่อง ครอบคลุม และยั่ง ยืน
การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่สมควรสาหรับทุกคน
(Decent Work)” และเพื่อใหกาลังแรงงานมีทักษะดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R&D ในการ
สรางมูลค่าเพิ่มใหแกการทางาน
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของ สหประชาชาติ
(SDGs) การจางงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณคาถวนหน้า
(Decent Work)
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ช่วงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙)
เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา โดยการเพิ่มจานวนทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะดาน STEM
เพื่ อ ใหเปนทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ สามารถใช ความรู ความสามารถ และสติ ป ญญาในการท างานที่ มู ล ค าสู ง
(High Productivity) เพื่อใหมีรายไดไดสูง (High Income) และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ คือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income
Trap : MIT) ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดระยะ 20 ป ไมเพียงแตจะมุง เนนการพัฒนา ทักษะ
ความรู ความสามารถ เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น การสราง
ความมั่นคงในชีวิตการทางานก็เปนสิ่งสาคัญที่จะตองวางรากฐานใหมั่นคงดวยเชนกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีของ
ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย การสรางความมั่นคงที่ตองดาเนินการอยางเขมขนใหเปนไปตาม มาตรฐานสากล
ไดแก 1) มีหลักประกันที่ดี 2) มีโอกาสในการทางานที่มีคุณคา (Decent Work) 3) ไดรับการคุ มครองสิทธิตาม
กฎหมาย 4) มีสภาพการจางที่เปนธรรม 5) มีสภาพแวดลอมและสภาพการทางานที่ปลอดภัย 6) มีแรงงาน
สัมพันธที่ดี 7) ไดรับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และ 8) มีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
จากกรอบแนวคิดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป ดัง กลาว กระทรวงแรงงาน
เล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของความสาเร็จอยู ที่การวางรากฐานในชวง 5 ปแรก คือ ชวงที่ ๑. Productive Manpower
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หากรากฐานมั่นคงแลว การเดินหนาสูความสาเร็จในระยะตอไปจะเปน สิ่งที่สามารถ
ดาเนินการใหบรรลุเปาหมายไดไมยาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึง บูรณาการกับอีก 15 หนวยงาน จัดทา
ยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใต้ “แผนแมบทดานแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” และเพื่อขจัดปญหาอุปสรรค
ดานการบริหารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยู ใหหมดสิ้นไป และเรงรัดใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระยะที่ 1
บรรลุเปาหมาย กระทรวงแรงงานไดบูรณาการทุกสวน ราชการในสังกัด และสวนราชการนอกสังกัดกระทรวง
แรงงาน รวมกันกาหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อ ความสาเร็จของการเดินหนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ป”
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ 12 มุ่ง ตอบสนองวั ตถุ ประสงค์แ ละเปู าหมายการพัฒ นาที่ก าหนดภายใต้ ระยะเวลา 5 ปี ต่อ จากนี้ ไ ป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้ง จากภายนอกและภายในประเทศที่บ่ง ชี้ถึง จุดอ่อนและ
จุ ด แข็ ง ของประเทศ และการสะท้ อ นถึ ง โอกาสและความเสี่ ย งในการที่ จ ะผลั ก ดั น ขั บ เคลื่ อ นให้ ก ารพั ฒ นา
ในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้ โดยได้คานึงถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
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วิสัย ทัศน์ : สังคมอยู่ ร่ว มกัน อย่ างมี ความสุ ข ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมี ภูมิคุ้ มกั นต่อ การ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1. เพื่อ วางรากฐานให้คนไทยเป็น คนที่สมบูร ณ์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบี ยบวินัย ค่านิย มที่ดีมีจิ ต
สาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รั บความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขั นได้ มีเ สถีย รภาพ และมี ความยั่ง ยื น สร้างความเข้ มแข็ ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่ นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่ อให้ มีก ารกระจายความเจริญ ไปสู่ ภูมิ ภ าคโดยการพัฒ นาภาคและเมือ งเพื่ อ รองรั บ การพัฒ นา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่างยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยังยื่น
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่สิบสอง พบว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ข้อ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(3.2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้ เด็กมีการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับการพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 2) สนับสนุนให้เด็ก
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วัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน
การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 3) สร้างแรงจูงใจ
ให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(3.2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได้มาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทา
มาตรฐานอาชี พในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่มีศั ก ยภาพ และให้มีการประเมิ นระดับ ทั กษะของแรงงานบนฐาน
สมรรถนะ 2) เร่ งพั ฒนาระบบข้อมู ลความต้องการและการผลิ ตก าลัง คนที่ มีการบู รณาการระหว่า งหน่ ว ยงาน
ที่เ กี่ ยวข้ อง และสามารถน าไปใช้ค าดประมาณการความต้ อ งการคนที่ สอดคล้อ งกับ ทิ ศทางตลาดในอนาคต
3) จัด ตั้ง ศู นย์ บริ การข้อ มูลและให้ คาปรึก ษาในการเป็น ผู้ป ระกอบการรายใหม่ และอาชีพอิ สระทั้ ง การจั ดหา
แหล่ง เงินทุนและการตลาดที่เหมาะสมและให้สถาบัน การศึกษาเน้นการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะ
พื้นฐานและทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานกลุ่มนี้4)ส่งเสริมให้สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการกาหนด
มาตรฐานการออมที่จูงใจแก่แรงงานและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
หลัง เกษียณ (3.2.4) พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูง อายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1) จัดทา
หลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางการ ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะ
การเรี ย นรู้ ใ นการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งรุ่ น 2) สนั บ สนุ น มาตรการจู ง ใจทางการเงิ น และการคลั ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมกับผู้สูง อายุ 3) สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่ง เงินทุน และบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้าในสังคม
ข้อ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิด
การแข่ง ขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึง บริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น โดย 1) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารกระจายการบริ ก าร
ด้านการศึ กษาที่มีคุณ ภาพให้มี ความเท่า เทีย มกันมากขึ้ น 2) บริ หารจัดการให้ บริก ารสาธารณสุข ที่มีคุ ณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่ง ต่อผู้ปุวยตั้ง แต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจัง หวัด ภาค และประเทศ
ให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพมายิ่ง ขึ้ น ควบคู่ก ารบริห ารจั ดการการให้ บ ริก ารระบบควบคุ มโรคที่ มีคุ ณ ภาพพร้ อมทั้ง น า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนแพทย์ เ ฉพาะทางในที่ ห่า งไกล
3) เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณ
และประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความคุ้มครองของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ 4) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
ให้ กั บ ประชากรกลุ่ ม ต่ า งๆ โดยเฉพาะกลุ่ม เด็ ก -เยาวชน สตรี ผู้ พิ การ ผู้ สูง อายุ และผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คม
เพื่อให้เข้าถึงการบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมรวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่ม
ข้างต้นให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ข้อ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน โดย 1) สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถ
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริการและพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตสานึกให้ชุมชนพึ่ง พาตนเอง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน 2) ส่ง เสริม
ให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิช รวมทั้งส่ งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความรู้ในชุมชน
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3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์การฝึก
อาชี พชุ ม ชน การส่ งเสริม การเชื่ อมต่ อระหว่ า งเครื อข่ า ยอุ ต สาหกรรม (Cluster) ในพื้ นที่ กั บ เศรษฐกิ จชุ ม ชน
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถ
นาไปประยุกติใช้ในทางปฏิบัติ 4) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดั บหมู่บ้านและจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐาน
รากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 5) สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดสวัสดิการ บริการและการจัดการทรัพยากรในชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท.
ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิกโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข้อ 3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จาเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น โดยไม่สร้าง
แรงกดดั น ให้ เ กิ ด การขาดดุ ลบั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ภาวะเงิ น เฟู อ และแรงกดดั น ต่ อ ภาระการคลั ง ที่ ม ากเกิ น ควร
มีการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง 3.1.2 การพัฒนาภาคการเงิน
ข้อ 3.2การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่ง เน้นการสร้างความเชื่อโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง
อันจะนามาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
แนวทางการพัฒนา 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 3.2.2การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 3.2.3 การพัฒนาภาค
บริการและการท่องเที่ยว 3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อ 3.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่ง ยืนและเป็นธรรม
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 3.1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ 3.1.2 อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุก
รุกที่ดินของรัฐ 3.1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง 3.1.5 วางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ข้อ 3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้า เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้า ทั้งน้าผิวดิน
และน้ าใต้ ดิ น ในทุ ก มิ ติ โดยค านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพ และข้ อ จ ากั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและมิ ติ เ ชิ ง สั ง คมพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
3.2.1 เร่งรัดการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า 3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ในระดับลุ่มน้าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มแม่น้า 3.2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุ ทธศาสตร์
มาใช้เป็นเครื่องมือนาเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของลุ่ ม น้ า 3.2.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเก็ บ กั ก น้ าของแหล่ ง น้ าต้ น ทุ น และระบบกระจายน้ าให้ ดี ขึ้ น
3.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและการจัดสรรน้าต่อหน่วยในภาคการผลิตให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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ข้อ 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการแร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย
และของเสี ย อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และบริ โ ภค สร้ า งเมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เมื อ งสี เ ขี ย ว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินการ 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติ ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน
ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืน
3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าวิกฤตและลุ่มน้าสาคัญอย่างครบวงจร โดยลดการเกิด
น้าเสียจากแหล่งกาเนิด 3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 3.3.4 ปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อ 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวั ฎจักรชีวิต
ดังนี้ 3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.4.2 สนับสนุนการ
ผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรที่ยั่งยืน 3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยังยืน โดยคานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ 3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับปรุงไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
ข้อ 3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลัง งานและทรัพยากรธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อปูองกัน
ปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม ติดตามและเฝูาระวังมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้า
และการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยังยืน
ข้อ 3.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 3.1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของคนในชาติ ใ ห้ มี ค วามหวงแหน และธ ารงรั ก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึง ความสาคัญ มีการนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่
และพัฒนา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อปกปูองรักษาและปูองกันการกระทาที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อสถาบันหลัก
ของชาติ 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง
ปลูกฝัง ค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิ ปไตยและคานึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติอย่างแท้จริง 3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โยกระบวนการสันติ
สุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตตลักษณ์
และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุ่นแรงตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมทั้ง
สร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
ข้อ 3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับ แผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน3.5.1
ปรับ ปรุง ติดตาม เฝู าระวัง ศึก ษา วิเคราะห์ และประเมิ นสถานการณ์ด้า นความมั่นคง การเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พิสูจน์ทราบและคาดการณ์ภัยคุกคาม เพื่อเสนอแนะแผนปูองกัน
ความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และลดผลกระทบต่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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ประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่จะก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ โดยใช้กลไกระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงกลไก
อื่ น ๆ ในการร่ ว มกั น พิ จ ารณาเมื่ อ สถานการณ์ ที่ ค าดว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงให้ สามารถก าหนด
แนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.5.2 พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ
ให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร้างเครือข่ายสนับสนุน ทั้งด้านนโยบาย องค์ความรู้และ
การสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงโดยให้
มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้ง สนับสนุ นการขับเคลื่ อนแผนงานและการจัดสรร
งบประมาณด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้มีความชัดเจน ควบคุมไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน (ประชารัฐ) ในการกาหนดและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง
2.4 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 มีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน ดังนี้
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้านได้แก่การบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเลการแก้ไ ข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจ กับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพื่อปูองกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม
แนวชายแดนโดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกาหนดให้ปัญหายาเสพติดการค้าอาวุธการค้ามนุษย์ การ
กระทา อันเป็นโจรสลัดการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญ หาเฉพาะหน้าที่ ต้องได้รับการ
ปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้ กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จเช่น
ปัญหาสถานะและสิทธิ ของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ ถูกกฎหมายพร้อมทั้ง ยกระดับคุณภาพแรงงานโดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และของประเทศ
โดยรวมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุม ชนให้ มีป ระสิ ท ธิ ภาพและมีค วามยั่ ง ยืน มากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การดู แ ลให้ มี ระบบการกู้ ยื มที่ เ ป็ นธรรมและการ
สงเคราะห์ ผู้ ย ากไร้ ต ามอั ต ภาพพั ฒ นาศั ก ยภาพคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ จั ด สวั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างสั มมาชี พในพื้น ที่ ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลัง คนให้เ ป็นที่ต้ องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่ มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.3 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นสากลเพื่อเตรียมเข้าสู่ เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆให้พร้อมการเร่งดาเนินการเตรี ยม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ด้านกฎระเบียบการอานวยความสะดวก
ทางการค้าการพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาส
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน
7.1 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลง
ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้าบริการการลงทุนแรงงานฝีมือและปัจจัยการผลิตต่างๆที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของไทยให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ รวมทั้ ง สามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่น
ในอาเซี ยนมาเป็นเวลานานแล้วตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิต
เพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆได้มาก
ขึ้นทั้งในอาเซียนและในตลาดโลกและเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
7.2 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งแรงงาน
วิชาชีพแรงงานมีทักษะและแรงงานไม่มีทักษะโดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็น เอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตร ฐานวิชาชีพใน ๘ กลุ่ ม
ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรี ในอาเซียนควบคู่ ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอการยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานเข้มข้นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
๒.5 ขอเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ วาระที่ ๓๗ ปฏิรูปแรงงาน
คณะกรรมาธิ การปฏิรู ปการแรงงาน สภาปฏิรู ปแห งชาติ ไดเล็ง เห็ นความส าคั ญ ของปญหา
แรงงาน และเห็นความจาเปนที่จะตองเรงปฏิรูปแรงงานใน ๓ เรื่อง ประกอบดวย
๒.๖.๑ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานแหงชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแขงขันของ
แรงงานไทย การมีงานทาที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว า มีประเด็นปฏิรูป คือ การนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และ มาตรฐานอาชีพมารวมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาและระบบการพัฒนาฝมือแรงงานอยางบูรณาการ
รวมทั้ง การเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการใชทรัพยากรมนุษยดวยการออกกฎหมาย
“พระราชบัญ ญั ติบู รณาการการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย และฝมือ แรงงานแหงชาติ” ภายใตการก ากั บของ
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นายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยสาระสาคัญของกฎหมายกาหนดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ เรียกวา “คณะกรรมการ
บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและฝมือแรงงานแหงชาติ” โดยการปฏิรูปมี ๓ สวน คือ (๑) การปฏิรูปและ
การพัฒนาดานการเตรียมคนกอนเขาสูตลาดแรงงาน (๒) การปฏิรูปและการพัฒนาดานการ เรียนการสอนใน
สาขาชางหรืออาชีวะศึกษาและฝมือแรงงาน และ (๓) การปฏิรูปและการพัฒนาดานประชากร วัยทางาน กาลัง
แรงงานใหมีศักยภาพ สามารถใชประโยชนแรงงานไดเต็มที่ ภายใตโอกาสและเสรีภาพในการ เลือกอาชีพ
๒.๖.๒ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติมีประเด็นปฏิรูป คือ
การปฏิรูป เพื่อแกปญหาแรงงานขามชาติเชิงรุกอยางเปนระบบและยั่งยืน และการปฏิรูปเพื่อสงเสริมอาชีพของคน
ไทยเพื่อ ความมั่นคงดานแรงงาน และเพื่อยกระดับใหเปนผูประกอบการ
๒.๖.๓ การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทาฐานขอมูล มีประเด็นการปฏิรูป คือ การจัดตั้ง
ธนาคาร แรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู ใชแรงงาน และการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางบูรณา
การเพื่อ การกาหนดแผนยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนแนวนโยบายดานแรงงาน
2.6 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดัง นั้น สานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงได้นาแผนแม่บท
ด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ :
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนแม่บทด้านแรงงานมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
1. การเพิ่ ม ศั กยภาพแรงงานและผู้ ป ระกอบการ เพื่ อสร้ า งความเข้ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น
ได้อย่างยั่งยืน
2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
4. การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคแรงงาน
5. การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ
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ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่ มศัก ยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อ สร้างความเข้ มแข็ ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
องค์ป ระกอบที่ส าคั ญ และจ าเป็ นในการเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศไทยภายใต้
สภาวการณ์ ด้า นเศรษฐกิจ ทั้ง ในระดับ ภูมิ ภาค คือ การเพิ่ม ขีด ความสามารถของแรงงานและผู้ป ระกอบการ
ในประเทศไทย
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้มุ่งส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ไ ด้มาตรฐานสากลพัฒนา
ขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม
จากผลของการเคลื่อ นย้ ายแรงงานเสรีต ามกรอบประชาคมอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้ อจากัด ด้า นทรั พยากร
และกรอบเวลา โดยจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน
ขณะเดียวกันควรดาเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ การพั ฒ นาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความสามารถในสาขาอาชี พ ความสามารถที่ จ าเป็ น พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ านภาษาและ
คอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบแรงงานไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ควรด าเนิ น การโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ค งตั ว คื อ การพั ฒนาความสามารถของก าลั ง แรงงาน
ผ่า นมาตรการส่ งเสริ มของกระทรวงแรงงาน ซึ่ งจ าเป็ นที่ ต้องด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อขยายผลให้ ครอบคลุ ม
ทุกสาขาอาชีพ
1. เป้าประสงค์ :
1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
2) สถานประกอบการมี ค วามพร้ อ มด้ า นแรงงานในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
2. กลยุทธ์ :
1) พัฒนาศักยภาพแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก
2) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนร่วม
ด้านแรงงาน (บูรณาการ)
3) จัดทามาตรฐานทดสอบและสร้างระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมสาขาอาชีพ
และกลุ่มอุตสาหกรรมสาคัญ
4) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
5) สร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือ
ให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย
6) พัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (10อุตสาหกรรม
เปูาหมายและความต้องการของตลาด) (Quick Win)
7) ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity)
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ความมั่ น คง หลั ก ประกั น ในการท างาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
กาลังแรงงานเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้การพัฒนาประเทศ หากกาลังแรงงานไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับ
การดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดีทางสังคม ก็จะไม่มี
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิตอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้
จึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทา เพื่อส่งเสริมให้กาลังแรงงานรวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการได้มี
งานทา มีรายได้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยดาเนินการส่งเสริมการมีงานทา การประกอบอาชีพอิสระ
การแนะแนวอาชี พที่ สอดคล้ องกั บตลาดแรงงาน การส่ ง เสริม การมี ง านท าอย่ างยั่ ง ยื น และคนหางานได้ รั บ
การคุ้มครอง
การส่งเสริมความมั่นคงในการทางานเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความปลอดภัย
ในการทางาน มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทางานที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและมีความสมานฉันท์
ระหว่างแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยดาเนินการคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน และเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเป็นงานที่ใช้หลักบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
นอกจากนี้ต้องดาเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แรงงานผ่านระบบประกันสังคม/ส่งเสริมระบบการ
ออม เพื่อให้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล การพัฒนารูปแบบและสิทธิ
ประโยชน์ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานและดาเนินการเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพ
1. เป้าประสงค์ :
1) แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคงและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) กาลังแรงงาน ได้รับความคุ้มครอง ขยายโอกาสการมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
2. กลยุทธ์ ;
1) พัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงาน
2) ส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน (บูรณาการ)
3) ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานโดยผ่าน
การมีส่วนร่วม(Quick Win : Safety Thailand)
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน
5) ส่งเสริมการมีงานทาและขยายโอกาสมีงานทาและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่กาลัง
แรงงาน
6) คุ้มครองคนงานไม่ให้ถูกหลอกจากการหางานทา
7) ส่งเสริมการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
8) ประสานงานบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สัง คม และภาคแรงานของประเทศ จึง มีควา ม
จาเป็นที่ต้องการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยการกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดทอนปัจจัยด้านลบ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งดาเนินมาตรการที่ เป็นการส่งเสริมและแสวงหาโอกาสจากระแส
โลกาภิวัฒน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคแรงงานของประเทศให้ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านแรงงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน
ทั้ง ในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเขตการค้าเสรี การดาเนินมาตรการเพื่ อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
(ASEAN Economic Community :AEC) รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบูรณาการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
นอกจากนี้ ยั ง ต้อ งบริ หารจัด การแรงงานไทยไปท างานต่ า งประเทศ เพื่ อการจั ด การให้ แรงงานไทย
ที่มีความประสงค์จะไปทางานต่างประเทศได้ไปทางานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ตามสัญญาและกฎหมายของประเทศที่ไปทางานและได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมรักษา และขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ยังครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานไทย
และเศรษฐกิจของประเทศจากการจ้างแรงงานต่างด้าว การควบคุม/หรือลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้แรงงานต่าง
ด้าวทั้งด้านสังคม สาธารณสุข และความมั่นคงของชาติโดยพัฒนาระบบโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจ้างแรงงานต่างด้าว ตลอดจนให้การ
คุ้มครองและปูองกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบัง คับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อลด
เงื่อนไขการกีดกันทางการค้าและการส่งออก นอกจากนี้ ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ของประเทศที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้กาหนดเป็นวาระแห่งชาติในการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ กองทัพ ฯลฯ
เพื่อจัดตั้งเป็นส่วนราชการเฉพาะที่มีภารกิจบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
1. เป้าประสงค์ :
1) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศทีประสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็นไปตามการดาเนินงานตามพันธกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ
2) บริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง ที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
2. กลยุทธ์ :
1) ส่งเสริมการวิจัยและกาหนดมาตรการแรงงานระหว่างประเทศ
2) ดาเนินการความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันสังคมเพื่อรองรับประชาคมเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้ภาคแรงงาน
มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสริ ม สร้ า งความสมดุ ล ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานด้ า นแรงงานในตลาดแรงงาน
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในระยะเวลาร่าง (พ.ศ. 2559)มุ่งบรรเทาไม่สอดคล้องของการจ้างงานระหว่าง
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ก าหนดแนวทางมาตรการบรรเทาปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ
ขณะเดียวกันตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับนี้ (พ.ศ. 2560 - 2564) ทุกส่วนราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ค วบคู่ กั น โดยการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แล ะพยากรณ์ ส ภาวะตลาดแรงงาน
ทั้ง ในระดับประเทศ ระดับ จังหวัด สื่อสารประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานโดยเฉพาะความต้องการ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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ของตลาดแรงงาน รวมถึงเผยแพร่แนวความคิดหรือสร้างค่านิยมให้ประชากรกลุ่มเปูาหมายในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคตให้สนใจศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ยังต้องมุ่งสู่การสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานแบบยั่งยืนให้ภาคแรงงานของประเทศโดย
การวางแผนกาลังแรงงานของประเทศเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจัดทาแผนกาลังแรงงานร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ต่อเนื่องจนถึงการเผยแพร่แผน
กาลังแรงงานระดับประเทศและแผนกาลังแรงงานระดับจังหวัดให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับทราบ และผลั กดัน
ให้หน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงแรงงานนาไปใช้ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนากาลังแรงงานในระดับประเทศและระดับจังหวัด
1. เป้าประสงค์ :
1) ตลาดแรงงานมีกาลังแรงงานที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) แรงงานได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. กลยุทธ์ :
1) บรรเทาปั ญหาการจ้างงานไม่ตรงกับ สายงาน (Mismatch) และการขาดแคลนแรงงาน
ใน ระยะสั้น
2) ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3) สร้ า งปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การจ้ า งแรงงานและการเสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของอุ ป สงค์
และอุปทานในตลาดแรงงาน (บูรณาการ)
4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบกิจการ แจ้งความต้องการเพื่อได้ทราบอุปสงค์
ที่แท้จริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
หัวใจสาคัญของการดาเนิ นการเพื่อให้แผนแม่บทด้ านแรงงาน บรรลุตามวั ตถุประสงค์หรือเปูาหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ ช่วงปี 2560-2564 กระทรวงแรงงานต้องมุ่งบริหารจัดการในทุกด้านภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานด้านบุคลากรที่ต้องมีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ด้วยการพัฒนาระบบ HR Scorecard การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั่วทั้ง องค์กร อันจะมีส่วนสาคัญ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ตามแผนแม่ บ ท ทั้ ง นี้ กลไกที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ คื อ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การศึกษาวิจัยและการติดตามประเมินผล เพราะการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพย่อมนาไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ผลักดัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองต่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
นอกจากนี้ยังต้องให้ความสาคัญกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้ออานวยต่อการ
บริหารงาน การสร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน ทั้งระดับองค์กรและระดับพื้นที่ เช่นอาสาสมัคร
แรงงาน การจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน เช่ น แก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านแรงงาน การเตือนภัยด้านแรงงาน โดยที่ยุทธศาสตร์นี้ต้องมุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจ และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเพื่ อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสนับสนุ น
ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว
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1. เป้าประสงค์ :
1) ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัย คล่องตัว
และมีธรรมาภิบาลเป็นหน่วยงานต้นแบบ
2) บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
2. กลยุทธ์ :
1) เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
2) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
3) พัฒนาการบริ หารจัด การให้มี การปฏิบั ติร าชการตามแผนยุ ทธศาสตร์แ ละภารกิ จที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
4) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวง
5) พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน(บูรณาการ)
6) เสริมสร้างการสื่อสารภายใน และภาพลักษณ์ขององค์กร
7) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และผู้ใช้งานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
8) การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ บูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
ปัจจุบันพัฒนาการและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหารในอนาคตให้นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ธุรกิจ โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้ม เพื่อให้สามารถตัดสินใจนาเทคโนโลยี
มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เป้าประสงค์ :
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2. กลยุทธ์ :
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย (บูรณาการ + Quick Win)
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการทั้ง หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
3) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ข้อกฎหมาย รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4) ส่ งเสริ มการจัด การฐานข้อ มู ล สารสนเทศเพื่อ สนั บสนุ น การบริห ารและการแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านแรงงาน (บูรณาการ)
2.7 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. พ.ศ. 2561 - 2564)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี
มีตาแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่ าและนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค
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2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวในระดับสากล
เป้ า หมายการพั ฒ นา : ศู น ย์ ก ลางสิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ที่ มี น วั ต กรรม การท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตข้าวและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย อินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
2. พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเปูาหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE)
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :
๑. ผลผลิต ข้าวและสิน ค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน
๒.เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเปูาหมายสากล
๓.เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ
ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนา :
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด (KPI)
๑) ผลผลิตต่อไร่และจานวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๒) พื้นที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๓) ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน (ปีละ 2%)
๔) ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๕) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน (ปีละ 2%)
แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า และระบบบริหารจัดการน้า เพื่อการขนส่ง และระบบ
โลจิสติกส์สาหรับรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
๒. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการเกษตร
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับ
ขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด
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๒. พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล
เพื่อคนทั้งมวล
ตัวชี้วัด (KPI)
๑) ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๒) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๓) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)
๑) พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยว
2) พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
๓) พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
๔) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว
2.8 แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2561 - 2564
เป้าหมายการพัฒนา :
เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง เปูาหมายในเชิงผลลัพธ์ที่จังหวัดต้องการให้เกิดขึ้น โดยแสดงถึง จุดเน้น
หรื อสิ่ ง ที่ จั ง หวัด ต้ องการจะเป็ นในอนาคตอย่ างชัด เจน รวมทั้ ง มี ความเป็น ไปได้ สอดคล้ องกั บการวิ เคราะห์
สภาวการณ์และโอกาสของพื้ นที่ และมีการระบุตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัดอย่างชัดเจน โดยผลการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนของจังหวัดได้กาหนด ตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ที่ให้ความสาคัญ
กับประเด็นดังต่อไปนี้ (1) แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย (2) แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน
และ (3) การท่องเที่ยวมรดกโลก โดยได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาไว้ดังนี้
“แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “แหล่ง ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิต
พืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้
1. เพื่อยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพื ชพลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
3. เพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต ประชาชน สร้า งสั ง คมที่เ ข้ม แข็ ง และบริ หารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด :
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและโอกาสในการพั ฒ นาจั ง หวั ด และสามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
การเปลี่ ยนแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุ ตามประเด็ น การพั ฒนาจั ง หวั ด
ที่พึ ง ปรารถนาตามแผนพัฒ นาจัง หวั ด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) จัง หวัด จึง กาหนดเปูา หมายและตั วชี้ วั ด
ของการพัฒนาไว้ ดังนี้
1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย
2. รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
3. จานวนแปลง/ ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น
4. สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพิ่มขึ้น
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5. รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น และจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาเที่ ย วแหล่ ง มรดกโลกและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนา (เรียงตามลาดับความสาคัญ) :
1. พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงาน
ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเป้าหมาย (Target) :
ตาราง ๓-1 ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน และค่าเป้าหมายของแผนงานที่ 1 และ 2
แผนงาน

ตัวชี้วดั
2555

1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิต
การแปรรูป
และการตลาด
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย

2. การ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การผลิตพืช
พลังงาน

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาค
เกษตร
2. จานวนแปลง
ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP)
3. ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
จากผลผลิตเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
SMEs/ OTOP/
วิสาหกิจชุมชน
5. จานวนของ
พื้นที่เพาะปลูกพืช
พลังงานเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ที่เหมาะสม

32,279
ลบ.

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2556
2557

2558

2561

2562

ค่าเป้าหมาย
(Target)
2563 2564

2561-2564

34,791
ลบ.

30,536
ลบ.

N/A

N/A

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

416
แปลง

530
แปลง

411
แปลง

600
แปลง

600
แปลง

600
แปลง

600
แปลง

600
แปลง/ปี

N/A

N/A

N/A

N/A

5
ประเภท

10
ประเภ
ท

15
ประเภ
ท

20
ประเภ
ท

13 ประเภท
เฉลี่ย 4 ปี

505.94
ล้านบาท

627.04
ล้านบาท

724.10
ล้านบาท

829.94
ล้านบาท

ร้อยละ
10

ร้อยละ
11

ร้อยละ
12

ร้อยละ
13

ร้อยละ12
เฉลี่ย 4 ปี

1,304,9 1,286,6
15
95
ไร่
ไร่

1,340,
193
ไร่

5,000
ไร่

5,000 5,000 5,000
ไร่
ไร่
ไร่

662
แปลง

N/A
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
แผนงานที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาและส่ง เสริม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเป้าหมาย (Target) :
ตาราง ๓-๒ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน และค่าเป้าหมายของแผนงานที่ 3
แผนงาน

ตัวชี้วดั
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3. แหล่ง
ท่องเที่ยว มรดก
โลกและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ
ได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมอย่าง
มีประสิทธิ
ภาพ

6.ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
855
ของรายได้จาก
ล้านบาท
การท่องเที่ยว
7.ร้อยละของ
นักท่องเที่ยว
149,80
ที่เข้ามาท่องเที่ยว
5 คน
แหล่งมรดกโลก
เพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยว 546,83
ในแหล่งท่องเที่ยว
5 คน
ที่มีศักยภาพของ
จังหวัดเพิ่มขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2556
2557

2558

2561

2562

ค่าเป้าหมาย
(Target)
2563 2564

1,028
ล้านบาท

1,104
ล้านบาท

1,252
ล้านบาท

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4

ร้อยละ
5

ร้อยละ 4
เฉลี่ย 4 ปี

106,68
5
คน

129,06
6
คน

100,62
4
คน

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4

ร้อยละ
5

ร้อยละ 4
เฉลี่ย 4 ปี

597,90
3
คน

625,77
2
คน

663,11
4
คน

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
4

ร้อยละ
5

ร้อยละ 4
เฉลี่ย 4 ปี

2561-2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และค่าเป้าหมาย (Target) :
ตาราง ๓-๓ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน และค่าเป้าหมายของแผนงานที่ 4
แผนงาน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2556
2557

2558

2561

2562

ค่าเป้าหมาย
(Target)
2563 2564

83
ครัวเรือน

71
ครัวเรือน

66
ครัวเรือน

ลดลง
ร้อยละ
๔๐

ลดลง
ร้อยละ
๔๕

ลดลง
ร้อยละ
๕๐

ลดลง
ร้อยละ
๕๕

N/A

N/A

ร้อยละ
31.45

ร้อยละ
34.36

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3/ปี

N/A

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
87.50
เฉลี่ย 4 ปี

ตัวชี้วดั
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4. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
ความมั่นคง
และ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน

9. ร้อยละที่ลดลง
ของครัวเรือน
ยากจนที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน
10. ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย
O-net ชั้นม.3
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
11. ร้อยละของ
ประชากรที่เข้าถึง
บริการสาธารณสุข

181
ครัวเรือน

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

2561-2564
ลดลง
ร้อยละ
47.50
เฉลี่ย 4 ปี

25

แผนงาน
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4. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
ความมั่นคง
และ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน

12.ร้อยละที่
ลดลงของคดี
อาชญากรรม
ที่สาคัญเมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา
13.ปริมาณขยะ
ในจังหวัดลดลง
14. ร้อยละของ
หมู่บ้าน/ ชุมชน
ที่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

N/A
คดี

N/A

N/A

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
2556
2557

2558

2561

2562

ค่าเป้าหมาย
(Target)
2563 2564
ลดลง
ร้อยละ
๑

2561-2564

N/A
คดี

N/A
คดี

457
คดี

ลดลง
ร้อยละ
1

ลดลง
ร้อยละ
๑

ลดลง
ร้อยละ
๑

ลดลง
ร้อยละ 1/ปี

252,90
4
ตัน

๒๕๙,๗๕
๖
ตัน

๒๕๖,๕๙
๕
ตัน

ลดลง
๓,๐๐๐
ตัน

ลดลง
ลดลง
ลดลง
๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐
ตัน
ตัน
ตัน

ลดลง
3,750ตัน
เฉลี่ย 4ปี

N/A

N/A

N/A

ร้อยละ
50

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65
เฉลี่ย 4 ปี

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

2.9 บทบาทภารกิจโครงสร้าง/ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 15 มาตรา 34 และมาตรา 35 กาหนดให้
กระทรวงแรงงาน มี อ านาจหน้า ที่ เกี่ ยวกั บการบริห ารและคุ้ มครองแรงงาน พั ฒ นาฝีมื อ แรงงาน ส่ ง เสริม ให้
ประชาชนมีงานทา และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 มีการแบ่งส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคขึ้นในแต่ละจังหวัดสาหรับจัง หวัดกาแพงเพชรมีหน่วยงานในสัง กัดกระทรวงแรงงานพร้อม
บทบาทภารกิจ รวม 5 หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของกระทรวงในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ด าเนิ น การประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรวมทั้งกากับ
ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการสั ง กั ด กระทรวงในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัด
3. ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสานการด าเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อ นาบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบั ติง านร่ วมกั บหรือสนับสนุน การปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข้องหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
(ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 )
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สานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
3. ปฏิบั ติง านร่ วมกั บหรือสนับสนุน การปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข้องหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
(ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานพ.ศ. 2559)
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจหน้าที่
1. ดาเนินการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. จั ด ท าแผนงานและแนวทางการพั ฒ นาก าลั ง แรงงาน ประสานแผนการฝึ ก อาชี พ ของ
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านพัฒนา
ฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์
จาแนกตาแหน่งงานหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ
ของกาลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. ส่ งเสริม ให้คาแนะนาการจัด ทามาตรฐานฝี มือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ
5. ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดาเนินการจัดการ
แข่งขันฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
6. สนั บ สนุ น การใช้ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ รู ป แบบการฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร อุ ป กรณ์ ช่ ว ยฝึ ก
และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
7. ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นภาคเอกชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกับ การพัฒ นาฝีมื อ แรงงาน รวมทั้ ง
ประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
8. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน และด าเนิ นการให้ส ถานประกอบกิ จ การและองค์ ก ร ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนนามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากาลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
9. ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ชานาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
10. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการ
ฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
11. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝี มือคนหางานในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
(ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)
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สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้บริการงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
4. ปฏิบั ติง านร่ วมกั บหรือสนับสนุ น การปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข้องหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
(ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)
สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่ าด้วยการประกั นสัง คม กฎหมายว่าด้ว ย
เงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติง านของสานักงานประกันสัง คมจัง หวัด
สาขา 1
3. รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อ
สานักงานแรงงานจังหวัด
4. ปฏิบั ติง านร่ วมกั บหรือสนับสนุน การปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข้องหรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
(ที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559)
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกาแพงเพชร
สรจ. กพ.

สจจ.กพ.

สนพ.กพ.

สสค.กพ.

สปจ.กพ.

หน่วยงาน

รวม
ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

1. ข้าราชการ

-

4

4

1

5

6

4

6

9

1

3

4

3

8

11

35

อานวยการระดับสูง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อานวยการระดับต้น

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

1

1

3

ชานาญการพิเศษ

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

ชานาญการ

-

-

-

-

2

2

1

3

4

1

2

3

3

3

6

15

ชานาญงาน

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

1

1

-

1

1

5

2

2

1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

2

2

6

ปฏิบัติการ

ว่าง
-

-

-

ว่าง

ปฏิบัติงาน

-

1

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2. ลูกจ้างประจา

1

1

2

2

2

4

7

1

8

-

-

-

2

-

2

16
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สรจ. กพ.

สจจ.กพ.

สนพ.กพ.

สสค.กพ.

สปจ.กพ.

หน่วยงาน

3. พนักงานราชการ

รวม
ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

ช

ญ

รวม

-

-

-

-

3

3

1

3

3

1

1

2

1

2

3

11

-

3

3

1

2

3

1

-

1

1

2

3

10

ปริญญาตรี
ช่างเทคนิค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

2

ปวช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. พนักงาน
ประกันสังคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

12

18

18

ระดับสูง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

9

11

11

ระดับกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

ระดับต้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3

3

5. พนักงาน
จ้างเหมา

-

3

3

5

1

6

-

-

2

2

4

-

-

13

ปริญญาตรี

-

2

2

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

ปวช./ต่ากว่า

-

1

1

1

1

2

-

-

-

2

1

3

-

-

-

6

๖. ลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

3

2

5

-

-

-

-

-

-

-

1

1

6

1

8

9

11

13

24

20

4

6

10

12 23

34

97

รวม

12 10

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

29

บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
(SWOT Analysis)
3.1 หลักการ
การประเมินสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External) เป็ นกระบวนการสาคั ญ
อย่างยิ่งต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ การที่ได้ทราบว่าสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร ปัจจัยใด
ที่เป็นจุดแข็ ง จุดอ่อน ปัจจั ยใดเป็นโอกาส หรื ออุ ปสรรค จะช่ วยให้ การก าหนดทิ ศทางยุทธศาสตร์ และกลยุ ทธ์
มีประสิ ทธิ ภาพ ด้ วยการน าจุ ดแข็ ง (Strength) ที่มี อยู่ มาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์ และหาวิธี การในการลดจุ ดอ่ อน
(Weakness) ให้ น้อยลง ทั้ งนี้การประเมิ นอย่างรอบด้านทาให้ได้ทราบโอกาส (Opportunity) และภัยคุ กคาม
(Threat) ที่องค์กรเผชิญอยู่ อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน เพื่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ.2562 - 2564 ครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดาเนินงานใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis
เพื่อค้นพบข้อเท็จจริง 4 ประเด็นคือ
1. S = (Strength) หมายถึง จุดแข็ง คือสิ่งที่เป็นข้อเด่น กล่าวคือศักยภาพขององค์กร เช่น
บุคลากร เครื่ องมือ สถานที่ งบประมาณและทรัพยากรที่ จ าเป็ นในการทางานที่ ท าให้องค์ กรท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ต้ องสงวนไว้ให้ยั่งยืนเคี ยงคู่กับองค์กร เพราะจุดแข็งจะทาให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันจะทาให้แข่งขันกับองค์กรอื่นได้
2. W = (Weakness) หมายถึง จุดอ่อน คือปัจจุบันในองค์กรที่ทาให้องค์กรไม่สามารถทางาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งปัจจัยภายในเป็นปัจจัยตัวเดียวกับ จุดแข็ง แต่พิจารณาแล้วว่าปัจจัยนั้นเกิดปัญหาต่างๆ
ในองค์กรเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องจากัด แก้ไข หรือปรับปรุงเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการแข่งขันขัน
3. O = (Opportunity) หมายถึงโอกาส กล่าวคือปัจจัยภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง
ไปและมีผลกระทบที่ดี หรือทางบวกหือเอื้อต่อองค์กร เช่น นโยบายต่างๆ เครือข่ายการทางาน เป็นต้น ซึ่งต้องรีบ
ไขว่คว้า
4. T = (Threat) หมายถึง อุปสรรคหรื อภั ยคุกคาม คื อปัจจัยภายนอกองค์ กรที่ เปลี่ยนแปลง
และที่มีผลกระทบทางลบทาให้องค์กรไม่สามารถปฏิบัติง านได้ตามเปูาประสงค์ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามการเติบโต
หรือความก้าวหน้าขององค์กร ถ้าพบต้องรีบหาวิธีการแก้ไขหรือรับมือ
2. การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกหรื อ ปั จ จั ยภายนอกจะใช้ การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อหรื อ
กรอบ PEST ได้แก่
P
(Political)
ปัจจัยด้านการเมือง
E
(Economic) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
S
(Social)
ปัจจัยด้านสังคม
T
(Technology) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหรือปัจจัยภายในจะครอบคลุมสถานการณ์ด้านแรงงานในจังหวัด
และปัจจัยภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยศึกษาตามหลัก 7s Mckinsey ประกอบด้วย
1. Staff บุคลากร และมีจานวนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
2. Skill บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติง าน
สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร
3. Style รูปแบบการบริหารเป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
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4. Structure โครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างขององค์กรในระดับต่าง ๆ สนับสนุนหรือเป็น
แรงต้านในการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร
5. Strategy มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างไร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในหรือไม่อย่างไร
6. System ระบบการท างาน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
7. Shared Value บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมอะไร และค่านิยมดังกล่าวสร้างความเข้มแข็ง
หรืออ่อนแอให้กับองค์กร
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2562 - 2564 ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ ตามหลักการ PEST และ 7s Mckinsey
ที่กล่าวมาแล้ว โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2. นโยบายรัฐบาล
3. แผนแม่บทแรงงาน พ.ศ. 2561 - 2564
4. แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2561 - 2564
สถานการณ์ ด้ า นแรงงาน โดยเน้ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ต่ า ง ๆ และประมวลผล เช่ น
โครงสร้างกาลังแรงงาน การว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน การจ้างงาน สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น
3.2 ทิศทางสถานการณ์แรงงานในช่วง 5 ปีข้างหน้า
๑) มิติตลาดแรงงาน
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แรงงานและรัฐจะต้องแบกภาระสูงขึ้น
2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นาเสนอข้ อมูลความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้า ดัง นี้
ปี 54 จ านวน 38.2 ล้ า นคน ปี 55 จ านวน 38.7 ล้ า นคน ปี 56 จ านวน 39.3 ล้า นคน ปี 57 จานวน
39.9 ล้านคน ปี 58 จานวน 40.45 ล้านคน แรงงานที่เข้าสู่ร ะบบไม่สัมพันธ์กับการเติบโตทางการส่ง ออก
ตามโครงสร้างประมาณการความต้องการแรงงานปี 2554-2558 ซึ่งในอีก 2 -3 ปีข้างหน้าจะประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานอย่ า งรุ น แรงมากขึ้ น ต้ อ งยอมรั บ แรงงานข้ า มชาติ แ ละต้ อ งอยู่ ด้ ว ยกั น อย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ า
และเคารพสิทธิแรงงานเหล่านี้
3. แนวโน้มตลาดแรงงานในอาเซียน สัดส่วนการจ้างงานภาคการเกษตรจะลดลงในขณะที่ภาคบริการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สาหรับในภาคอุตสาหกรรมสัดส่วนการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นใน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม
กัมพูชา และลาว แต่ประเทศอื่น ๆ ลดลง และฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการส่งออกแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านสุขภาพ
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเป็นโจทย์ที่ต้องวางแผนให้ชัดเจนว่ากลุ่มใดควรรักษา กลุ่มใดควรส่งออก
กลุ่มใดควรนาเข้า
๒) มิติผู้ใช้แรงงาน
1. กระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบการจ้างงานจะยืดหยุ่นมากขึ้น จะผลักแรงงานสู่ภายนอกระบบมากขึ้น
รัฐจะต้องคิดให้เป็นระบบว่าจะทาอย่างไรที่จะคุ้มครองปกปูองแรงงานกลุ่มนี้ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
2. การให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ 98 จะก่อให้เกิดการรวมตัวอย่างชัดเจนของแรงงาน
กระแสเรี ย กร้ อ งลดความเหลื่ อ มล้ า เพิ่ ม อ านาจประชาชน การรวมตั ว และการเจรจาต่ อ รองเป็ น สิ ท ธิ ที่ รั ฐ
ต้องยอมรับเพราะกฎหมายกาหนดและต้องให้การคุ้มครองคนที่ไม่มีสหภาพ
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3. กระบวนการกาหนดค่าจ้างขั้นต่าต้องเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต้องตอบโจทย์ให้ไ ด้ว่า
ค่าจ้างขั้นต่าทาเพื่อใคร (นายจ้างหรือลูกจ้าง) เพราะสังคมจะเรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งทาได้ 2 ทาง คือ
โดยรัฐแทรกแซง และการเจรจาต่อรองระหว่างลูกจ้างและนายจ้างอย่างเสมอภาค
4. ขบวนการแรงงานถูกท้าทายจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ต้องปรับโครงสร้างให้ชัดเจนและเชื่อมโยง
กับสากลให้มากขึ้นเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ
๓) มิติการบริหารจัดการแรงงาน
1. กระแสโลกาภิวัฒน์ เสรีนิยมใหม่ ยังมีความรุนแรงต่อไปในช่วง 5 ปี การแข่งขันมีสูง การจ้างงาน
แบบยืดหยุ่นหรือนอกระบบจะรุนแรงขึ้น
2. การทาข้อตกลงการค้าเสรียังคงเป็นกระแสอยู่ใน 5 ปี ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วจะมีเรื่อง
สิทธิแรงงานเข้ามาเป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
3. การใช้กลไก Demand-Supply ค่าจ้างควรจะต้องสูงขึ้น แต่ปัจจุบันฝืนตลาดโดยรักษาให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศค่าแรงงานต่าตามหลัก 3L Low Skill, Low Wages, Long Working
4. กระแส CSR จะเข้มข้นขึ้น โดยจะอยู่ที่ประสิทธิภาพของการตรวจสอบติดตาม
๔) ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการผลิตกาลังคน
1.1 เน้นโรงเรียนทุกระดับทั้งสายสามัญ/อาชีพ ให้มีมาตรฐานที่สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาหนดทุกแห่ง
1.2 แก้ปัญหาครูขาดแคลนและครูขาดคุณภาพโดยเร่งด่วนด้วยการจัดทา Roadmap
ในการทดแทนครูคุณภาพอย่างชัดเจน (ด้วยครูพันธุ์ใหม่และยกระดับสมรรถนะของครูเก่าอย่างเร่งด่วน)
1.3 ปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนของสถาบั น การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นมากขึ้น (เน้นตลาดงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น)
1.4 นาระบบการประเมินผลการศึกษา (สถานศึกษา, มาตรฐานการศึกษา) มาใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษาอย่างจริงจัง (และกากับด้วยระบบรางวัลและการทาโทษ)
1.5 นายจ้ า งไม่ มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งแท้ จ ริ ง ถึ ง เจตนารมณ์ ข องกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน
ทาให้ ไ ม่ ต้ อ งการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
1.6 การผลิตคนของ ศธ. ที่จะลงไประดับกลุ่มจังหวัด จาเป็นจะต้องได้รับนโยบายจากส่วนกลาง
อย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้เครือข่ายของ ศธ. ในระดับจังหวัดทางานได้ง่ายขึ้น
2. ด้านการพัฒนากาลังคน
2.1 กาหนดเปูาหมายของแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือ ต่ากว่า
ให้สามารถยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น (โดยเปิดโอกาสให้สามารถ accredit ประสบการณ์อาชีพมาใช้ได้)
2.2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพของการพั ฒ นาคน (ฝึ ก อบรม) ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ของ ศธ.
ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดให้สอดคล้องกับ Competency gap ของความต้องการในท้องถิ่นโดยผ่านกลไกความ
ร่วมมืออย่างจริงจังกับสถานประกอบการในพื้นที่
2.3 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ควรทางานร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น
2.4 การบัง คับ ใช้ พระราชบัญ ญัติ พัฒ นาฝีมื อแรงงานฯ กระทรวงแรงงานควรติด ตามผลว่ า
สถานประกอบการมีการพัฒนาฝีมือแรงงานจริงหรือไม่
2.5 ควรมีการอบรมพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้สามารถประกอบอาชีพอื่น หรือเป็นเจ้าของกิจการ
SMEs ได้
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2.6 กรณีการขึ้นค่าจ้างเป็น Input ที่เพิ่ม แต่ผลิตเท่าเดิม ไม่ไ ด้พัฒนาจึงไม่ไ ด้ประโยชน์ต่อ
ภาคธุรกิจ ต้องพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานเพื่อเพิ่ม Productivity ให้สมดุลกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และค่าจ้างขั้นต่า
ต้องสัมพันธ์กับ Productivity
2.7 ต้องพัฒนาคุณภาพใน 3 ระดับ ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย สถานประกอบการ และภาครั ฐ
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ควรมีมาตรการหรือกฎหมายบังคับให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาคน หรือ ส่งเสริม
ค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสของแรงงานไทยที่จะพัฒนา
3. ด้านการบริหารตลาดแรงงาน
3.1 การ Matching อุปสงค์และอุปทานที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสถาบัน
การศึกษากับสถานประกอบการ (เช่น DVT, Corporate Edc., MOU เป็นต้น) ดังนั้นการมี กรอ.- ศธ.ในระดับพื้นที่
เป็นสิ่งจาเป็นมาก
3.2 การ Matching อุปสงค์และอุปทาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีลักษณะเป็นพลวัตต้องทา
อย่างต่อเนื่อง ต้องมีผู้รับผิดชอบทาการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
3.3 การสนับสนุนเรื่องมาตรฐานอาชีพเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องเร่งให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อสนับสนุน
อนาคตของมนุษย์เงินเดือนให้สามารถพึ่งตัวเองได้มากขึ้น แทนที่จะต้องรอให้นายจ้างขึ้นเงินเดือนให้และเป็นการ
ยกระดับวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน
3.4 แรงงานภาคเกษตร นอกจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริก ารแล้วกระทรวงแรงงาน
ต้องวางแผนแรงงานภาคเกษตรว่าจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหน
3.5 ข้ อ มู ล ด้ า น Demand-Supply ควรชั ด เจน รวมถึ ง การศึ ก ษาความต้ อ งการแรงงาน
ที่สอดคล้องกับการผลิต
3.6 ควรมีข้อมูลคนว่างงาน แรงงานที่ถูกกดขี่และต้องการเปลี่ยนงานที่ชัดเจน และจัด Job Fair
เพื่อให้นายจ้างลูกจ้างมาพบกัน ซึ่งหากผลักดันให้เกิดกระบวนการนี้จะเกิดการพบกันระหว่างการขาดแคลน
แรงงานกับการว่างงาน
4. ด้านการบริหารจัดการแรงงาน
4.1 ทิศทางการบริหารแรงงานในไทยแบบใหม่เป็นแบบ HRM (Unitary) ซึ่งนาสู่ความไม่เป็นธรรม
ต้องกลับไปสู่แบบ IR (Pluralistic) คือ แบบเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างมีเหตุผลเพื่อลด
ความขัดแย้ง ส่งเสริมทวิภาคีหรือไตรภาคีในระดับอุตสาหกรรมให้มากขึ้นเพราะเป็นกรอบคิดที่เป็นประชาธิปไตย
แรงงานสัมพันธ์ต้องเป็นแบบอุปถัมภ์ การบริหารแบบเดิมคือการสั่งการจากนายจ้างลงมาไม่ยุติธรรม ต้องเปลี่ยน
สู่ Social Partnership คือ เปิดโอกาสและยอมรับการตัดสินใจร่วมของลูกจ้างมากขึ้น
4.2 กระทรวงแรงงานต้องปรับจุดยืนให้ชัดเจนเพื่อเป็นที่พึ่งของคนงาน เพราะกระทรวงที่ดูแล
ประโยชน์ของฝุายทุนมีหลายกระทรวงแล้ว
4.3 การบริหารจัดการต้องเป็นแบบมีส่วนร่วมใน 5 ระดับ คือ 1) สถานประกอบการ
2) พื้นที่ 3) อุตสาหกรรม 4) ชาติ 5) สากล
4.4 สนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น แก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง
ระหว่างการผลิตและการพัฒนากาลังคน และความต้องการกาลังคนในระดับกลุ่มจังหวัด
4.5 ไม่มีการวางแผนโครงสร้างค่าจ้าง การกาหนดค่าจ้างไม่คานึงถึงคุณภาพชี วิตของคนงาน
มีการสมยอมกับการต่อรองที่ไม่เป็นธรรม นายจ้างมีอานาจสูงในการต่อรอง ในขณะที่คนงานไม่มีอานาจในการ
ต่อรอง ลูกจ้างอ่อนแอ กฎหมายอ่อนแอ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้า
4.6 ควรมีการส่งเสริมสหภาพแรงงาน
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4.7 ทิศทางของกระทรวงแรงงานหลังจากเปลี่ยนบทบาทจากกระทรวงด้านสังคมเป็นกระทรวง
ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มเปูาหมายที่ต้องดูแลคือแรงงาน 37 ล้านคน ซึ่งทาผลประโยชน์มูลค่ามหาศาลจุดอ่อนที่สาคัญ
คือ แรงงานในมิติที่เราดูแลมีบรรทั ดฐานมาจากด้านสัง คม ฐานด้านเศรษฐกิจมีน้อยมาก บทบาทที่กระทรวง
แรงงานต้องทา คือ บุคลากร สารสนเทศ กฎหมาย ต้องมีความพร้อม ตัดงานบางอย่างที่ไม่จาเป็น ปรับโครงสร้าง
กระทรวงแรงงานให้ มี บ ทบาทเป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ล ส านั ก เศรษฐกิ จ การแรงงานต้ อ งเป็ น สมองของกระทรวง
และแรงงานเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง กระทรวงแรงงานจะสร้างงานหน่วยงานเดียวไม่ได้ ต้องมี กลไกในการเชื่อมโยง
อุปสงค์กับหน่วยงานอื่นโดยกระทรวงแรงงานอยู่ตรงกลางเป็นส่วนเติมเต็มให้เกิดความสมดุล
4.8 เสนอให้ มีคณะกรรมการร่ว มระดับ ชาติด้ านแรงงาน โดยบู รณาการร่ วมกับ หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นต้น และระดับพื้นที่ (กรอ.จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด) เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
4.9 ผลั ก ดั น นโยบายแรงงานให้ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ แ ละครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เช่ น มิ ติ ด้ า น
ตลาดแรงงานต้องครอบคลุมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน ได้แก่ นาคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในการกาหนดอัตราค่าจ้าง
การพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นแรงงานระดับ Intermediate
การดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงาน เป็นต้น
4.10 เรื่องแรงงานต่างด้าวต้องกาหนดนโยบายให้ชัดเจน ควรจัดตั้งกรมแรงงานต่างด้าวขึ้นมา
ดูแลโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพ ค่าจ้าง สวัสดิการให้เท่าเทียมกับแรงงานไทย ต้องจัดระบบให้ได้ ภายใน 5 ปี
มีการสารวจข้อมูลเชิงลึกของแรงงานต่างด้าวว่าประเภทใดอยู่ในพื้นที่ใด รวมถึงแรงงานชายขอบแรงงานเช้าไป
เย็นกลับที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรมชายแดน
4.11 ข้อมูลขาดแคลนแรงงานเป็นการหาเหตุผลข้ออ้างเพื่อต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการใช้แรงงานต่างด้าวเพราะต้องการจ่ายค่าจ้างราคาถูกและไม่ต้องการให้มีการจัดตั้งสหภาพ
รัฐต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ หากให้แรงงานต่างด้าวทางานทุกประเภทแรงงานไทยจะไม่มีงานทา
4.12 ยุทธศาสตร์แรงงานต้องกาหนด 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว (5 - 10 ปี) ต้องทา
ให้เห็นเป็นภาพชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด ทั้ง ด้านอุตสาหกรรม แรงงานนอกระบบ แรงงานสูง อายุ แรงงาน
ต่างด้าว รวมถึงเรื่องโครงสร้างค่าจ้าง
4.13 โครงสร้างค่าจ้างต้องมีกลไกกาหนดค่าจ้างขั้นต่าให้ชัดเจน มีการปรับเป็นราย sector
ปรับตามสภาวะเงินเฟูอ ขีดความสามารถของแรงงาน และความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม คือ ให้ลูกจ้างอยู่ได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนายจ้างได้มีโอกาสปรับตัว โดยกาหนดระยะเวลาในการปรับให้ชัดเจน ไม่จาเป็นต้องปรับ
ทุกปีเพราะจะทาให้แรงงานไม่เกิดการพัฒนา แต่ให้กาหนดไปตามกลไก และการเมืองไม่ควรเข้ามาแทรกแซง
เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ นายจ้างย้ายฐานการผลิต
3.3 ประเด็นท้าทายของจังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดกาแพงเพชร ผนวกกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น 4 ปี นโยบายรั ฐ บาล แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดควรมีการพัฒนาอาชีพโดยการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นกระแสความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตลอดจนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
1. จังหวัดกาแพงเพชรมี ศักยภาพการผลิต ในภาคการเกษตรสูง พื้นที่การเกษตรกรรม มีประมาณ 3.2
ล้ านไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.48 ของพื้ นที่ จั งหวั ด พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ได้ แ ก่ ข้ า ว อ้ อ ยโรงงาน
มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพาราพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้ าวมีพื้นที่ปลูก 1.6 ล้านไร่
ผลผลิต ประมาณ 1.13 ล้านตัน มันสาปะหลัง มีพื้นที่ปลูก 7 แสนไร่เศษ ผลผลิต ประมาณ 2.65 ล้านตัน
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อ้อยมี พื้ นที่ ปลู ก 3.88 แสนไร่ ผลผลิ ต ประมาณ 4.75 ล้ านตั น ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ มี พื้น ที่ ป ลู ก 64.93หมื่ น ไร่
ผลผลิตรวม 4.93หมื่นตันและยางพารา มีพื้นที่ปลูก 5.3 หมื่นไร่ กรีดยางแล้ว 2.3 หมื่นไร่ ผลผลิต 5.2 พันตัน
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังขาดความรู้และเทคนิคการเกษตรกรรมสมัยใหม่รวมทั้งขาดองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านการตลาด อานาจต่อรองราคา และความ เสื่อมโทรมของดิน
นอกจากนี้ จังหวัดยังประสบปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งสินค้า โดยมีการขนส่งสินค้าทางรถยนต์เท่านั้น ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูง
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีโอกาสเพิ่มปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภั ยและการบริการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น จากข้อตกลงทางการค้านโยบาย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3. กระแสที่ทั่วโลกกาลังตื่นตัวและระวังเรื่องสุขภาพอนามัยจะส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นผลผลิต
แบบเกษตรปลอดภัย (Safe Agriculture) มีอนาคตดี เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่าและสามารถขายได้ราคาดี
นอกจากนี้ การผลิตแบบเกษตรปลอดภัยยังเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ รวมทั้งมีการนาเอาภูมิปัญ ญาชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ ใ นกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง จะเป็ น การปลอดภั ย ต่ อ ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค รวมทั้ ง เป็ น การรั ก ษา
สภาพแวดล้อมและลดการนาเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ตลอดจนรัฐบาลได้ประกาศนโยบายตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 ให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ดาเนินการจัดทาโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพดี
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. กระแสการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงการอนุรักษ์และนิยมธรรมชาติสร้างโอกาสในการ
ขยายตลาดการท่องเที่ยวได้อีกมาก ปัจจุบันสินค้าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติกาลังได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวมากและมีแนวโน้มมากขึ้น โดยตลาดท่องเที่ยวโลกที่จะขยายตัวสูงสุด ได้แก่ ตลาดท่องเที่ยว
ธรรมชาติ TOTEM Tourism Marketing พยากรณ์ว่าตลาดท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Tourism)
จะครอบครองตลาดได้ถึงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นปริมาณนักท่องเที่ยวถึง 170 ล้านคน ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของ
ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากต่างประเทศ
3.4 สถานการณ์แรงงานปัจจุบัน
 ประชากร
ในปี 2561 จังหวัดกาแพงเพชร มีประชากรรวม 767,863 คน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.48
เมื่อเปรียบเทียบ 5 ปี ย้อนหลัง พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 1.09
ข้อมูลโครงสร้างประชากร ปี 2557 - 2561
ปี พ.ศ.
ข้อมูล
2557
2558
2559
2560
2561
ชาย
362,217 362,925 379,012 376,950 374,838
หญิง
367,305 367,591 396,200 394,636 393,025
รวม
729,522 730,516 775,212 771,589 767,863
อัตราการเปลี่ยนแปลง
0.12
0.14
6.11
-0.43
-0.48
อัตราการเปลี่ยนเฉลี่ย(%) เท่ากับ 1.09
หมายเหตุ : ประชากรรวม ปี 2556 เท่ากับ 728,631 คน
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดกาแพงเพชร
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 แรงงาน กาลังแรงงาน และการมีงานทา
สถานภาพแรงงาน
รวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
ชาย
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน
หญิง
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

625,797

625,964

626,222 626,338

626,235

442,185
433,959
5,451
2,775
183,621

429,018
421,956
3,174
3,888
196,946

431,439
418,307
7,137
5,995
194,782

409,533
400,337
2,122
7,074
216,805

415,735
403,810
3,104
8,821
210,500

289,904

292,838

302,852

302,618

302,344

239,213
237,454
1,759
50,692

242,783
240,723
1,737
323
50,055

236,389
229,250
3,305
3,833
66,463

222,512
217,318
1,692
3,502
80,106

236,228
229,602
2,338
4,288
66,116

303,257 306,613

323,370 323,720

323,891

200,289
189,108
1,782
329
102,967

192,889
189,057
3,832
2,883
128,320

179,507
174,208
766
4,533
144,384

202,076
200,455
1,353
268
104,537

187,021
183,019
4,30
3,573
136,699

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดกาแพงเพชร

 อัตราการว่างงาน
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2558 อัตราการว่างงานลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 ร้อยละ 0.74 และกลับมาปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 ถึงร้อยละ 1.65 และกลับมาลดลง
อีกครั้งในปี 2560 – 2561 ไม่ถึงร้อยละ 1 ตามปัจจัยในเรื่ องฤดูกาล เนื่องจากจัง หวัดกาแพงเพชรเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นที่ น่าสังเกตว่าในปี 2560 อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า เพราะการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวจากแรงจูงใจค่าจ้างที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี
อัตราการว่างงานเฉลี่ย ร้อยละ 1.00 โดยในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.65 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง
ของประเทศอยู่ ที่ ร้ อยละ 1.2 ยั งถื อว่ าเป็ นอั ต ราการว่ างงานที่ ไ ม่ ห่ างกั นมากนั ก ระดั บการว่ างงานที่ ต่ ามาก
และสะท้อนว่ายังคงมีภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานพื้นฐานและแรงงาน
กึ่งทักษะ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้แรงงานต่างด้าว และจ้างแรงงานที่มีทักษะ
ไม่ตรงกับลักษณะงาน

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563
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ตารางอัตราการว่างงานจังหวัดกาแพงเพชร ปี 2555 - 2559
เพศ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาย(%)
0.74
0.72
1.39
0.76
หญิง(%)
0.89
0.67
1.98
0.23
รวม
1.26
0.74
1.65
0.52
อัตราการว่างงานเฉลี่ย (%) เท่ากับ 1.00

ปี 2561
0.99
0.43
0.75

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)

 ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร มีอัตราการเปลี่ยนแปลง เฉลี่ย 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
อยู่ที่ร้อยละ 4.91 โดยในปี 2555 มีอัตราการเปลี่ย นแปลงของผลิตภาพแรงงานสูง ที่สุดถึง ร้อยละ 14.12
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงาน พบว่า อยู่ในสัดส่วนที่ผกผันโดยมีอัตรา
ที่ลดลงตั้ ง แต่ปี 2556 – 2557 และเพิ่ม ขึ้นในปี 2558 – 2559 ทั้ง นี้ขึ้น อยู่กับปั จจัยของที่เกี่ยวข้อง คื อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และจานวนผู้มีงานทาในแต่ละปี
ผลิตภาพแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร ปี 2555 - 2559
ข้อมูล
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ผลิตภาพแรงงาน
0.1398 0.1425 0.1361 0.1441
อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
14.12
1.93
-4.49
5.87
อัตราการเปลี่ยนเฉลี่ย(%) เท่ากับ 4.91

ปี 2559
0.1544
7.15

หมายเหตุ : ผลิตภาพแรงงาน ปี 2554 เท่ากับ 0.1225 คน
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล สานักงานสถิติจังหวัดกาแพงเพชร (2559)

 สัดส่วนผู้ที่อยู่ในประกันสังคม
จังหวัดกาแพงเพชรมีสัดส่วนผู้ที่อยู่ ในประกันสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ในอัตราที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คือ ร้อยละ 12.34 ร้อยละ 13.14 ร้อยละ 13.62 ร้อยละ 14.44 และร้อยละ 15.96 แต่ก็ยัง
ต่ากว่าค่าของประเทศ ที่ร้ อยละ 18.76 (ปี พ.ศ.2558) โดยในปี 2554 เป็นปีแรกที่สานักงานประกั นสังคม
ได้ ข ยายการคุ้ ม ครองประกั น สั ง คม มาตรา 40 คื อ การรั บ สมั ค รบุ ค คลอาชี พ อิ ส ระ (แรงงานนอกระบบ)
เป็ นผู้ ประกั นตนตามมาตรา 40 โดยเริ่ มด าเนินการตั้ งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 สั ดส่ วนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้ น
จึงเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าเป็นผลมากจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับ) โดยทั่วไปจะมีการเพิ่มขึ้น
ในอัตราสม่าเสมอต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการการจ้างงานทั่วไปของพื้นที่ด้วย
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคมของจังหวัดกาแพงเพชร
สัดส่วนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
กาลังแรงงานของจังหวัด
442,185 429,018 423,212 409,533 415,735
จานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
54,576
56,370
57,638
59,122
66,333
ตามมาตรา 33 , 39 , 40 (คน)
สัดส่วนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ร้อยละ)
12.34
13.14
13.62
14.44
15.96
สัดส่วนผู้ในระบบประกันสังคมเฉลี่ย 5 ปี ร้อยละ 13.9
ที่มา : กาลังแรงงาน – สานักงานสถิติแห่งชาติ , จานวนผู้ประกันตน - สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร (2561)
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 แรงงานต่างด้าว
จากสถิ ติ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่ า มี แ รงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ เ มี ย นมา ลาว และกั ม พู ช า
ที่มี ใบอนุ ญ าตทางานและท างานในจั งหวัด ก าแพงเพชร มีป ริม าณเพิ่ม ขึ้น เนื่ องจากมี ป ระกาศ คสช. ฉบั บ ที่
70/2557 เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไ ขปัญ หาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุ ษย์ให้คนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดแล้ว
หรือทางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายไปรายงานตัว ฯ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีปริมาณลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงแรงงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานไม่ถูกต้องมารายงานตัว
และทาให้ถูกกฎหมาย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทางานตามประเภทงานที่กฎหมายกาหนดให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถทางานได้ ทาให้ นายจ้าง/สถานประกอบการบางราย โดยเฉพาะรายย่อยไม่สามารถแบกรั บ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ จึงต้องส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตรเสร็จสิ้น แต่ในขณะเดียวกัน นายจ้าง/สถานประกอบการบางรายยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องจ้าง
แรงงานต่างด้าว เนื่องจากมีความอดทนในการทางาน สามารถทางานที่หนักได้ ทาให้ มีการนาแรงงานต่างด้าว
เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบของ MOU ทาให้จานวนแรงงานต่างด้าวในจัง หวัดกาแพงเพชร
เพิ่มมากขึ้นในปี 2561 - 2562
แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานและทางานในจังหวัดกาแพงเพชร
สัญชาติแรงงานต่างด้าว
ปี 2558
ปี 2559
เมียนมา
8,564
5,694
ลาว
407
346
กัมพูชา
618
573
อื่น ๆ
รวม
9,589
6,613
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร

ปี 2560
4,594
460
555
5,609

ปี 2561
4,714
716
719
7,149

ปี 2562
5,824
750
755
206
7,535

3.5 การประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร
๑) ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในจังหวัด
1.1 การควบคุมการทางานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
1.2 แรงงานมีความรู้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
1.3 แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะฝีมือ และด้านภาษาต่างประเทศ
1.4 ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร
1.5 นายจ้างไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานทาให้
ไม่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย
๒) นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ที่ จังหวัดต้องนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2.1 ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน สร้างโอกาสให้คนว่างงานหรือต้องการหารายได้พิเศษ
ให้สามารถรับงานกลับไปทาที่บ้าน มีอาชีพมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 ให้ ก ารคุ้ ม ครองแรงงานตามกฎหมาย ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการทางาน
สวั ส ดิ ก ารแรงงาน และดู แ ลหลั ก ประกั น ความมั่ น คงแก่ ผู้ ใ ช้ แ รง งาน
2.3 ยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานฝีมือ
2.4 กาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าว
2.5 เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
2.6 การส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ระบบข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน
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3) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพ
แผนงานที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ
อย่างยั่งยืน
4) ปัญหา หรือ ข้อจากัด การบริหารแรงงานในจังหวัด
4.1 ขาดงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานเพื่อแก้ไ ขปัญ หาด้านแรงงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
4.2 เจ้าของสถานประกอบกิจการไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
4.3 ไม่สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
3.6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จังหวัดได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมาสนับสนุนการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ของจั ง หวั ดโดยจังหวัดได้จาแนกผลการวิเคราะห์ปัจ จัยภายในที่เป็น จุดแข็ง และจุด อ่อน และปัจจั ยภายนอ ก
ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของจังหวัด โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่สาคัญดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
1. จั งหวัดมี แม่น้าปิงรับน้ าต้นทุ นจากเขื่อนภู มิพล ส่ ง ผลให้พื้นที่ฝั่ ง ตะวั นออกของจัง หวัด มี น้าเพื่ อ
การเกษตรที่ เ พี ย งพอประกอบกั บ มี พื้ น ที่ ช ลประทานมากเป็ น ล าดั บ 1 ของประเทศ โดยมี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
1,755,688ไร่ สามารถรองรับการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
2. จั งหวัด มีผลผลิ ตข้ าว อ้ อ ย มัน สาปะหลั ง และข้า วโพดเลี้ย งสั ตว์ รวมประมาณ 10 ล้า นตั นต่ อ ปี
โดยเฉพาะมันสาปะหลังสามารถผลิตได้ถึง2.5ล้านตันต่อปีมากเป็นอันดั บ 2ของประเทศ นอกจากนั้นยังมีแหล่ง
รองรับพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ
3. จังหวัดมีศักยภาพด้านการผลิตพลังงานทดแทน โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัดมีสัดส่วนปริมาณพืช
พลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ และมีโรงงานไฟฟู าที่ผลิตจาก ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ
ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ชีวมวลและโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากเอทานอล ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟูาและน้ามัน
เชื่อเพลิงต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเนื่องจากมีการใช้พลังงานทดแทน
4. จังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอีกเป็นจานวนมาก โดยมีผู้ประกอบการ
ลานมัน 170 ลาน พื้นที่ลานตากประมาณ 4,000 ไร่ รองรับผลผลิตได้20,000 ตันต่อวัน มีผู้ประกอบการ
โรงงานผลิตแปูงมันจานวน 9 แห่ง รองรับผลผลิตได้ 5,450 ตันต่อวัน โรงงานแปรรูปมันบด 3 แห่ง
5. จังหวัดมีแรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 138,787 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับ
ค่า เฉลี่ ย ประเทศอยู่ ที่ 110,895 บาทต่ อคน เนื่ องจากผู้ ป ระกอบการภาคอุ ตสาหกรรมในจัง หวัด ค่ อนข้ า ง
มีศักยภาพสูงและให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
6. จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและโดดเด่น ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
ที่ไ ด้รั บการพิ จารณาคัด เลื อกจากองค์ก ารศึ กษาวิ ท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ( UNESCO)
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งประเภทวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย
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จุดอ่อน (Weakness : W)
1. จังหวัดขาดการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ ขาดแหล่งกักเก็บน้า อ่างเก็บน้า ฝายกั้นน้าในพื้นที่ปุา
บางส่วนส่ง ผลให้ช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการทาเกษตรกรรม และในฤดูฝนมีน้าปุาไหลหลาก
ประสบปัญหาอุทกภัย
2. ระบบประปาจาการประปาส่วนภูมิภาคยังมีไ ม่ทั่วถึง โดยมีครัวเรือนที่เข้าถึง น้าประปาเพียงร้อยละ
79.52 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ ร้อยละ 88.42 พื้นที่ส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ส่งผลให้
คุณภาพน้าประปาในระดับหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานและยังขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3. ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่ง ผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 เท่ากับ 34.36
คะแนน ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศที่ 34.95 คะแนน และจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 19 ปี
มีค่าเท่ากับ 7.70 ปี ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 8.90 ปี
4. ค่าดัชนีความก้าวหน้าด้านสุขภาพของจังหวัดค่อนข้างล้าหลัง มากโดยมีค่าเท่ากับ0.4944 คิดเป็น
อันดับรั้ง ท้ายที่ 75 ของประเทศ และมีจานวนประชากร 5,361 คนต่อแพทย์ 1 คน ซึ่ง สูง กว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 1.8 เท่า รวมทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในประเทศ
5. ปัญหายาเสพติด พิจารณาจากอัตราคดียาเสพติด/ประชาชนแสนคน อยู่ที่ 423.83 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
ประเทศอยู่ที่ 338.60 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนสภาวการณ์ของปัญหายาเสพติด ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. ปริมาณขยะจากครัวเรือนมีปริมาณสูงกว่ าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ โดยมีปริมาณ 256,595
ตันต่อปี ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีปริมาณ 247,105 ตันต่อปี โดยสาเหตุหลักเกิดจากขาดการคัดแยก
ขยะ การกาจัดขยะผิดวิธี และการบริหารจัดการชนะไม่มีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities : O)
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (Zoning) สร้างโอกาสให้จังหวัดสามารถบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ เ พื่ อ การเกษตรปลอดภั ย การส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ก่ เ กษตรกร และการวางแผนบริ ห ารจั ด การน้ า
อย่าง
เป็นระบบ
2. นโยบายและแผนงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบเป็นโอกาสที่จังหวัดจะสามารถ
พัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติและสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลสนับสนุนให้จังหวัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเกษตรกรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
4. ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศในการบริโภคผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษสร้างโอกาส
ให้การส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้เกิดตลาดที่ใหญ่มากประมาณ 600 ล้านคน เป็นโอกาสที่จังหวัด
มีช่ องทางจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ สิ นค้ าทางการเกษตร เกษตรแปรรู ปได้ กว้ างขวางมากขึ้น รวมถึง สามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อบ้านได้เพิ่มขึ้น
6. ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ประกอบการทุ ก ระดั บ สามารถกระจาย
ช่ องทางการจ าหน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ ในรู ปแบบ E-commerce มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ การขยายตั วทางการค้ าผ่ านระบบ
Internet เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถลดต้นทุน และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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อุปสรรค (Threats : T)
1. นโยบายรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมากจากการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
2. การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Are : AFTA) ทาให้การค้าภายในอาเซียน
เป็นไปได้โดยเสรีโดยปราศจากการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี ส่งผลให้สินค้าเกษตรของประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิก ที่นาเข้า
มีราคาลดลง ทาให้สินค้าเกษตรของไทยซึ่งมีต้นทุนสุงกว่าได้รับผลกระทบ รวมทั้งยังทาให้ราคาผลผลิตในประเทศ
ไทยลดลงเพื่อสู้กับราคาผลผลิตของต่างประเทศที่มีราตาต่ากว่า
3. การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรประสบปัญหาจากการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers
: NTB)เป็นเครื่องมือในการปกปูองการนาเข้าสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS)
4. อุ ต สาหกรรมบางประเภทอาจได้ รั บ ผลกระทบจากการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานที่ เ ข้ า มาอย่ า งเสรี
ซึ่งผลกระทบต่อแรงงานไทย นอกจากนี้ การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาด้านสาธารณสุข
5. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนทาให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแรง น้าท่วม
เป็นปัจจัยเสี่ยงทางธรรมชาติที่ส่งผลในเชิงอุปสรรคต่อการพัฒนาบางด้านโดยเฉพาะด้านการเกษตร
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร
โดยได้ น าประเด็ น บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม แรงงาน และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ จ ะเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน ที่เชื่อมโยงกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 โมเดลประเทศไทย 4.0 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่ บ ทพั ฒ นาแรงงานไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนยุ ท ธศาสตร์ร ายสาขาเฉพาะด้ า น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเหนื อ ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรปี พ.ศ. 2561 - 2564 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านแรงงาน ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมาประกอบ
ในการประชุมเชิงปฏิ บัติการและวิเคราะห์ สถานภาพด้ านแรงงานของจัง หวั ด เมื่อวัน ที่ 28 ธันวาคม 2561
ทั้ง นี้ กระบวนการในการวิ เคราะห์ไ ด้รับความมือร่วมจากทุกฝุา ย ทั้ง หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดกาแพงเพชรด้านแรงงาน
จากการประชุ ม จั ด ท า SWOT ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และจากปั จ จั ย ข้ า งต้ น สามารถวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และอุปสรรค (Threats) สรุปได้ ดังนี้
3.1 จุดแข็ง (Strenght: S) และจุดอ่อน(Weakness: W)
การวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดภายใน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
และจุดอ่อน (Weaknesses) ได้ผลดังตารางซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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จุดแข็ง (Strenght)
S1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
มีการประสานการทางานกับสถานศึกษา
และสถานประกอบการในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
S2 ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ สถานประกอบการ
และสถานศึกษา มีการประสานงานในการฝึกงาน
ของนักศึกษา
S3 การศึกษาในขั้นพื้นฐานและอาชีวะในจังหวัด
กาแพงเพชรมีการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
และทวิภาคีที่ทาให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีทักษะ
อาชีพและมีโอกาสในการมีงานทาในอนาคต
S4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์
S5 หน่วยงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัด
มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
S6 เกษตรกรในจังหวัดมีการตื่นตัวกับการทา
การเกษตรที่ปลอดภัยส่งผลให้มีการรวมตัวเป็น
เครือข่ายเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
S7 พื้นที่เกษตรในจังหวัดมีปริมาณมากเอื้อต่อการ
ส่งเสริมการทาการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบ
เกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัยตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
S8 การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชรมี
การตื่นตัวและขยายตัวมากขึ้น ส่งผลให้แรงงาน
นอกระบบมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
S9 สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มีการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานหลายสาขาวิชา รวมถึงมีศูนย์
นวัตกรรม และการศึกษาด้านการจัดการ
S10 กลุ่มแรงงานจากผู้พ้นโทษมีทักษะฝีมือซึ่งสามารถ
นาพัฒนาให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือ
ผู้ประกอบการได้
S1๑ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ในพื้นที่

จุดอ่อน (Weakness)
W1 สถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถให้
ข้อมูลความต้องการด้านแรงงานอย่างแท้จริง
W2 ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประกันสังคมและค่าจ้างขั้นต่า
W3 วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ยังไม่สนับสนุนให้เกิด
ความรู้สู่โลกอาชีพสมัยใหม่
W4 ช่างที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาโดยสถาน
ประกอบการในพื้นที่ให้มีทักษะสูงย้ายออกไป
ทางานในจังหวัดที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า
W5 ขาดระบบและกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูล
ความต้องการทางด้านแรงงานกับระบบ
การผลิตคนในสถานศึกษา
W6 มีการสมยอมของผู้ใช้แรงงานในการกระทาผิด
กฎหมายของผู้ประกอบการทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการตามกฎหมายได้
W7 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ความสาคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่า
ความเชี่ยวชาญของแรงงานที่จบในระดับ
ปวช. ปวส. ในการเลื่อนตาแหน่งงาน
W8 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ยังให้ความสาคัญของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีน้อย
W9 แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง
และพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตยังไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง
W10 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะไร่อ้อยทาให้มีแนวโน้มของ
ความต้องการแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
W11 ผู้สูงอายุขาดทักษะการทางานสมัยใหม่ทาให้
มีข้อจากัดในการจ้างงาน

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

42

3.2 โอกาส(Opportunities: O) และอุปสรรค(Treats: T)
การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับข้องด้านแรงงาน สามารถวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Treats) ได้ผลดังตารางซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โอกาส (Opportunities)
O1 การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้
ผู้ใช้แรงงานได้รับความสนใจในการพัฒนา
ฝีมือและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการดารงชีพ
อย่างจริงจัง
O2 นโยบายตามแนวประชารัฐเอื้อต่อการทาให้
เกิดการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อการ
ขับเคลื่อนและแก้ปัญหาด้านแรงงานอย่างเป็น
ระบบ

T1

T2

O3 การขับเคลื่อนประเทศด้วยศาสตร์พระราชา
ทาให้คนไทยทั่วไปและผู้ว่างงานมีการนามาสร้าง
อาชีพเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยแก้ไขปัญหา
การว่างงานและการพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น
O4 การส่งเสริม Startup ทาให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่

T3

O5 การพัฒนาสู่ Smart City และ Internet of
things (IoT) จะทาให้เกิดอาชีพและการ
ประกอบการแบบใหม่ๆ ที่ทาให้ผู้มีทักษะ
ระดับสูงมีโอกาสยกระดับรายได้อย่างรวดเร็ว
O6 แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ต่างประเทศด้านทักษะฝีมือของแรงงานไทย

T5

O7 ฐานสังคมเกษตรยังสามารถรองรับการว่างงาน
ของคนไทยได้

T7

O8 การยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เน้น
การบูรณาการภาครัฐ การให้บริการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทาให้ผู้ใช้แรงงาน
ได้รับบริการที่ดีขึ้น
O9 การที่รัฐบาลส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
EEC ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษามีโอกาสเข้าสู่
ตลาดแรงงานมากขึ้น

T8

T4

T6

T9

อุปสรรค (Treats)
ระบบโครงสร้างค่าจ้างที่กาหนดโดยภาครัฐ
ไม่จูงใจให้เยาวชนศึกษาต่อด้านวิชาชีพหรือ
ประกอบอาชีพด้านช่าง
การกาหนดโครงสร้างตาแหน่งและเงินเดือน
ตามวุฒิการศึกษาของสถานประกอบการ
ทาให้ปิดกั้นความก้าวหน้าของกลุ่มช่างฝีมือ
ที่มีประสบการณ์แต่วุฒิการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี
ค่านิยมของคนไทยรักความสบาย ไม่ชอบงาน
หนักและงานสกปรก และรู้สึกว่าคนทางาน
ด้านช่างฝีมือไม่มีเกียรติและรายได้น้อย
การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลทาให้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติเข้ามาในระบบอุตสาหกรรม
ทาให้ความต้องการทางด้านแรงงานระดับล่าง
ลดลง
ภาวะความผันผวนของราคาพืชผล
ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
และผู้รับจ้างในภาคเกษตร
สภาวะภัยแล้งและน้าท่วม ตลอดจนสภาพ
ความเสื่อมโทรมของดินส่งผลกระทบต่อการทา
การเกษตรในจังหวัดกาแพงเพชร
ตัวชี้วัดทางการศึกษาไม่ได้ส่งเสริมเข้าสู่
การทางานแต่ส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี
ภาครัฐยังขาดกฎหมายหรือมาตรการจูงใจให้
ผู้ประกอบการจ้างผู้สูงอายุและผู้พ้นโทษเข้า
ทางาน
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศ
มากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ
แรงงาน อาชญากรรม และการค้ามนุษย์
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O10

O11
O1๒
O1๓

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Treats)
ข้อกาหนดของกฎกระทรวงแรงงานเปิดโอกาส
T10 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุและมีลูกหลาน
ให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพบางสาขาสามารถ
น้อยทาให้ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแลและไม่มีรายได้
เข้ารับการพัฒนา การทดสอบ การอบรม เป็นต้น
ในการเลี้ยงดูตนเอง
เพื่อรับใบรับรองความรู้ความสามารถ
แรงกดดันจากประเทศคู่ค้าขนาดใหญ่ทาให้
T11 การแพร่ระบาดของยาเสพติดทาให้มีผู้ใช้แรงงาน
รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการเกี่ยวกับปัญหา การค้า
หลงผิดเข้าเป็นผู้ค้าและผู้เสพติด
มนุษย์อย่างจริง
นโยบายรัฐบาล เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพ และการมี
งานทาให้แก่ประชาชนมากขึ้น
นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล
ในลักษณะ Big Data ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านแรงงาน

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
อย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเปูาหมาย ในขณะที่จุดอ่อน
ขององค์ ก รจะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะภายในที่ อ าจจะท าลายผลการด าเนิ น งานโอกาสทางสภาพแวดล้ อ มจะเป็ น
สถานการณ์ ที่ ใ ห้ โ อกาสเพื่ อ การบรรลุ เ ปู า หมายองค์ ก ร ในทางกลั บ กั น อุ ป สรรคทางสภาพแวดล้ อ มจะเป็ น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ทา SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทาให้มีข้อมูล ในการกาหนดทิศทางหรือเปูาหมายที่จ ะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็ง
ขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อ ม และสามารถก าหนด กลยุทธ์ที่ มุ่ง เอาชนะ
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้อง
วิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้ านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีป ฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากร
ในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้ าใจ
สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้และควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็ง ขององค์กร – จุดอ่อน
ขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุ มมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในองค์ก รนั้น ๆ ว่าปัจจั ยภายในองค์กรที่เป็นจุ ดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์ กรที่ ควรปรับปรุ ง ให้ดีขึ้ น
หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถ
ค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กรที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จ
ทั้ง ในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้ง
ถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่า นิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่นพระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และให้บริการ - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค
และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง ขึ้นได้ - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
(T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทาง
ที่จะก่อให้เกิ ดความเสีย หายทั้งทางตรง และทางอ้อ ม ซึ่ง องค์ก รจะต้อ งหลี กเลี่ ยงหรือปรับ สภาพองค์กรให้ มี
ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ แรงกระทบดังกล่าวได้
3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง - จุดอ่อน โอกาสอุ ป สรรค จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกด้ ว ยการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วให้นาจุดแข็ง - จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส - อุปสรรค จากภายนอก
เพื่อดูว่าองค์กรกาลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะทาอย่างไร โดยทั่วไป
ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง - โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจาก
องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Stratagy)
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
องค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด
คือกลยุทธ์การตั้งรับหรือปูองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ
ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
อยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์
การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวย
ต่ อ การด าเนิ น งาน แต่ ตั ว องค์ ก รมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง หลายประการ ดั ง นั้ น แทนที่ จ ะรอจนกระทั่ ง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification
Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ
3.3 ประเด็นในการทบทวนปรับปรุงแผนการยุทธศาสตร์
สิ่งที่คาดหวัง/ต้องการให้เกิดขึ้นในการบริหารแรงงาน และพัฒนาแรงงานของจังหวัด
1. การเตรียมความพร้อมผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ว่างงาน และแรงงาน ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่างสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ
2. แรงงานได้รับพัฒนาคุณลักษณะให้เป็นผู้รู้จริง ทาเป็น ขายผลผลิตได้ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

45

3. แรงงานทุ กวั ย ทุก ระดับ และทุก ประเภท ได้ รับ การคุ้ มครองและได้ รับ บริ การตามสิท ธิต าม
กฎหมายอย่างทั่วถึง
4. ผู้ ป ระกอบการและภาครั ฐ มี ก ารใช้ ร ะบบข้ อมู ล สารสนเทศและนวั ต กรรมการท างานใหม่ ๆ
เข้ามาช่วยในการทางานและการบริหารแรงงาน
5. แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานจนสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตได้
6. มีการบริหารจัดการแรงงานด้วยเครือข่ายความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบัน
การศึกษาในรูปแบบประชารัฐ

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

46

บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2562 - 2564 ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน์ :
“มุ่งพัฒนาและยกระดับแรงงาน และผู้ประกอบการของจังหวัดกาแพงเพชรสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม”
พันธกิจ :
“สนั บ สนุ น และบู ร ณาการการท างานร่ ว มกับ ภาครัฐ ภาคการศึ กษา และภาคเอกชน เพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ
พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยระบบบริหารที่ดีและทันสมัย”
,
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ
2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี
3. การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
4. การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
ประเด็ นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศั กยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้ าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่ างงาน
แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ :
1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่
ปี 62 ปี 63 ปี 64
ร้อยละของผลิตภาพแรงงาน 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายที่เข้าร่วม
5
5
5
1
โครงการเพิ่มขึ้น
2 ร้อยละของแรงงานฝีมือที่เพิ่มขึ้น
๖๐
๖๕
๗๐
3 จานวนการมีงานทาของผู้ สาเร็ จการฝึ กเตรีย มเข้ า ทางาน
38
40
42
จานวนของสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย
4
๓
๔
๕
(มรท.8001 - 2553)
คาอธิบาย : 1. ค่าเปูาหมายกาหนดมาจากเปูาหมายการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline) ของค่าเปูาหมาย ปี 2562 – 2564
2. ค่าเปูาหมายการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 2 - 3 เป็นค่าเปูาหมายที่เป็นจานวนสะสม
3. มรท.8001-2553 หมายถึง มาตรฐานแรงงานไทย : ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ข้อปฏิบัติ หรือบรรทัดฐานที่นามาใช้ในการวัดหรือเปรียบเทียบวิธีปฏิบั ติหรือการบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึง การยอมรับและความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติด้ านแรงงาน ใช้เป็นเกณฑ์พิจ ารณาในการให้การรั บรองแก่
สถานประกอบกิจ การประเภทส่ง ออกหรื อ เกี่ย วเนื่ องกั บการส่งออก เพื่อ ลดอุ ปสรรคทางการค้า และเพิ่ มศัก ยภาพ
การแข่งขันในเวทีการค้าโลก
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กลยุทธ์ 1 : ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา (S1,S2,S3,S9+O2,O8)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการตกลงความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อฝึกงานให้กับ
1
กาแพงเพชร/สถาบันการศึกษา
นักเรียนก่อนจบการศึกษา**
ในจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ**
กาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน
3
กาแพงเพชร/สถาบันการศึกษา
ก่อนจบการศึกษา**
ในจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพเสริม
4
กาแพงเพชร/สถาบันการศึกษา
และอาชีพอิสระด้วยหลักประชารัฐ**
ในจังหวัดกาแพงเพชร
โครงการจัดทาโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพให้เยาวชน
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
5
ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน**
กาแพงเพชร
หมายเหตุ : โครงการใหม่**
กลยุทธ์ 2 : ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนต์ 4.0 (S5,S6,S7,S8,S9,S10+O1,O3,O4,O5,O7)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ IT
และซอฟแวร์ ให้แก่แรงงานคุณภาพ**
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
2
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
3
และผู้ว่างงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง
4
ด้านโลจิสติกส์
5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SMEs
โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
6
โดยชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
โครงการอบรมนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
7
สตารท์อัฟ**
หมายเหตุ : โครงการใหม่**
1

เจ้าภาพหลัก
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
สถาบันการศึกษา
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
สถาบันการศึกษา
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8

โครงการอบรมฟาร์มเกษตรและสมาร์ทฟาร์มเมอร์**

9

11

โครงการพัฒนาแรงงานด้านภาษาอังกฤษ
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อสร้าง

12

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคเกษตร

13

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคบริการการท่องเที่ยว

10

โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ
15 Thailand 4.0 ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.2545
โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่โลกอาชีพ
16 อย่างมีศักดิ์ศรี (การประกอบอาชีพที่บ้าน ฝึกทักษะขาด
แคลน และการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก)
โครงการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านและนวัตกรรมในชุมชน
17
ให้เป็นผู้ประกอบรายใหม่หรือสร้างกลุ่มอาชีพ
หมายเหตุ : โครงการใหม่**
14

เจ้าภาพหลัก
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร/
สานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
กาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร/
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร

กลยุทธ์ 3 : ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (W9+ O4, O6, O9, O10)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ที่
1
2
3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือ
แรงงานร่วมกับสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา**
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบกิจการ
ดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพ**

เจ้าภาพหลัก
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร/
สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน**
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับ
5
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทย
6
ที่ไปทางานต่างประเทศ
โครงการอบรมเข้มข้นให้แก่ผู้ว่างงานให้มีคุณภาพ
7 มาตรฐานฝีมือแรงงาน** (เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
หรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ)
หมายเหตุ : โครงการใหม่**
4

เจ้าภาพหลัก
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร

กลยุทธ์ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
(W1,W3,W9+T2,T4)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาทักษะ
1
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
ฝีมือลูกจ้าง/พนักงาน (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2
แรงงานไทยให้แก่ผู้ประกอบการ
จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3 และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
(CSR : Corporate Social Responsibility)
โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4
ด้านแรงงานตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการจ้างงาน
5
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้พ้นโทษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน
และคุณภาพที่ดี
เป้าประสงค์ : แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่า งด้าวได้รับ ความคุ้มครองสิท ธิ
ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่
ปี 62
ปี 63
จานวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
๑.๑ จานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
34,700 คน 35,300 คน
เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ + ๓๙
1
กับสานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
๑.๒ จานวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ กับสานักงาน 24,700 คน 25,000 คน
ประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
2 และคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง ๔,4๐๐ คน 4,500 คน
แรงงาน
จานวนสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตาม
3 มาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย 150 แห่ง
150 แห่ง
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
คาอธิบาย : ค่าเปูาหมายการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 - 2 เป็นค่าเปูาหมายที่เป็นจานวนสะสม

ปี 64
35,900 คน

25,400 คน
4,600 คน
150 แห่ง

กลยุทธ์ ๑ : ส่งเสริมระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
(W3,W5,W8,W10+T1,T3,T9)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
1
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพงเพชร
การประกันสังคมสู่สถานศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และเผยแพร่
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพงเพชร
2
ความรู้ด้านการประกันสังคม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพงเพชร
3 โครงการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
4
5
6
7
8

โครงการจัดประชุมชี้แจงแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูล
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการออกหน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จให้แก่แรงงาน
นอกระบบ
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการประกันสังคม
แก่แรงงานทุกประเภท

สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพงเพชร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพงเพชร

สานักงานประกันสังคมจังหวัด
กาแพงเพชร
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม
กาแพงเพชร
โครงการส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบ
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
ประกันสังคม
กาแพงเพชร
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กลยุทธ์ 2 : ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน (S6,S7,S8,S9
+O1,O2,O3,O7)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
1
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
เศรษฐกิจพอเพียง (แรงงานนอกระบบ/แรงงานสูงอายุ)
2

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

3

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุและแรงงานพิการ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร

4

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

5

โครงการคุ้มครองคนหางาน เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตาม
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
จังหวัดกาแพงเพชร
หมายเหตุ : โครงการใหม่**
กลยุทธ์ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (W8,W10+T3,T9+T10)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1 ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
จังหวัดกาแพงเพชร
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
โครงการอบรมกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2
และสภาพแวดล้อมในการทางานให้แรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการเผยแพร่แนวปฏิบัติความปลอดภัย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3
และอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand)
จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการด้าน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
จังหวัดกาแพงเพชร
ในการทางานในสถานประกอบการ
โครงการจัดสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5
เพื่อการใช้แรงงานผู้สูงอายุ
จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้าน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
จังหวัดกาแพงเพชร
ในการทางาน
6
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กลยุทธ์ 4 : ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
(S1,S2,S3,S10+T3,T5, T11)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
(TO BE NUMBER ONE)
โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษาฝึกงานทั้งก่อน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2
และหลังฝึกงานในสถานประกอบการ
จังหวัดกาแพงเพชรและสถาบันการศึกษา
โครงการส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
4
จังหวัดกาแพงเพชร
ในสถานประกอบกิจการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการอบรม ประชุมชี้แจงการทาระบบการจัดการ
5
จังหวัดกาแพงเพชร
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
7 โครงการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง มยส.
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
8 โครงการโรงงานสีขาว
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้าง
9
จังหวัดกาแพงเพชร
ความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานปูองกันยาเสพติด
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
10 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
กลยุทธ์ 5 : ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกหลวง
แรงงาน (S1,S4+O5,O8,O11)
โครงการ / กิจกรรม:
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
1 ปูองกันการค้ามนุษย์และการถูกหลอกหลวงร่วมกับ สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สถาบันการศึกษา
โครงการจัดทาสื่อโฆษณา/ระบบอินเตอร์เน็ต/
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
2 จัดรายการวิทยุด้านการปูองกันและแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์และการถูกหลอกหลวงแรงงาน
โครงการแจ้งข่าวการค้ามนุษย์และการถูกหลอก
3
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
หลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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ลาดับ
ที่
4
5
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการแรงงานสัญจรเพื่อรู้ลึกรู้ทันการค้ามนุษย์
และการถูกหลอกหลวง
โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อปูองกัน
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในการไปทางานต่างประเทศ
โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อปูองกันการหลอกลวง
คนหางาน

เจ้าภาพหลัก
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร

7

โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้
แรงงานเด็ก

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

8

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

9

โครงการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แรงงานเด็กฯลฯ
จังหวัดกาแพงเพชร

10

โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ปูองกันการ
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ

สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร

11

โครงการปูองกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

12

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
เป้าประสงค์ :
1. แรงงาน ประชาชน และผู้ประกอบการได้รับบริการและการช่วยเหลือด้านแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ค่าเป้าหมาย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่
ปี 62 ปี 63
ปี 64
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง
๘๐
๘๐
๘๐
แรงงาน ในจังหวัด
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ค่าเป้าหมาย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่
ปี 62 ปี 63
2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในการบรรลุ
เปูาหมายของการปฏิบัติงานของของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
กาแพงเพชร
๒.๑ การรับเรื่องส่งต่อของอาสาสมัคร
936
983
แรงงาน
๒.๒ การรับเรื่องส่งต่อการประกัน
1,100 1,100
การว่างงาน
๒.๓ การรับเรื่องส่งต่อของศูนย์บริการร่วม 1,650 1,655
กระทรวงแรงงาน

ปี 64

936
1,100
1,682

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
(W1,W3,W4,W5,W7,W8+O1+O2,O8)
โครงการ / กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
1

โครงการจัดตั้ง Smart Job Smart Worker Center

โครงการศึกษาความต้องการและการขาดแคลน
แรงงานของสถานประกอบการเชิงบูรณาการ
โครงการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
3 เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประสานความร่วมมือ
ด้านแรงงาน
โครงการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
4 เยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสาน
ความร่วมมือด้านแรงงาน**
โครงการจัดการความรู้ด้านแรงงานของหน่วยงาน
5
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด**
โครงการประเมินติดตามผลการทางานเชิงบูรณาการ
6
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด**
หมายเหตุ: โครงการใหม่**
2

สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
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กลยุทธ์ 2 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน (S1,S3,S4,S9+T6,T7,T9)
โครงการ / กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
1
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรและเครือข่าย กาแพงเพชร
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
2
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน
โครงการสัมมนาการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร/
3
และการพัฒนาอาชีพ**
สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน
4
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการสวัสดิการ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
5
ในสถานประกอบการ
จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
6
(Zero corruption)
กาแพงเพชร
หมายเหตุ: โครงการใหม่**
กลยุทธ์ ๓ : ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล (W3,W8+T9)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการปูองกัน
1
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
และปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่
โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลปูองกันและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
2
ลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดกาแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
และการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพและพึงพอใจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ลาดับ
ค่าเป้าหมาย
ตั
ว
ชี
ว
้
ั
ด
ที่
ปี 62 ปี 63 ปี 64
ระดับความสาเร็จในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
1
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ด้านแรงงาน
ระดับความสาเร็จการติดตามและประเมินผลการใช้งาน
2
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
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กลยุทธ์ ๑ : ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด (S4+O5,O8)
โครงการ/กิจกรรม
ลาดับ
ที่
1
3
4
5
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่
ยุครัฐบาลดิจิตอลและการใช้ Big Data **
โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ**
โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงานและความ
ต้องการด้านแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ**
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
และพร้อมเข้าสู่ Big Data
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านแรงงานเข้าสู่ Big Data

เจ้าภาพหลัก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

กลยุทธ์ ๒ : พัฒนาความสามารถในการจัดทาข้อมูลและการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศของผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผลิตแรงงาน (W1,W2,W7+O5,O8)
โครงการ / กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการยกระดับความรู้และทักษะผู้ใช้แรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
1 ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผลิตแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อรองรับการทางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล**
โครงการการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
2
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านแรงงาน**
หมายเหตุ : โครงการใหม่ **
กลยุทธ์ ๓ : เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (S4+O4,O5,O6,O8)
โครงการ/กิจกรรม :
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
เจ้าภาพหลัก
ที่
โครงการจัดประชุมชี้แจงแก่นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูล
1
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
ประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โครงการนาส่งข้อมูลเงินสมทบ (e-filing)
2
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
และการชาระเงินสมทบ e – payment
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการจัดหางาน
3
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อคนไทย(Smart Job Center)
โครงการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
4
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ผ่านระบบ KTB Corperate
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ลาดับ
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการให้บริการงานประกันสังคมในรูปแบบ
E-service
โครงการบริการจัดหางานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
(E-service)
โครงการรับรองหลักสูตรในรูปแบบ e-service
โครงการให้บริการจัดหางานออนไลน์
(Smart Job Center) และ Job Box
โครงการบริการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนผ่าน
ระบบออนไลน์ (My SSO)
โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
และผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ากว่า
30,000 บาท
โครงการสนับสนุนการใช้ระบบ prompt pay
จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน
โครงการให้บริการงานด้านแรงงานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ (Mobile Application)
โครงการนาระบบอิเลคทรอนิกส์มาบริการรับคาร้อง
ทุกข์ด้านการคุ้มครองแรงงาน
โครงการ จัดตั้ง Smart Job Smart Worker Center
ในสถาบันการศึกษา

เจ้าภาพหลัก
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร/
สถาบันการศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
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บทที่ 5
การนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิและการติดตามและประเมินผล
5.1 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานการจัง หวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการที่จะผลักดั นการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ การดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้
มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เปูาหมาย รวมถึงวิธีการทางาน ดังนั้น การนาแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องสร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อม ที่นาแผนงาน/โครงการนั้นไปดาเนินการ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของตน ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารระดมก าลั ง
แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ จึง ได้กาหนดแนวทางการนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้
1) เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564)
พร้อมกาหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
1.1 ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกั บแนวคิดและสาระสาคัญ ของแผน และประเด็นยุทธศาสตร์
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบ มี ส่ ว นร่ ว มและให้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งกว้ า งขวาง พร้ อ มทั้ ง ให้
ทราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) และดาเนินการตามแผน
มีการกากับ ติดตาม รวมทั้ง สามารถประเมิน ผลงานของหน่วยงานตามแผนฯ ที่ กาหนดไว้ พร้อมทั้ง ให้ มีการ
เชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน
1.4 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห น่วยงานสัง กัดกระทรวงแรงงานทุกระดับที่เ กี่ยวข้ องให้ ทราบ
แนวทางของแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.5 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในจังหวัด และผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการ มีการจัดลาดับ
ความสาคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สนับ สนุนการจัด ทาแผนงาน/โครงการในลั กษณะการบู รณาการและประสานงานระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนฯ
2.2 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร 3 ปี
2.3 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมีการจัดลา ดับ
ความสาคัญ ของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุด
กับการดาเนินงาน
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2.4 การติด ตาม ตรวจสอบ ผลที่ไ ด้จ ากการดาเนิ นแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนองต่ อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พั ฒ นาระบบและกลไกการติ ดตามประเมิ นผล รวมทั้ ง ก าหนดตัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ของแผนงาน/
โครงการให้ สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น งานในแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิ น
และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกัน มุ่งเน้นการประเมินตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน ตลอดจนนามาใช้เป็น
ข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ ดังนี้
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
3.2 นาผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อให้บรรลุผล
ตามเปูาประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพและ
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกาหนดตัวชี้วัด
แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกั ดที่เกี่ย วข้อง เพื่ อสร้า งทักษะในการติ ดตามประเมิน ผลและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 พัฒ นาระบบข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อสนั บสนุน การดาเนิ นงานตามประเด็น ยุทธศาสตร์อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงเป็ น เครื อข่ า ยเพื่ อ ใช้ ป ระ โยชน์ ร่ วมกั น โดยเฉพาะก ารพั ฒน าฐานข้ อ มู ล
เพื่อประกอบการจัดทาแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นยาและเป็นปัจจุบันตรงกับ
ความต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ทราบอย่างต่อเนื่อง
5.2 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ การแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ซึ่ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ก าหนดแนวทางการติ ด ตาม
และประเมินผล ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้ าและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม เป็นผู้รายงานผลปฏิบัติง านรายเดือน/รายไตรมาส พร้อมปัญ หาและอุปสรรค ให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบเพื่อหาวิธีแก้ไขได้ทันกับเวลาของการดาเนินงานตามแผนฯ
2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เปูาประสงค์ของแผน โดยให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และวิเคราะห์ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของแผน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ทบทวนแผน
ประจาปี
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คาสั่งจังหวัดกาแพงเพชร
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564
ประจาปี พ.ศ. 2563
--------------------------------พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปีที่มีความสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ซึ่ง ในปีง บประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงแรงงานได้จัดสรร
งบประมาณให้ส านั กงานแรงงานจัง หวัด เพื่ อ ด าเนิ นการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ ด้า นแรงงานระดั บ จัง หวั ด
พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ สอดคล้อ งและเชื่อ มโยงกับ ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายเน้นหนัก
ของกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นโยบาย 13 – 4 – 7) หรือ 3A และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บทระดับกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค
และแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ในประเด็ น ด้ า นพั ฒ นาแรงงานในพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม
และสถานการณ์ของจังหวัด
เพื่อให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดกาแพงเพชรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กระทรวงแรงงาน
กาหนดจึงแต่งตั้งคณะทางานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักงานจังหวัดกาแพงเพชร
ที่ปรึกษา
2. แรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ประธานคณะทางาน
3. จัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
คณะทางาน
5. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
6. ประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
7. อุตสาหกรรมจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
8. พาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
9. พัฒนาการจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
10. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
12. ศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
13. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 หรือผู้แทน
คณะทางาน
14. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 2 หรือผู้แทน
คณะทางาน
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563

62

15. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 หรือผู้แทน
คณะทางาน
16. ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
17. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
18. ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี หรือผู้แทน
คณะทางาน
19. ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกาแพงเพชร หรือผู้แทน คณะทางาน
20. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
21. ประธานหอการค้าจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
23. ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร หรือผู้แทน
คณะทางาน
24. นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
และเลขานุการ
25. นางสาวฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
คณะทางาน
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
และผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รวบรวม สนับสนุน ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด
2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
3. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด พ.ศ. 2562 - 2564 ประจาปี พ.ศ. 2563
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ภาพประกอบการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจาปี พ.ศ. 2563)
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