แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564

สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
มีนาคม 2564

คำนำ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร ในฐำนะที่มีบทบำทเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงำนในระดับ
จัง หวัด และมีอำนำจหน้ำ ที่เ กี่ย วกับ งำนยุท ธศำสตร์ งำนนโยบำยและแผน ดัง นั้น จึง ได้ดำเนิน กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565) ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำน
ในสัง กัดกระทรวงแรงงำน และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง ภำครัฐ ภำคเอกชน โดยนำยุทธศำสตร์ชำติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นด้ำนแรงงำนที่กระทรวงแรงงำน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงแรงงำน ยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
รวมทั้ ง เหมำะสมกั บ สภำพแวดล้ อ มและสถำนกำรณ์ ข องจั ง หวั ด เป็ น กรอบในกำรจั ด ท ำ โดยทุ ก ภำคส่ ว น
ได้มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก แล้วประมวลเป็นกรอบควำมคิด กำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนแรงงำนของจังหวัด พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
กลยุทธ์ และโครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
(พ.ศ.2563 – 2565) ฉบับนี้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่หน่วยงำนมีส่วนร่วมดำเนินกำรได้ทุกมิติ ในระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ
สุดท้ำยนี้ ในนำมของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.ตรรกพร สุขเกษม อำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำแพงเพชร และทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำแผนฯ จนสำเร็จลุล่วง และขอให้ร่วมมือกันผลักดันแผนฯ ไปสู่
กำรปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ถึงจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
มีนำคม 2564

สำรบัญ
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30
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34
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38
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40
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3.2.5 กำรติดตำมและประเมินผล
42
ส่วนที่ 4 ประเด็นกำรพัฒนำ เป้ำหมำย และแนวทำงภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนระดับ
จังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน
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4.6 แผนผังควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผน 12 ฯ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ในประเด็นกำรพัฒนำเร่งด่วน และทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดด้ำนแรงงำนกับแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2563 - 2565)
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ส่วนที่ 5 แผนงำน/โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
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สำรบัญ (ต่อ)
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก ก ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัดและข้อมูลด้ำนแรงงำนของจังหวัดกำแพงเพชร
ภำคผนวก ข กำรทบทวนนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องด้ำนแรงงำน
ภำคผนวก ค บทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ภำคผนวก ง ภำพประกอบกำรประชุมแผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
(พ.ศ. 2563 – 2565) สำนักงำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน กระทรวงแรงงำน

หน้ำ
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
1 ตัวชี้วัดประเด็นกำรพัฒนำ แผนงำน ตัวชี้วัดของแผนงำน และค่ำเป้ำหมำย
2 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยเรื่องที่ 1
3 เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
4 ตัวชี้วัดทั้งหมดภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
5 กำรให้น้ำหนักควำมชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้ำนเดียวกัน
6 แสดงกำรวิเครำะห์ SWOT แรงงำนของจังหวัดกำแพงเพชร
7 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors)
8 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Factors)
9 TOWS Matrix
10 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
11 โครงกำร/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
12 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
13 โครงกำร/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
14 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
15 โครงกำร/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
16 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
17 โครงกำร/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
18 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพิ่มศักยภำพและโอกำสของผู้เตรียมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ผู้ว่ำงงำน
แรงงำน ผู้สูงอำยุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบกำร
19 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนสู่ไทยแลนด์ 4.0
20 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
21 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนแรงงำน
22 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรคุ้มครองและเสริมสร้ำงควำมมั่นคง หลักประกันในกำรทำงำน
และคุณภำพที่ดี
23 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงำน
78
24 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรด้วยหลักอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
25 กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับควำมร่วมมือของสถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำ
เพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด
26 กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันและแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์
และกำรหลอกหลวงแรงงำน
27 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบและกลไกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงอำชีพและสังคม
28 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยด้ำนแรงงำน
29 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนกำรทำงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
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สำรบัญตำรำง (ต่อ)
ตำรำงที่
30 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำและบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย
และมีเสถียรภำพ
31 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดทำข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำรสนเทศของผู้ใช้แรงงำน ผู้ประกอบกำร
32 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
33 แสดงจำนวนประชำกร จำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน ปี 2562
34 ข้อมูลพื้นที่และเขตกำรปกครอง จังหวัดกำแพงเพชร
35 กำรจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ตำมหมวดธุรกิจจังหวัดกำแพงเพชร ไตรมำส 4 ปี 2563
36 กำรจดทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรมที่ประกอบกิจกำรใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรจำแนก
ตำมประเภทอุตสำหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมำส 4 ปี 2563
37 แสดงจำนวนประชำกร จำแนกตำมเพศและสถำนภำพแรงงำน ปี 2563
38 แรงงำนนอกระบบในจังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตำมอำชีพและเพศ ปี 2563
39 แสดงอัตรำกำรว่ำงงำนของจังหวัดกำแพงเพชร
40 แสดงจำนวนตำแหน่งงำนว่ำง/ผู้สมัครงำน/กำรบรรจุงำน จังหวัดกำแพงเพชร
จำแนก ตำมอำชีพไตรมำส 4 ปี 2563
41 แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรบรรจุงำนของจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 – 2563
42 แสดงแรงงำนต่ำงด้ำว จำแนกตำมลักษณะกำรเข้ำเมืองและประเภทคนต่ำงด้ำว
ไตรมำส 4 ปี 2563
43 แรงงำนต่ำงด้ำวที่ยื่นขอจดทะเบียน ณ จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตำม สัญชำติ
ไตรมำส 4 ปี 2563
44 แสดงอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดกำแพงเพชร
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แผนปฏิบัตกิ ารด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
_____________________________________________________________
ส่วนที่ 1 บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนปฏิบัติการด้า นแรงงานจัง หวัด กาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับ นี้จัด ทาขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร มีกรอบทิศทาง
ในการทางานด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องตามขั้นตอน ตั้ง แต่
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาแผนฯ การทบทวนแผนฯ และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงาน
ที่ ก ระทรวงแรงงานเกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนทิ ศ ทางการพั ฒ นาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจัง หวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อ การดาเนินงาน
(SWOT Analysis) จากนั้นได้นาผลมากาหนด เป้าหมาย พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วั ด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมการให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของ
จังหวัดที่กาหนดไว้
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ด้านแรรงานจังหวัด กาแพงเพชร พ.ศ. 2563-2565
ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
“มุ่งพัฒนาและยกระดับแรงงาน และผู้ประกอบการของจัง หวัดกาแพงเพชรสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมี
คุณธรรม”
พันธกิจ :
“สนับสนุนและบูรณาการการท างานร่วมกั บภาครั ฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ
ความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ
พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยระบบบริหารที่ดีและทันสมัย”
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน
ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพ
ที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาและบู ร ณาการระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทั น สมั ย และมี
เสถียรภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการความมั่นคงด้านแรงงานแบบบูรณาการ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สาคัญในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง
มีวินัย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรับ สมดุ ล และพัฒนาระบบการบริห ารจั ด การภาครั ฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อ
การดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อ
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่ องตลอดชีวิ ต สู่การเป็นคนไทยที่ มี ทัก ษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสัง คมให้นานที่สุด
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติ บโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่า ที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบ โตร่วมกันไม่ว่า จะเป็น ทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้านอันจะนาไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรั บตั ว ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการ
ทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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เหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1)
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ปัญหาความเหลื่อมล้าจะเป็นหนึ่งความท้าทายที่สาคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ในอีก ๒0 ปีข้างหน้า ทั้งนี้
ถึงแม้ว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศให้ก้าวออกจากภาวะความ
ยากจนแต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและการสร้างความเป็นธรรมนับว่ายังประสบปัญหาท้าทายในหลายมิติ
โดยการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่ง ในสัง คมยัง คงมีการกระจุกตัวอยู่มาก การก ระจายโอกาสของการ
พัฒนายังไม่ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทาง
สั ง คมและกระบวนการยุติ ธ รรมที่ มี คุ ณ ภาพยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งกลุ่ ม ประชากร โดยเฉพาะในภาค
การเกษตรและชนบท ซึ่งอาจก่ อให้เกิดปัญ หาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ในส่วนของภาวะหนี้สิน การอพยพ
แรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่น คงของ
ประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอัน
ใกล้
ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คมจึ ง ได้ ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การกาหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการ
กระจายศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสั่งคมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยัง เน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้ เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
1) เป้าหมาย
1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
1.๒) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
1.3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1) การลดความเหลือมลา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.๑.๑) ปรับโคร่งสร้า งเศรษฐกิ จฐานราก พัฒนาการเกษตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการ
จัดการตนเองของเกษตรกรและการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร
การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ประกอบการตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม
กาหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการ
ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชนเพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในภาคการเกษตร
2.๑.2) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงาน
ฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของ
นายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตาม
ความสามารถและประสบการณ์ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่ง เงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลกการดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนา
ด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อ
ส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้
2.๑.3) สร้างหลักประกันทางสั งคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคม
สาหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูง วัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการ
พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน
ธุรกิจหรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม
ค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจู งใจในการออมและการลงทุนระยะยาว
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ
ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง
2.๑.4) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจาย
ทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแล
ระชาชนได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้ มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่ไ ม่มี
ความเหลื่อมล้าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระทางการเงิน
โดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพรวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให้มีคุณภาพและมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพื้นที่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจัง หวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
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ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
2.๑.5) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง เน้นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูก
กล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกาหนดกรอบเวลาและขั้นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเสมอภาค และการมี
มาตรการที่ละเอียดอ่อนสาหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง
ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพ่ง และคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้ าถึง ความ
ยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษใน
การกลับสู่สังคม
2.๒) การกระจายศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
เทคโนโลยี
2.๒.๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคานึงถึงสัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการ
สื่อสาร จัดทาผังเมืองและผังภาคเพื่อการจัดโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้า และการใช้
ที่ดิน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดหลักมีความสามารถในด้านการบริหาร
จัดการและจัดการตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างบนฐานศักยภาพของ
ทรัพยากรและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคู่ไปกับ การพัฒนา
จังหวัดหลัก
2.๒.๒) กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมของแต่ ล ะกลุ่ ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และ
บูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ
จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัดเน้นการกระจายแหล่งอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ และการ
พัฒนาภาคบริการที่คนในพื้นที่ สามารถเป็นผู้ประกอบการ และสามารถกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรม ให้
ความสาคัญกับการสร้าง "คุณค่า" และ "มูลค่า" ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ ทั้ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและทุ น ทางสั ง คม การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของคนในพื้ น ที่ แ ละ
ผู้ประกอบการในการสืบค้น นามาปรับใช้และยกระดับการใช้ทรัพยากรนั้นอย่างยั่งยืน
2.๒.๓) จัดระบบเมืองที่เอือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดย
พัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัด
สิ่งอานวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมืองด้วยการมีส่วนร่วมแล่ะการลงทุนของภาคเอกชน
ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดู แ ล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยใน
เขตเมือง
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2.๒.4) สนับสนุนการพัฒนาพืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยา การเปิดเผยข้อมูล
สาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการ
ดาเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุ่มชนสามารถข้าถึง ข้อมู ลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่
ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
2.๒.5) การพัฒนากาลังแรงงานในพืนที่ โดยการวางแผนกาลังคน
ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทของเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่ง เสริมการยกระดับทักษะของผู้ ประกอบการ และกลุ่ม
วิสาหกิจในพื้นที่ทั้งในด้านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต้องการของก าลั ง
แรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิตกาลังคนในสายอาชีพ
2.๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
2 . ๓ . 1 ) ส นั บ ส นุ น กา รพั ฒ น า เ ทคโน โล ยี ส า รส น เทศและ
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการ
สร้างความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เรื่องสิทธิเพื่อ
คุ้มครองการใช้เทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ทั้ง ใน
เชิงเนื้อหา และการสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันของผู้เสพสื่อ
2.๔) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
2.๔.1) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนในการพึ่ ง ตนเองและ
การพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้
บริหารจัดการและมีส่วนร่วมในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน
ที่ ส ะท้ อ นปั ญหาความต้ องการที่ แ ท้จ ริ งของชุ มชน โดยมี ข้ อ มู ล ครัว เรื อนเพื่อ สนับสนุ นการจั ด ท าแผน และ
เชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการกาหนดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน ขับเคลื่อนกลไกความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีเป้าหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอานาจในการตัด สินใจ โดยมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบที่ต่อเนื่องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมิน ความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
2.4.2) สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางปั ญ ญาให้ กั บ ชุ ม ชน โดยการสร้ าง
การเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ของชุมชน ผ่านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเร่งกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการก้าวเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง
ๆ ในบริบทของการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่ าง
สร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเองและสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่ม
ได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่จากัดวัยหรือเพศสภาวะ
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(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิ ติไ ปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒0 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็ นต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้ างหน้าได้อย่ างเต็ม ศัก ยภาพ ซึ่ง "คนไทยในอนาคตจะต้ องมี ความพร้อ มทั้ง กาย ใจ
สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุ กช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง"
ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ซาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสาคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของกรพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สาคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ่การศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญ ญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสานึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อ
เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้างครอบครัว
ที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่ อการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นการพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า ง
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสัง คมและพัฒนา
ประเทศในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
1) เป้าหมาย
1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ที่ ๒๑
1.2) สั ง คมไทยมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ และสนั บ สนุ น ต่ อ การพั ฒ นาคนตลอด
ช่วงชีวิต
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2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง "ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ"
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น 'วิถี' การดาเนินชีวิต
2.๑.๑) การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี ยงดู ใ น
ครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม
ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง
การพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต
2.๑.๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
มี จิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้ง ปรับสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี
อันดีงาม
2.๑.๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่
หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่
ถูกต้องของแต่ละศาสนารวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตที่เข้าใจ
ง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
2.1.4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โดยการพัฒนาผู้นาชุมชนให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึง
การลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2.1.5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ จากภาค
ธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิ ดชอบต่อสังคม
ของคนทุกคนในบริษัททั้งพนักงานและลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคานวณผลตอบแทนให้คานึงถึงต้นทุนทาง
สังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
2.1.6) การใช้สื่อ และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การ
จัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้ง การส่ง เสริมการใช้สื่อ
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1.7) การส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับ
ความหลากหลาย เห็นคุณค่าและความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่วนรวม
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
2.๒) การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความ
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รอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผ่นชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย แล
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2.๒.๑) ช่วงการตังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่
พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
2.๒.๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกั บทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญ หาที่ซับช้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผ่นชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม
2.๒.๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
แรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางาน
ตามหลักการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผน
ทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอานวย
ความสะดวกด้านความรู้ เพื่อ พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
การพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้ง มาตรการขยายอายุการทางานช่วงวัยผู้สูงอายุ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการ
ดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ
การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่
สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
2.๒.๔) ช่ ว งวั ย ผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น พลั ง ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหา
รายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูง อายุ
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสั่งคม
2.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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2.๓.๑) การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ อือต่ อ การพัฒนา
ทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยากร อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การตั้งคาถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิ ดเพื่อ
หาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ที่ผู้เรียนส ามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
และทักษะชีวิต
2.๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับ
บทบาทจาก "ครูสอน" เป็น"โค้ช" หรือ "ผู้อานวยการการเรียนรู้" ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่าง
เป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
2.๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจั ด การศึ กษาในทุ ก
ระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัด การการศึกษาเพื่อสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลัง ด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ
ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลใน
เชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่ากรวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่
2.๓.๔) การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยเน้ น การ
จัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ
อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบ
เทียบโอนประสบการณ์ระบบธนาคารหน่วยกิต มาตรการจูง ใจให้คนเข้าสู่ การยกระดับทักษะ การให้สถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุ ณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่าน
ออก-เขียนได้ -คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรง
บันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนาความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
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2.4) การตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย อาทิ ภาษา
ตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอ า
ชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้
อย่างมั่นคง
2.๔.1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มี
ทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญ ญาที่สัง คมยอมรับและเห็น
ความสาคัญ รวมทั้งมีกลกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริม
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเ ศษ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจน
การวิจัย
2.4.๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และ
ระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องมือการทางานที่เหมาะสมการสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบั นใน
รูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัย
และนักเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความ
ร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามาถสูงของไทย รวมถึง
การเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อ ย่ าง
มั่นคง
2.๔.๓) การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี
ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการ
ทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มี
ความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิ เศษ
และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย
หรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
2.๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุ ขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้ง ด้าน กาย ใจ
สติปัญ ญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
2.๕.๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสียงที่คุกคามสุขภาวะ โดย
ผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
2.๕.๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่ อ การมีสุขภาวะที่ดี โดย
ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุข
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ภาวะของสังคมจัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมี สุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ
2.๕.๕) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ ในการสร้างความเลิศ ทางด้ านบริ การทาง
การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา
วินิฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึง
ง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูป ระบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อ
ให้บริการด้านสุขภาพตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุก
ช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
2.๕.๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีใ น
ทุกพืนที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่ านการจัดการความรู้ด้าน
สุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดย
รัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามรถสร้างกรมีสุขภาวะดี
ของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่
2.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของ
ภาครั ฐ ภาคเอกชนครอบครัว และชุ ม ชนในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ การปลู ก ฝั ง และพั ฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็นพลังทางสังคม
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
(1.1.1) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(1.1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
(1.1.3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(๑.๒) แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม
เน้นการเสริมสร้ างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้ง การเปิ ด
โอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด
ร่วมลงมือพัฒนาจะเป็นพลังสาคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการดาเนินการของ
ภาครัฐในระย๒๐ ปีข้างหน้า เนื่องจากการทางานโดยกลไกและกาลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวใน
การแก้ไขปัญหาความเหสื่อมล้าและความไม่สมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
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ของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง เน้นการนารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็นสังคมแห่งการให้ที่
สมาชิกมีน้าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก
ทอดทิ้ ง ให้ ต กอยู่ ใ นภาวะยากล าบาก และการน าทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดมาอย่ า งยาวนานใน
ประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิในการสร้าง
ให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้
(1.2.1) แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการนาทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยืดหลักคุณธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อทาประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ รวมทั้งการพัฒนากลไก
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือ ข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการในส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายในระดั บ
อาเภอ ตาบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนภาควิชาการ ภาคประชาสัง คม
และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด
๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับ สนุน ความเข้มแข็ง และเพิ่มขี ด ความสามารถของชุม ชนท้ อ งถิ่ น ที่
ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่
ระดับชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนนาการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตาบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดาเนินงาน
๓) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่ง เสริมให้ทุกเพศสภาพมีส่วนร่วม
รับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการ
ทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมดุสกับการทางาน เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่น ใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการทางานเชิง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นาของสตรีเพื่อให้สามารถมี
บทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ ระดับซาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และกว้างขวาง
๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวั ฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจในราก
เหจ้าของคนในท้องถิ่น เพื่อส่ง เสริมทุนทางสัง คมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ดารงอยู่และสามารถนาไปอด
พัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคีการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรม
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เพื่อต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่ง เสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง
การยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก
(1.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
(1.2.3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสทาง
สังคมมากขึ้น
(๒) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(2.1.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
- ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
- ช่วงวัยแรงงาน
- ช่วงวัยผู้สูงอายุ
(2.1.2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
- การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
(2.1.2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(๒.๒) แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทางานตามหลักการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ
มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงิ น ของตนเองและครอบครัว มี ก ารวางแผนทางการเงิ นและมีก ารออม การรั บ ผิ ด ชอบของพ่ อ แม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอานวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ความรู้ ทั ก ษะฝี มื อ ความช านาญพิ เ ศษ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ และการพั ฒ นาต่ อ ยอดความรู้ ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคน
ไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางาน
ชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้ าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึง ผู้มี
ความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิ เศษ
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และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทย
หรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่
เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
(2.2.1) แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษใน
ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่ง ขันให้กับประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทย ให้สามารถ
แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอานวยความ
สะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจาเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
(2.2.2) เป้าหมายของแผนย่อย
1) แรงงานมี ศั ก ยภาพในการเพิ่ ม ผลผลิ ต มี ทั ก ษะอาชี พ สู ง ตระหนั ก ใน
ความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ต ามพลวั ต ของโครงสร้ า งอาชี พและความต้ องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
2) มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น
(2.2.3) การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง
(2) แรงงานมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการแก่
ประชาชน และผู้ใช้แรงงาน
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดาเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (Big Rock) น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal
Relationship: XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี โดย
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงจะดาเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศ
ใช้เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยแผนกาปฏิรูปประเทศทั้ง
๑๓ ด้านมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ ด้าน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
มี เ ป้ า ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่ง เสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นหลัก โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่ง ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
๓) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
๔ ) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และ
๕) การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข น าไปสู่ ก ารเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ใ นวิ ถี
ประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เกิดนโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนได้ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความสาคั ญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุก
มิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่กาหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกาหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม
ประกอบด้วย ๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
๒) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์ ๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคน
เก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
๔) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และ
๕) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
คุ้มค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทางานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการสร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทาบริการสาธารณะ การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
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3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
มีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ใ นการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จาเป็นตาม
หลักการของมาตรา ๒๕๘ ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ได้แก่
๑) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
๒) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิด
ร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๓) จัดให้มีกลไกกาหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล และ
บัง คับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นาเทคโนโลยีม าใช้ในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบังคับใช้
กฎหมาย
๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและเสนอร่างกฎหมาย และ
๕) จัดทาประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ในการลดภาระของการดารงชีวิตหรื อการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนและภาคธุรกิจโดยรวม รวมทั้ง สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมาย ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมาย
ได้โดยง่าย
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
มีเป้าประสงค์เพื่ออานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปอย่างโปร่ง ใสแล้ วเสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้า พัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม โดย
กาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่ง ผลให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่ างมีนัย สาคัญ จานวน ๕
กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม
๒) การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
๓) การจัดหาทนายความอาสาประจาสถานีตารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
๔) ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคาในการสอบสวน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมได้ชัดเจน มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจาเลย ทาให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสิทธิที่จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราว
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 18

มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกระจายความเจริญและความ
เข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตาม
หลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
๒) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
๓) การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริก าร
เป้าหมาย
๔) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคและ
๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้กาลังคนในระบบมีทักษะสอดคล้องตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้ น บุคลากรในภาคเกษตรกรรม ภาค
การท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ดียิ่งขึ้น
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่าง
เป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสมบู ร ณ์ ยั่ ง ยื น เป็ น ฐานการพั ฒนาประเทศทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่
ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบสิ่ง แวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีร ะบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิ ทธิภาพบนพื้ นฐานการมี ส่วนร่วมของทุ กภาคส่ว นตาม
แนวทางประชารัฐ โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ จานวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ ไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
๒) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด
๓) การบริหารจัดการน้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
๔) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมมีความอุดม
สมบูรณ์และยั่งยืน มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นทัง้ ในเขตเมืองและชุมชน มลพิษทางอากาศดีขึ้น และเกิดความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก ทรัพยากรน้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้เสี่ยงโรคและผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และทันสมัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งผู้สูงอายุ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองและได้รับการบริบาลและรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพที่บ้านและในชุมชน โดยกาหนด
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม
ประกอบด้วย
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๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติ
ใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ
๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสาหรับประชาชนและผู้ป่วย
๓) การปฏิรูประบบบริก ารสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน
และการดูแลสุขภาพตนเองใ นระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณา
การ เป็นธรรมทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ ๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัด
การแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง รัฐบาลมีการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่ างเสรีภาพในการทาหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือ เสรีภาพของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้ แก่ประชาชน
ปลูกฝัง วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีโดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่ง ผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่
๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ
๒) การกากับดูแลสื่อออนไลน์ และ
๓) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะยกระดั บ ความรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ในกลุ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
และประชาชน สามารถแยกแยะเนื้อ หาของข้ อมู ล ข่ าวสารจากช่ อ งทางที่ หลากหลาย เลื อ กเสพสื่ อ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพรข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สู่สังคม ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและป้องกันการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จหรือข่าวปลอมที่ส่ง ผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นวงกว้าง นอกจากนี ยัง มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งประชาชนผู้บริโภคสื่อและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อจะได้รับการ
ดูแลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ไขปัญ หาความยากจนและความเหลื่อมล้าในสัง คม การคุ้มครองกลุ่ม
เปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดย
กาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่ง ผลให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่ างมีนัย สาคัญ จานวน ๕
กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมใน
กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
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๒) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ส ามารถจัดสวัสดิการ
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๓) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง และ
๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี ค วามมั่ น คงด้ า นรายได้ เ มื่ อ ถึ ง วั ย
เกษียณอายุ/หลังพ้นวัยทางาน คนพิการทุกคนไม่มีข้อจากัดด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกาหนดนโยบายและแก้ไ ขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง เกษตรกรและคน
ยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ไ ด้รับ
จากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ
10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
มีเป้าประสงค์เพื่อให้กิจการพลังงานมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมากขึ้ น ภายใต้กลไกตลาดที่
เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐมีการใช้พลังงานอย่างรับผิดชอบ ประหยัดคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน เพื่อ
สนับสนุนการวางแผนและเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตของ
พลังงานทางเลือก และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
๒) การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
๓) การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
๔) การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐาน
ทางเศรษฐกิจใหม่ และ
๕) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้พลังงานของประเทศมีความมั่นคง ปริมาณเพียงพอ
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เป็นธรรม
11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อ มูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
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๒) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
๓) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่ง ใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดาเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และ
๕) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่
ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารภาครั ฐ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัด
ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่ง เสริมการรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสอดส่องและ
ป้องกันการทุจริตเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มุ่ง
ความเป็ น เลิ ศ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ และปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งการศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปจะครอบคลุมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จากัดเฉพาะ
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ต ามระดั บ เท่ า นั้ น โดยก าหนดกิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ จานวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
๒) การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนสู่ ก ารเรี ย นรู้ ฐ านสมรรถนะ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๓) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่ างเต็ มรู ป แบบ
นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ
๕) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นกาลัง สาคัญ ในการขั บเคลื่อนประเทศให้บรรลุ เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
13. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ รวมถึง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพให้
แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกาลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกาหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
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กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน
๒) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
๓) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และ
๕) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา และมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
น่าทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น
สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่
ประเทศไทยมีข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจน
ขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดย
จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันในโลกที่รุนแรง
ขึ้นมากแต่ประเทศไทยมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิคุณภาพคนไทยยังต่า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพ
การพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานจานวนประชากรวัยแรงงานลดลง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่ างรวดเร็วซึ่ง เป็นทั้งต้นทุนในเชิง เศรษฐกิจและ
ผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่
บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง
ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายที่เป็นอุปสรรคสาคัญ สาหรับการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวดังกล่าว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุก
ด้านได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ดาเนินการควบคู่กั บการเร่ง ยกระดั บ ทักษะฝีมื อแรงงานกลุ่ม ที่ก าลัง จะเข้ าสู่ ต ลาดแรงงานและกลุ่ มที่ อ ยู่ ใ น
ตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
สภาพแวดล้ อ มการด าเนินชี วิ ตได้ อ ย่า งดี โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การพัฒนาทุ นมนุษย์ จ ากการยกระดั บคุ ณภาพ
การศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง
ต้องส่งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากนี้การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
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ของเมืองต่างๆ ให้สูงขึ้นภายใต้การใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลักษณะการใช้ที่ดินการจัดระเบียบผังเมืองและ
ความปลอดภัยตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง
และในขณะเดียวกันก็เ ป็นการสร้ างขี ด ความสามารถในการแข่ง ขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดนหลัก
นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ ไ ปนับว่าเป็นช่วงจัง หวะเวลาสาคัญ ที่ประเทศไทยยัง จะต้ อ ง
ผลักดันให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญควบคู่ไป
กับการส่งเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจาเป็นที่จะต้องทาความตกลงด้านการค้าและ
การลงทุนและการร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาให้ขยายวงกว้างขึ้นทั้งในรูปของความตกลงทวิภาคีกรอบ
พหุภาคีต่างๆ ควบคู่กับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งการ
ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนของไทยในภูมิภาค กรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทุกระดับดังกล่าวจะเป็นประตูแห่งโอกาสของประเทศไทยในการใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผล
เต็มที่และสามารถจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ดังนั้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบัน
ระหว่างประเทศมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก
ของภูมิภาคเอเชีย แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพ
สู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึง
พื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ และนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
สร้ า งสั ง คมผู้ ป ระกอบการและส่ ง เสริม ให้ผู้ ป ระกอบการไทยไปลงทุ น ในต่ างประเทศอย่ า งจริง จัง เพื่ อสร้าง
ผลตอบแทนจากทุ น และศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่มู ล ค่ า ในภู มิ ภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและเวียดนาม และในอาเซียน
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาสาคัญสาหรับประเทศไทยในช่วง
ต่อจากนี้ไ ปเป็นความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคม
สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ในทุกกรอบความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และระดับโลกทั้งการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่มีอยู่
แล้ ว ในปั จ จุ บั น และการท าข้ อ ตกลงใหม่ ๆ ในระยะต่ อ ไปภายใต้ แ นวคิ ด การค้ า เสรี แ ละการยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซีย น
กับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ทั้งนี้โดยส่ง เสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้เป็นบทบาทที่
สร้างสรรค์ของประเทศไทย และการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาค การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) รวมทั้งการนากฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
สิทธิแรงงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความโปร่งใส และอื่น ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติและบังคับใช้
สาหรับประเทศไทย
ดังนั้น ภายใต้ข้อจากัดของปัจจัยพื้นฐานสาหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุกด้านดังกล่าว
ท่ามกลางแนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประเทศต่าง ๆ กาลังเร่งพัฒนา
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นวัตกรรมและนามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธสาคัญ ในการต่อสู้ใน
สนามแข่งขันของโลกและการใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสาหรับ
ประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ให้เป็นระบบ
โครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนมนุษย์และการปฏิรูปให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการนาความคิดสร้ างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ทั้ งในเรื่อ งกระบวนการผลิ ต และรูป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละบริ การใหม่ ๆ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบการดาเนินธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสัง คมทั้งที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการใช้นวัตกรรมสาหรับการพัฒนาสินค้าและ
บริการทั้งในระดับพื้นบ้านจนถึงระดับสูงซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น
การพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานภูมิปัญญาที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ทักษะ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในทุกด้านของการ
พัฒนา การพัฒนามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายและ
สร้างฐานรายได้ใหม่ที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นควบคู่ไปกับการต่อยอดฐานรายได้เดิม สังคมไทยมีคุณภาพและมี
ความเป็นธรรมโดยมีที่ยืนสาหรับทุกคนในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการผนึก
กาลังในการผลักดันขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน (Thailand 4.0)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาภายใต้ แนวคิ ด และแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ นเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้เน้นย้าถึงความจาเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินสาคัญ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึง
การปรับการบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยใน
ทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และด้วยสภาพปัญ หาที่เรื้อรัง และเชื่อมโยงกัน
ซับซ้อนในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น การ
พัฒนาเชิง รุกเพื่อเสริมจุดแข็งและการแก้ปัญ หาจุดอ่อนดัง กล่าวให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างจริงจัง นั้นต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่สาหรับประเทศไทยที่มีแผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวเป็นกรอบแนวทางที่จะกากับ
ทิศทาง ดัง นั้นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทยจึง มีความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยจาเป็นต้องมีการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
โดยวางแนวทางการพัฒนาหลักที่ต้องดาเนินการภายใต้ทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะบรรลุเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยกากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีบูรณาการกันแผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเป็นลาดับที่
เหมาะสมและสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการกาหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมี
ความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากเหง้าและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็ง แกร่ง รวมทั้ง ต้องมีการปรับระบบการ
ติดตามและประเมินผลให้สามารถกากับให้เกิดความเชื่อมโยงจากระดับยุทธศาสตร์สู่การจัดสรรงบประมาณและ
การดาเนินงานในระดับปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กาหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปีพร้อม
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ทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กาหนดไว้ โดยมี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญที่สุ ดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในลาดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกตามลาดับ
ต่างๆ และกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ๔แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่างชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
การกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีนั้นได้พิจารณาและวิเคราะห์การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ดาเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ่ง เป็นช่วง
สุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาจะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี
๒๕๗๙ ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและ
รายสาขาของการพัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุก
ด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไปก็จะกาหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปีแรก
ชองช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ผ่านไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ เป็ น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์
และเป้ า หมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่ ง กาหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี เป็ น กรอบที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อ
จากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบีย บวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพั ฒ นา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบด้วย
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย
๒. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริ การและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ในการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารมี ระบบการผลิ ต และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโล
จิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
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๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ไ ด้รับการจัดการอย่างถูก หลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สัง คมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบั ติท างธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทั ด ฐาน
ระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และอาเซียนสูงขึ้น
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพิ่มขึ้น
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 16
เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สภาวะ
แวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ ในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บน
พื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
๒.๒.๔.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ)
(๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน และการยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศ
อื่น ๆ ในด้านความมั่นคง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
(๒) ตัวชีวัด ระดับความสาเร็จของการมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
ในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ระดับความสาเร็จในการรักษา ดุลยภาพความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอานาจ และระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
(๓) กลยุทธ์
(๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ส่ง เสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึง การแลกเปลี่ยนการ
เยือนในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้นาและหน่วยงานความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
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(๓.๒) กลยุ ท ธ์ ที่ ๓ ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยมี บ ทบาท ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละ
รับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับในกรอบความร่วมมืออาเซียน และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วม
(๓.๓) กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
มหาอานาจอย่างมีสมดุล โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน
(๓.๔) กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมบทบาทที่ เป็นแกนกลางและการมีท่าที
ร่วมกันของอาเซียนเพื่อรับมือความท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และ เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองของ
ภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและ แนวทางสันติวิธี
๒.๓ แผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓.๑ แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน (พฤษภาคม ๒๕๖๓)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และ
อุทัยธานี มีตาแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ผลิตข้าวและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย อินทรีย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า
2. พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์ (MICE)
เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ :
๑. ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน
๒.เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล
๓.เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิง เกษตรและเชิง สุ ข ภาพ
ตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมีส่วนร่วม
ประเด็นการพัฒนา :
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วย
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ตัวชีวัด (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
๒. พั ฒ นาศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ต อล
เพื่อคนทั้งมวล
ตัวชีวัด (KPI)
๑) ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๒) จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
๓) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)
แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)
๑) พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยว
2) พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
๓) พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
๔) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว

๒.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
“แหล่ ง ผลิ ต แปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ฐานผลิ ต พื ช พลั ง งานทดแทน เมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
มรดกโลกและวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง”
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ประเด็นพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่ง เสริมการผลิ ตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมกดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ประเด็น การพัฒนาที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสัง คมและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่ง ยืน
แผนงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน : 1. การพัฒนาศักยภาพการผลิต และปัจจัยพื้นฐานรองรับการผลิต
2. การเพิ่มผลผลิต แปรรูป และใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิต
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การตลาด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวมกดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
แผนงาน : 4. การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงาน : 8. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
9. การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางสั ง คมตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. การพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
11. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตารางที่ 1 ตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชีวัดของแผนงาน และค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย
และส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน
แผนงานที่ 1
พัฒนาศักยภาพการผลิต
และปัจจัยพื้นฐานรองรับ
การผลิต
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ตัวชีวัดของแผนงาน
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
2. จานวนแปลงที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP)
3. จานวนของพื้นที่เพาะปลูก
พืชพลังงานเพิ่มขึ้นในพืน้ ที่
ที่เหมาะสม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ร้อยละ 3
600 แปลง/ปี
5,000 ไร่/ปี
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชีวัดของแผนงาน และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย
และส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวมกดกโลกและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ

แผนงาน
แผนงานที่ 2
การเพิ่มผลผลิต แปรรูป
และใช้นวัตกรรมพัฒนา
คุณภาพการผลิต
แผนงานที่ 3
การส่งเสริมและพัฒนาการ
ค้า การตลาด
แผนงานที่ 4
การปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 5
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งอานวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 6
การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 7
การพัฒนาการตลาด
และการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
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ตัวชีวัดของแผนงาน
4. ประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่แปรรูปจากผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
15 ประเภท
เฉลี่ย 5 ปี

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
ร้อยละ 12
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เฉลี่ย 5 ปี
SMEs/OTOP/วิสาหกิจชุมชน
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นขอรายได้
ร้อยละ 3
จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
เฉลีย่ 5 ปี
เฉลี่ยต่อปี

7. จานวนแหล่ท่องเที่ยว
ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยว

5 แห่ง

8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 3
เฉลี่ย 5 ปี
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวชีวัดประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวชีวัดของแผนงาน และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี 2561-2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 แผนงานที่ 8
9. ร้อยละที่ลดลงของ
ลดลงร้อยละ 50
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ
ครัวเรือนที่ยากจนที่อยู่ใต้เส้น
เฉลี่ย 5 ปี
ความมั่นคงทางสังคม
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน ความยากจน
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
รองรับเศรษฐกิจ
ยั่งยืน
และคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงานที่ 9
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางสังคมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 แผนงานที่ 10
11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาการให้บริการทาง ของค่าเฉลี่ย O-net
ความมั่นคงทางสังคม
การศึกษา และสาธารณสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ยั่งยืน (ต่อ)
11.1) ป.6
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.91
เฉลี่ย 5 ปี
11.2) ม. 3
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.81
เฉลี่ย 5 ปี
11.3) ม. 6
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.45
เฉลี่ย 5 ปี
12. อายุขัยเฉลี่ยของ
ร้อยละ 80.5
ประชากรที่เพิ่มขึ้น
แผนงานที่ 11
13. ปริมาณขยะในจังหวัด
ลดลง
การบริหารจัดการ
ที่ลดลง
25,000 ตัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2563)
ประเด็นการพัฒนา

แผนงาน
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๒.๓.๓ แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) (หรือชื่อเดิม แผนแม่บทพัฒนา
แรงงานไทย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)) เป็นแผนระบุถึงกรอบแนวทางการพัฒนาแรงงาน และ
พัฒนาตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาของ
ประเทศไทยตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี( PM Target) ในระยะ ๕ ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี วัดรวม
(1) เป้าหมาย : พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหาร
จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(3) ตัวชีวัดระดับผลผลิต : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) แนวทางที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่สาคัญและจาเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ภายใต้สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค คือ การเพิ่มขีดความสามารถ ของแรงงาน
และผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังนั้น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงได้กาหนดแนวทาง การดาเนินงาน 3
ประการ ดังนี้
1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ ของ
แรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝี มื อ
แรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมจากผล ของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจากัด ด้านทรัพยากรและกรอบ
เวลา โดยจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ
2) ดาเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
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 า นภาษา และ
คอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม
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3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ
๔) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่าและค่อนข้างต่า (Unskilled & Semi Skill) ในระยะแรก
เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพื่อให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง คือ คนในอีก
20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพิ่มสัดส่วนของกาลังแรงงาน 2.0 – 3.0 – 4.0 และให้ 1.0
หมดไป หรือมีน้อยที่สุด
๕ มุ่งเน้นพัฒนาคนเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) อาทิ หุ่นยนต์
(Robot) กลุ่มทักษะฝีมือขั้นสูง (High Skill Labour) เพื่อตอบ Thailand 4.0
1.1) เป้าหมาย
(1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
(2) สถานประกอบการมีความพร้ อมด้านแรงงานในการแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
1.2) ค่าเป้าหมาย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี
1.3) ตัวชีวัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ระดับ Outcome)
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดย่อยภายในแนวทางที่ 2 ทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 2 ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายเรื่องที่ 1
ตัวชีวัด
1.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5 ต่อปี (แผนฯ ๑๒) (หลัก)
1.2 ร้อยละของประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยด้าน
แรงงาน
1.3 ร้อยละของแรงงานฝีมือที่เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ แรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อ
ปี(เทียบกับเป้าหมาย)
1.4 จานวนสถานประกอบกิจการใหม่ที่เข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน แรงงานไทย
1.5 จานวนแรงงานทีไ่ ด้รับการพัฒนาให้เป็น
แรงงานฝีมือ คุณภาพ (PM Target)
1.6 ร้อยละของคนทางานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
1.7 ร้อยละของผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย: ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

200 แห่ง

200 แห่ง

200 แห่ง

59,000 คน

59,000 คน

59,000 คน

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 7

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 7

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 7
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1.4) โครงการสาคัญ
- โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- โครงการเพิ่มทักษะกาลังแรงงานในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
๒.๓.๔ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (ฉบับทบทวน)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์ องค์กรที่เป็นเลิศด้านการูประสานและขับเคลื่อนโยบายด้านแรงงาน
Smart Manpower Management Organization
ตัวชีวัดวิสัยทัศน์
๑. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านผลิตภาพแรงงาน
(Labor Productivity) โดย IMD
๒. จานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแรงานฝีมือคุณภาพ
๓. จานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้านแรงงาน
พันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
๒. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของ
กระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสรประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
๕. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงานและสังคม การพัฒนาคาจ้าง และรายได้
ของประเทศ และงานต้นการแรงงาน
ค่านิยมหลัก : BEST
B = Belief ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร
E= Effectiveness ความหมาย ทางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
S=Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการทางาน
T= Teamwork ความหมาย ร่วมทางานเป็นทีมเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
3. บูรณาการการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
4. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
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ตารางที่ 3 เป้าประสงค์ ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์
ประเด็นการพัฒนา
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาและ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ขับเคลื่อน
ทาหน้าที่พัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายและ
นโยบายและยุทธศาสตร์ตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อ
นโยบายสาคัญเร่งด่วนด้าน
เสริมสร้างศักยภาพ เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทรัพยากรมนุษย์
ศักยภาพสูง
2. บริหารจัดการ ๒.๑ สานักงานปลัดกระทรวง
องค์กร ให้มี
แรงงานมีขีดสมรรถนะสูงในการ
ประสิทธิภาพสูง
ให้บริการข้อมูลด้านแรงงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม
๒.๒ สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานได้รับการพัฒนาเป็นองค์กร
ธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม
โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้

๓. บูรณาการการ
สร้างภาคี
เครือข่ายและการ
ให้บริการอย่าง
ทั่วถึงทั้งในและ
ต่างประเทศ

หน่วยงานและภาเครือข่ายมีการ
ทางานร่วมกันเพื่อให้บังเกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริหารจัดการแร แรงงานนอกระบบได้รับความ
งานนอกระบบเพื่อ คุ้มครอง มีอาชี มีรายได้ มีความ
ยกระดับคุณภาพ
มั่นคงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ชีวิต

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

กลยุทธ์
1.1 กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สอดรับ กับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
1.๒ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานรองรับความ
ต้องการในพื้นที่
1.๓ เร่งรัดและผลักตันนโยบายเร่งด่วน และสาคัญของ
รัฐบาล (Quick Win)
๒.1 พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ระบบและฐานข้อมูลด้านแรงงาน(BGDATA) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่งคง
๒.๓ พัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี และข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารแรงงาน ในทุกระดับ
๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองค์กร
ไปสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงและตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจเชิงรุก (Quick Win)
๒.๕ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(เก่ง ดีแข็งแรง มีความสุข)
๒.๖ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กับบุคลากร
๓.1 บูรณาการการดาเนินงานด้านแรงงาน เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
(Quick Win)
๓.๒ เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาคีเครือข่ายให้มีการทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ คุ้มครองและดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ
๔.๑ เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ(Quick Win)
๔.๒ บูรณาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับแรงงานนอกระบบ
๔.๓ บูรณาการการขยายความคุ้มครองและสร้าง
หลักประกันความมั่งคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัด กาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕)
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจั ง หวั ด
กาแพงเพชร (พ.ศ.2563 -2565) ฉบับทบทวน
จังหวัดกาแพงเพชรมีประชากร 760,069 คน เป็นผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี 134,721 คน
และเป็นผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 625,348 คน ในจานวนนี้เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 431,943 คน (มีงานทา
418,597 คน ผู้ว่างงาน 9,660 คน รอฤดูกาล 3,686 คน) และเป็นผู้ไ ม่อยู่ในกาลังแรงงาน 193,405 คน
(ทางานบ้าน 52,464 คน เรียนหนังสือ 41,988 คน อื่น ๆ 98,953 คน) ประชากรจัง หวัดกาแพงเพชร
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ 310,797 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 ของจานวนผู้มีงานทา ส่วนใหญ่ทางาน
ในภาคเกษตรกรรม 189,095 คน คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของจานวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด และทางาน
นอกภาคเกษตร 121,702 คิดเป็นร้อยละ 39.16 สาหรับการทางานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดกาแพงเพชร
มีจานวนแรงงานต่างด้าว 5,873 คน แยกเป็น ประเภท MOU 5,464 คน คิดเป็นร้อยละ 93.04 ประเภท
พิสูจน์สัญชาติ 228 คน คิดเป็นร้อยละ 3.88 ประเภททั่วไป 118 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 โดยแยกตามสัญชาติ
ได้แก่ สัญ ชาติเมียนมา 4,427 คน คิดเป็นร้อยละ 75.38 สัญ ชาติลาว 619 คน คิดเป็นร้อยละ 10.54
สัญชาติกัมพูชา 646 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99 และอื่น ๆ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07 ทางานในประเภท
กิจการ 5 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องการเกษตร งานบ้าน ก่อสร้างและจาหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ปัจ จุบัน และการกาหนดทิศ ทางการพัฒนาด้า นแรงงาน
ของกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานของประเทศและสอดคล้อง กับ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคและเป้ า หมายการพัฒ นาจั ง หวัด ในประเด็ นด้ า นแรงงาน ส านั ก งานแรงงานจั ง หวัด
กาแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึ ง ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบั บ ทบทวน
เพื่อให้จังหวัดมีกรอบแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติ การด้านแรงงานจั งหวั ด กาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวน
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
เพื่อให้จังหวัดมีแผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
และการของบประมาณของแต่ละจังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 38

๓.๒.๒ เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชีวัด
๑) เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดกาแพงเพชร
“มุ่งพัฒนา ยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการของจังหวัดกาแพงเพชรสู่คุณภาพชีวิต
ที่ด”ี
๒) พันธกิจ
“สนับสนุนและบูรณาการการทางานร่วมกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
เพื่อยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน และแรงงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ด้วยระบบบริหารที่ดีและทันสมัย”
๓) ตัวชีวัดรวม
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
(พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ดังนี้
ตารางที่ 4 ตัวชีวัดทังหมดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ตัวชีวัด
2563
2564
2565
การพัฒนาที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ
ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
1.1 ร้อยละของยุวแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เทียบกับเป้าหมาย
1.2 ร้อยละของแรงงานฝีมือที่เข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 10๐
ร้อยละ 100
ต่อปีเทียบกับเป้าหมาย
1.3 ร้อยละของของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยเทียบกับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เป้าหมาย
การพัฒนาที่ 2 : การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี
2.1 ร้อยละของแรงงานในระบบและนอกระบบ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมเทียบ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
กับเป้าหมาย
2.2 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
และคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เทียบกับเป้าหมาย
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ตัวชีวัดทังหมดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 –
2565
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ตัวชีวัด
2563
2564
2565
2.3 ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่ได้รับการ
ส่งเสริมการมีงานทา/หรือฝึกอาชีพมีงานทาเทียบกับ ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
เป้าหมาย
2.4 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ประกอบการเทียบกับเป้าหมาย
2.5 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเทียบกับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เป้าหมาย
การพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
3.1 ร้อยละของเครือข่ายด้านแรงงานที่ได้รับการ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
เสริมสร้างความเข้มแข็งเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
3.2 ร้อยละความสาเร็จของการส่งเสริม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
กระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาลเมื่อเทียบ
การพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
4.1 ระดับความสาเร็จในการบูรณาการ
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
4.2 ระดับความสาเร็จการติดตามและประเมินผล
การใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
สื่อสาร (ICT)
4.3 ร้อยละความสาเร็จของการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ประชาชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
๓.๒.๓ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
2) คุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
การนาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ
นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการที่จะผลักดันการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้สามารถ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดัน
ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการทางาน ดังนั้น การนาแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้อง
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565
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สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิ ดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อม ที่นาแผนงาน/โครงการนั้น
ไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการระดม
กาลัง แสวงหาการสนั บ สนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบั ติ แ ละสร้ างความเป็น ปึกแผ่น ให้เกิ ด ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้ อ ง
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ จึงได้กาหนดแนวทาง
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้
1) เสริมสร้างความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
พร้อมกาหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
1.1 ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
และสม่าเสมอ
1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญ ของแผนและประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง ให้
ทราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสัง กัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ก าแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
และดาเนินการตามแผน มีการกากับ ติดตาม รวมทั้งสามารถประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผนฯ ที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงผลงานตามยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน
1.4 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสัง กัดกระทรวงแรงงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ให้ทราบแนวทางของแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.5 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในจัง หวัด และผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2) พั ฒ นากระบวนการจั ด ทาแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานในลั ก ษณะบู ร ณาการ
มีการจัดลาดับความสาคัญเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจและประเด็นตามแผนฯ
2.2 สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร 3 ปี
2.3 ก าหนดขั้ น ตอนของกระบวนการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการให้ ชั ด เจน
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับการดาเนินงาน
2.4 การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการดาเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พั ฒ นาระบบและกลไกการติ ด ตามประเมิ น ผล รวมทั้ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ
ของแผนงาน/โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการด าเนิ น งานในแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ระยะเวลา
ในการประเมินและแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 41

และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน มุ่งเน้นการประเมินตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
ตลอดจนนามาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ ดังนี้
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
มีการกาหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก
3.2 น าผลที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ ง การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบ
คุณภาพและดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
กาหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุก หน่วยงานในสัง กัด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและ
สามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นแผนฯ อย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทา
แผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลให้มีความแม่นยาและเป็นปัจจุบันตรงกับความต้องการ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
3.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ทราบอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๕ การติดตามและประเมินผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม
จุดแข็งและจุดอ่อน)
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) เป็นกระบวนการ
สาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่าสถานการณ์แวดล้อมภายในและสถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกองค์กรเป็นอย่างไร ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยใดเป็นโอกาสหรืออุปสรรค จะช่วยให้การ
กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนาจุดแข็ง (Strength) ที่มีมาใช้ในเกิดประโยชน์
และหาวิธีการในการลดจุดอ่อน (Weakness) ให้น้อยลง ทั้งนี้การประเมินอย่างรอบด้านทาให้ได้ทราบโอกาส
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ที่องค์กรเผชิญอยู่ ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ ที่กาหนด จากปัจจัยที่วิเคราะห์มาข้างต้นสามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
S1. มีการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารจัดการด้านแรงงานใน
พื้นที่
S2. สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามี ทักษะ
อาชีพและโอกาสการทางานในอนาคต
S3. มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการประชาชน
S4. หน่วยงานภาครัฐได้มีการสนับสนุ นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 42

S5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีการพัฒนากลุ่มแรงงานจากผู้กาลังพ้นโทษให้เป็นแรงงานที่มี
คุณภาพและมีฝีมือ
S6. วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สนับสนุนให้เกิดความรู้สู่โลก
อาชีพสมัยใหม่
จุดอ่อน (Weakness: W)
W1. สถานประกอบการประเภทที่มีขนาดเล็กยังไม่สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายได้ เช่น กฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม, กฎหมายค่าจ้างขั้นต่า ส่งผลให้หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างแท้จริง
W2. ช่างที่มีฝีมือได้รับการศึกษาและพัฒนาโดยสถานประกอบการในพื้นที่ให้มีทักษะสูง เกิน ปวช./
ปวส. ย้ายออกไปทางานในจังหวัดที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า
W3. ขาดระบบและกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
W4. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแรงม้าในการผลิตไม่เกิน 100 แรงม้า ตระหนัก
ถึงความสาคัญของอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีน้อย
W5. ภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องจักร มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะไร่อ้อยทาให้มี
แนวโน้มของ ความต้องการแรงงานนอกพื้นที่หรือแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
W6. ผู้สูงอายุขาดทักษะด้านภาษาที่ 2 และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดข้อจากัดในการจ้างงาน
W7. การสร้างอาชีพเสริมสาหรับแรงงานนอกระบบที่อยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตยัง มี อั ต รา
ตาแหน่งงานรองรับไม่เพียงพอ
W8. มีการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการส่งเสริมการตลาดของผลิตถภัณฑ์ยังมีน้อย
W9. ยังได้รับความร่วมมือน้ อยจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ในการส่ง บุค ลากรเข้ าร่วมพั ฒ นา
ศักยภาพด้านทักษะอาชีพ
โอกาส (Opportunity: O)
O1. การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความสนใจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
O2. การขับเคลื่อนประเทศด้วยศาสตร์พระราชา ทาให้คนไทยทั่วไปและผู้ว่างงานมีการนามาสร้างอาชีพ
เกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น
O3. การส่งเสริม Startup ทาให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
O4. การพัฒนาสู่ Smart City และ Internet of things (IoT) ทาให้เกิดอาชีพและการประกอบการ
แบบใหม่ ๆ
O5. แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือยังคงเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ
O6. สังคมเกษตรยังสามารถรองรับการมีอาชีพของผู้ว่างงาน และยกระดับพัฒนาเป็น Smart Farm ได้
O7. การยกระดับสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เน้นการบูรณาการภาครัฐ ในการให้บริการประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ทาให้ได้รับบริการหลากหลายช่องทางที่ดีขึ้น
O8. การที่รัฐบาลส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ทาให้ผู้มีทักษะตรงกับความต้องการได้รับ
โอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
O9. ข้อกาหนดของกฎกระทรวงแรงงาน เปิดโอกาส ให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ บางสาขาสามารถเข้า
รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และการทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองความรู้
ความสามารถ
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O10. แรงกดดันจากต่างประเทศ ทาให้รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น การจ้างแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้
O11. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและควาเสมอภาคทาง
สังคม สามารถสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพของประชาชนมีงานทามากขึ้น
O12. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ Big Data ส่งผลต่อการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านแรงงาน
O13. การเข้าถึงเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นของประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพิ่มขึ้น
O14. วิถีชีวิตแบบ New Normal ส่งผลให้เกิดอาชีพแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
อุปสรรค (Threat: T)
T1. ระบบการจ้างงานบางพื้นที่ยังไม่สร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านช่าง
T 2. แนวคิดการจ้างงานแรงงานไทยตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับ มีเพียง
การรับตามคุณวุฒิเท่านั้น
T 3. การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลทาให้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เข้ามาในระบบอุตสาหกรรมทาให้
ความต้องการทางด้านแรงงานระดับล่างลดลง
T 4. ภาวะระดับราคาต่อหน่วยของราคาพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้
รับจ้างในภาคเกษตร
T 5. สภาวะภัยแล้งและน้าท่วม ตลอดจนสภาพความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี ส่งผลกระทบต่อการ
ทาการเกษตรในจังหวัดกาแพงเพชร
T 6. แนวโน้มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ เช่น
แรงงานผิดกฎหมาย อาชญากรรม สุขอนามัย และการค้ามนุษย์
T 7. วิกฤต Covid-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ลดจานวนจ้างงาน ลดสภาพงานและ
สวัสดิการ
T8. ปัญหายาเสพติดยังคงส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการทางานของประชาชนวัยแรงงาน
T9. ผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเกิดต่า ส่งผลให้กาลังแรงงานน้อยลง
ประเด็นปัญหาการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
1. การควบคุมการใช้สารเสพติดในสถานประกอบการ
2. แรงงานส่วนใหญ่ขาดทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสากล และด้านภาษาต่างประเทศ
๓. บางสถานประกอลการยังมีความเข้าใจน้อยในกฎหมายคุ้มครองแรงงานทาให้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๔. ยัง ไม่สามรถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงานบางรายที่มีความสามารถในการจัดทา Big Data เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารภารกิจของกระทรวงแรงงาน
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การวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทาแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ SWOT Matrix

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค จะช่ ว ยบ่ ง บอกถึ ง สภาพของเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของจังหวัดกาแพงเพชรว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยกาหนดตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ ของ
องค์กร เพื่อนาไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรต่อไปด้วย ดังนั้น วิธีวิเคราะห์สถานะขององค์กรจะ
พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ
1. การให้น้าหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน
2. การให้คะแนนระดับความสาคัญ
ตารางที่ 5 การให้นาหนักความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจัยในด้านเดียวกัน
สภาวะแวดล้อมภายใน (1.000)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
0.500
0.500

สภาวะแวดล้อมภายนอก (1.000)
โอกาส
อุปสรรค
0.500
0.500

ความชัดเจนที่สัมพันธ์กับปัจจุบันในด้านเดียวกัน จะกาหนดคะแนนของสภาพแวดล้อมใน (ด้านจุดแข็งและ
จุดอ่อน) เท่ากับ 1.000 คะแนน และสภาวะแวดล้อมภายนอก (ด้านโอกาสและอุปสรรค) เท่ากับ 1.000
คะแนน
การให้คะแนนระดับความสาคัญ
คะแนนระดับความสาคัญ ให้พิจารณาในแต่ ละปัจ จัย ของจุด แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคว่ า
องค์การให้ความสาคัญต่อปัจจุบันนั้น ๆ ในระดับใด โดยกาหนดเกณฑ์ ดังนี้
5 คือ ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด
4 คือ ให้ระดับความสาคัญมาก
3 คือ ให้ระดับความสาคัญปานกลาง
2 คือ ให้ระดับความสาคัญน้อย
1 คือ ให้ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยภายใน
(1)
(2)
จัดลาดับ นาหนัก
(%)
จุดแข็ง (Strength)
S1. มีการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน
1
25%
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การด้ า น
แรงงานในพื้นที่
S2. สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
4
15%
และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา
มีทักษะอาชีพและโอกาสการทางานในอนาคต
S3. มี ห น่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน มี
2
20%
ระบบสารสนเทศรองรั บ ก ารให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
S4. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น
3
15%
สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ นการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
นวั ต กรรมและด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
S5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมี ก าร
5
15%
พัฒนากลุ่มแรงงานจากผู้กาลังพ้นโทษให้เป็น
แรงงานที่มีคุณภาพและมีฝีมือ
S6. วิ ธี จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตาม
6
10%
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สนับสนุนให้
เกิดความรู้สู่โลกอาชีพสมัยใหม่
รวม
100%
จุดอ่อน (Weakness)
W1. สถานประกอบการประเภทที่มีขนาดเล็ก
1
15%
ยั ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ตามกฎหมายได้ เช่ น
กฎหมายว่าด้วยการประกัน สังคม, กฎหมาย
ค่าจ้างขั้นต่า ส่งผลให้หลีกเลี่ยงการให้ข้ อ มู ล
อย่างแท้จริง
W2. ช่างที่มีฝีมือได้รับการศึกษาและพั ฒ นา
2
10%
โดยสถานประกอบการในพื้น ที่ ให้ มีทั กษะสู ง
เกิน ปวช./ปวส. ย้ายออกไปทางานในจังหวัดที่
มีค่าตอบแทนสูงกว่า
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(3)
นาหนัก
(%) x
0.5

(4)
คะแนน

(5)
ถ่วง
นาหนัก
(3) x (4)

0.125

5

0.625

0.075

4

0.300

0.100

5

0.500

0.075

4

0.300

0.075

3

0.225

0.050

3

0.150

0.500

2.100

0.075

5

0.375

0.050

4

0.200
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยภายใน
(1)
(2)
จัดลาดับ นาหนัก
(%)
จุดอ่อน (Weakness) (ต่อ)
W3. ขาดระบบและกลไกในการเชื่ อ มโยง
3
15%
ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3)
นาหนัก
(%) x
0.5

(4)
คะแนน

(5)
ถ่วง
นาหนัก
(3) x (4)

0.075

5

0.375

W4. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีแรงม้าในการผลิตไม่เกิน 100 แรงม้า
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของอาชี ว อนามั ย
ความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานที่ดีน้อย
W5. ภาคเก ษตร ก ร ร มที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก าร ใ ช้
เครื่ อ งจั ก ร มี ปั ญ หาขาดแคลนแรงง าน
โดยเฉพาะไร่อ้อยทาให้มีแนวโน้มของ ความ
ต้องการแรงงานนอกพื้นที่หรือแรงงานต่างด้าว
มากขึ้น
W6. ผู้สูง อายุขาดทักษะด้านภาษาที่ 2 และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดข้อจากัดในการจ้างงาน

6

10%

0.050

4

0.200

7

10%

0.050

3

0.150

9

5%

0.025

3

0.075

W7. การสร้างอาชีพเสริมสาหรับแรงงานนอก
ระบบที่อยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตยัง มี
อัตราตาแหน่งงานรองรับไม่เพียงพอ
W8. มี ก ารส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ด้ า นการ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตถภัณฑ์ยังมีน้อย
W9. ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ น้ อ ยจากสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก ในการส่งบุคลากรเข้า
ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ
รวม

4

15%

0.075

5

0.375

8

5%

0.025

3

0.075

5

15%

0.075

3

0.225

100%

0.500
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยภายใน
(1)
(2)
จัดลาดับ นาหนัก
(%)
จุดโอกาส (Opportunities)
O1. การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทา
1
10%
ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความสนใจในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
O2. การขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยศาสตร์
3
10%
พระราชา ทาให้คนไทยทั่วไปและผู้ว่างงานมี
การน ามาสร้ า งอาชี พ เกษตรสมั ย ใหม่ ที่ ช่ ว ย
แก้ ไ ขปั ญ หาการว่ า งงานและสนั บ สนุ น การ
พัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น
O3. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม Startup ท า ใ ห้ เ กิ ด
2
15%
ผู้ประกอบการรายใหม่
O4. การพัฒนาสู่ Smart City และ Internet
4
10%
of things (IoT) ท าให้ เ กิ ดอาชี พ และ ก า ร
ประกอบการแบบใหม่ ๆ
O5. แรงงานไทยที่ มี ทั ก ษะฝี มื อ ยั ง คงเป็ น ที่
7
5%
ต้องการของต่างประเทศ
O6. สังคมเกษตรยังสามารถรองรับการมีอาชีพ
5
10%
ของผู้ว่างงาน และยกระดับพัฒนาเป็น Smart
Farm ได้
O7. การยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เน้น
6
10%
การบู ร ณาการภาครั ฐ ใน การ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนเป็ นศู น ย์ก ลาง ท าให้ ไ ด้ รั บ บริการ
หลากหลายช่องทางที่ดีขึ้น
O8. การที่รัฐบาลส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
9
5%
พิ เ ศษ EEC ท าให้ ผู้ มี ทั ก ษะตรงกั บ ความ
ต้องการได้รับโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
O9. ข้อกาหนดของกฎกระทรวงแรงงาน เปิด
8
5%
โอกาส ให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ บางสาขา
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้
ได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถ
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

(3)
นาหนัก
(%) x
0.5

(4)
คะแนน

(5)
ถ่วง
นาหนัก
(3) x (4)

0.050

4

0.200

0.050

4

0.200

0.075

5

0.375

0.050

4

0.200

0.025

4

0.100

0.050

5

0.250

0.050

5

0.250

0.025

3

0.750

0.025

4

0.100
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยภายใน
(1)
(2)
จัดลาดับ นาหนัก
(%)
จุดโอกาส (Opportunities) (ต่อ)
O10. แรงกดดันจากต่างประเทศ ทาให้รัฐบาล
14
2%
ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน
ภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น การ
จ้างแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานขัด
หนี้
O11. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
12
5%
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาส
และควาเสมอภาคทางสั ง คม สามารถสร้ า ง
โอกาสด้านการประกอบอาชีพของประชาชนมี
งานทามากขึ้น
O12. นโยบายรั ฐ บาลมุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มโยง
10
5%
ข้ อ มู ล ในลั ก ษณะ Big Data ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงาน
O13. การเข้าถึงเทคโนโลยี ที่ สะดวกรวดเร็ ว
11
5%
และง่ า ยขึ้ น ของประชาชน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
O14. วิถีชีวิตแบบ New Normal ส่งผลให้เกิด
13
3%
อาชีพแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
รวม
100%
อุปสรรค (Threats)
T1. ระบบการจ้ า งงานบางพื้ น ที่ ยั ง ไม่ ส ร้ า ง
8
10%
แรงจูง ใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพ
ด้านช่าง
T 2. แนวคิดการจ้างงานแรงงานไทยตามความ
9
10%
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
มีเพียงการรับตามคุณวุฒิเท่านั้น
T 3. การเปลี่ ย นแปลงสู่ โ ลกดิ จิ ต อลท าให้
3
10%
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เข้ามาในระบบ
อุ ต สาหกรรมท าให้ ค วามต้ อ งการทางด้ า น
แรงงานระดับล่างลดลง
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

(3)
นาหนัก
(%) x
0.5

(4)
คะแนน

(5)
ถ่วง
นาหนัก
(3) x (4)

0.010

4

0.040

0.025

4

0.100

0.025

4

0.100

0.025

3

0.075

0.015

3

0.045

0.500

2.110

0.050

3

0.150

0.050

3

0.150

0.050

4

0.200
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ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยภายใน
(1)
(2)
จัดลาดับ นาหนัก
(%)
อุปสรรค (Threats)
T 4. ภาวะระดับราคาต่อหน่วยของราคาพืชผล
2
15%
ทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
และผู้รับจ้างในภาคเกษตร
T 5. สภาวะภั ย แล้ ง และน้ าท่ ว ม ตลอดจน
4
10%
สภาพความเสื่ อ มโทรมจากการใช้ ส ารเคมี
ส่ง ผลกระทบต่อการท าการเกษตรในจั ง หวั ด
กาแพงเพชร
T 6. แนวโน้มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานใน
6
10%
ประเทศมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการ เช่น แรงงานผิดกฎหมาย อาชญากรรม
สุขอนามัย และการค้ามนุษย์
T 7. วิ ก ฤต Covid-19 ส่ ง ผลให้ เ กิ ด วิ ก ฤต
1
20%
ทางด้านเศรษฐกิจ ลดจานวนจ้างงาน ลดสภาพ
งานและสวัสดิการ
T8. ปั ญ หายาเสพติ ด ยั ง คงส่ ง ผลกระทบต่ อ
7
5%
ศั ก ยภาพในการท างานของประชาชนวั ย
แรงงาน
T9. ผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเกิดต่า ส่งผลให้
5
10%
กาลังแรงงานน้อยลง
รวม

100%

(3)
นาหนัก
(%) x
0.5

(4)
คะแนน

(5)
ถ่วง
นาหนัก
(3) x (4)

0.075

5

0.375

0.050

4

0.200

0.050

3

0.150

0.100

5

0.500

0.025

3

0.075

0.050

3

0.150

0.500

1.950

จากผลการวิ เ คราะห์ ค ะแนนตามตาราง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ด้ า นแรงงานของจั ง หวั ด ก าแพงเพชร มี
สภาพแวดล้อมในด้านจุดแข็ง (S) มากกว่า (W) (S=2.100 > W=2.050) และสภาพแวดล้อมภายนอกใน
ด้ า นโอกาส (O) มากกว่ า อุ ป สรรค (T) (O=2.110 > T=1.950) เมื่ อ น าคะแนนรวมของการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภาบนอกมาใส่แกน SWOT Matrix จะได้กราฟวิเคราะห์ด้านแรงงานของจัง หวัด
กาแพงเพชร ดังรูป
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Opportunities
5
กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ

กลยุทธ์เร่งการพัฒนา

4
3
2
1

2.100
Strength

5

4

3

2

2.110

1

00
00

1.950

1

3

2

4

5

Weakness

2.050

1
2

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน

3

กลยุทธ์แก้วิกฤติ

4

5
Threats

จากกราฟ จะเห็นได้ว่า ด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในช่วงกลยุทธ์เร่งการพัฒนา
S (จุดแข็ง)
รวม 2.100
T (ภัยคุกคาม)
รวม 1.950
O (โอกาส)
รวม 2.110
W (จุดอ่อน)
รวม 2.050
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาแรงงานจัง หวัด
กาแพงเพชร ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อพิจารณาว่าการดาเนินงาน
จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาแรงงานจัง หวั ดกาแพงเพชร ที่ผ่านมามีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง
โดยอาศัยปัจจัยภายใน ตามหลักการ 7s ของ McKinsey ดังนี้
1. Staff คือ บุคลากร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร มีความพร้อม
มากน้อยเพียงใดและมีจานวนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
2. Skill คือ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร
3. Style คือ รูปแบบการบริหารองค์กรเป็นอย่างไรและมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
4. Structure คือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร มีโครงสร้าง
การทางาน หรือโครงสร้างขององค์กรในระดับต่างๆ สนับสนุนหรือเป็นแรงต้าน ในการดาเนินงานหรือไม่อย่างไร
5. Strategy คือ การพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร มีการกาหนดกลยุทธ์ หรือมียุทธศาสตร์
อย่างไรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหรือไม่ อย่างไร
6. System คือ ระบบการทางาน, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, วัสดุ และอุปกรณ์ในการทางาน
เป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง อย่างไร
7. Shared Value คือ บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมอะไร และค่านิยมดังกล่าวสร้างความเข้มแข็ง
หรืออ่อนแอให้กับองค์กรหรือไม่ อย่างไร
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths : S)
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
S1. มีการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานเพื่อ W1. สถานประกอบการประเภทที่มีขนาดเล็กยังไม่
เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงานใน สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายได้ เช่น กฎหมายว่ า
พื้นที่
ด้วยการประกันสังคม, กฎหมายค่าจ้างขั้นต่า ส่งผล
ให้หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอย่างแท้จริง
ด้านโครงสร้าง (Structure)
W3. ขาดระบบและกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
W8. มี ก ารส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดของผลิตถภัณฑ์ยังมีน้อย
ด้านบุคลากร (Staff)
W4. สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่
มีแรงม้าในการผลิตไม่เกิน 100 แรงม้า ตระหนักถึง
ความสาคัญ ของอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีน้อย
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ตารางที่ 7 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)
จุดแข็ง (Strengths : S)
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
ด้านบุคลากร (Staff) (ต่อ)
W5. ภาคเกษตรกรรมที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องจักร มี
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะไร่อ้อยทาให้มี
แนวโน้มของ ความต้องการแรงงานนอกพื้นที่หรือ
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น
W9 . ยั ง ไ ด้ รั บ คว ามร่ ว มมื อ น้ อ ย จาก ส ถ า น
ประกอบการขนาดเล็ ก ในการส่ ง บุ ค ลากรเข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ
ด้านระบบงาน (System)
S3. มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีระบบ
W7. การสร้างอาชีพเสริมสาหรับแรงงานนอกระบบ
สารสนเทศรองรับการให้บริการประชาชน
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งรอการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ยั ง มี อั ต รา
ตาแหน่งงานรองรับไม่เพียงพอ
ด้านทักษะ (Skills)
S2. สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพและ W2. ช่ า งที่ มี ฝี มื อ ได้ รั บ การศึ ก ษาและพั ฒ นาโดย
เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะ
สถานประกอบการในพื้นที่ให้มีทักษะสูง เกิน ปวช./
อาชีพและโอกาสการทางานในอนาคต
ปวส. ย้ายออกไปทางานในจังหวัดที่มีค่าตอบแทนสูง
กว่า
W6. ผู้ สู ง อายุ ข าดทั ก ษะด้ า นภาษาที่ 2 และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดข้อจากัดในการจ้างงาน
S 4 . ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ไ ด้ มี ก า ร ส นั บ ส นุ น
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
และด้ า นการพั ฒ นาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
ด้านลักษณะการทางาน (Style)
S5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีการพัฒนา
กลุ่มแรงงานจากผู้กาลังพ้นโทษให้เป็นแรงงานที่มี
คุณภาพและมีฝีมือ
ด้านค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value)
S6. วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สนับสนุนให้เกิดความรู้สู่โ ลก
อาชีพสมัยใหม่
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6) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาส
(Opportunities) และภัยคุมคาม (Treats) ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
กาแพงเพชร โดยหลักการพื้นฐานและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ได้ใช้หลัก PESTLE Analysis ซึ่งองค์ประกอบ
ของ PESTLE มีดังนี้
1. Political Environment: P คือ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการดาเนินงาน
ของการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร เช่น นโยบายและมาตรการส่ง เสริมของรัฐบาล, การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายภาษี , ระดับการช่วยเหลือของรัฐ , จานวนสิทธิบัตร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาล และการเลือกตั้งของท้องถิ่น เมือง และระดับชาติ เป็นต้น
2. Economic Environment: E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ โดยเป็น
การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาค/ระดับจุลภาค ซึ่ง หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศ
ที่น่าจะมีผลทั้ง ในเชิง บวก (โอกาส) และเชิง ลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการดาเนินงานการพัฒนาแรงงานจั ง หวั ด
กาแพงเพชร เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด (Gross Provincial Product) อัตราเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ย
การว่างงาน, การค้าชายแดน, การให้สินเชื่อการบริโภคของประชาชน, การลงทุนของภาคเอกชน, อัตราภาษี เป็นต้น
3. Sociocultural Environment: S คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมวัฒนธรรม
ประชากรศาสตร์ ซึ่งหมายรวมถึง โครงสร้างทางสังคม, วัฒนธรรม, ประชากรศาสตร์ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก
(โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม) ต่อการดาเนินงานการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร เช่น อัตราการอพยพ
ย้ายถิ่น, ทัศนคติต่อการลงทุน, จานวนของนักเรียนและบัณฑิตที่จบมัธยมปลาย, ระดับการศึกษาเฉลี่ย, ความคับคั่ง
ของการจราจร และทัศนคติต่อการทางาน เป็นต้น
4. Technological Environment: T คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม)
ต่อการดาเนินงานการพัฒนาแรงงานกาแพงเพชรเช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
5. Legal Environment: L คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ
(ภัยคุกคาม) ต่อการดาเนินงานการพัฒนาแรงงานกาแพงเพชร เช่น กฎระเบียบในการป้องกันสิ่ง แวดล้อม,
กฎหมายการจ้างงาน, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง เป็นต้น
6. Ecological Environment: E คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่ง แวดล้อม ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก (โอกาส) และเชิงลบ (ภัยคุกคาม)
ต่อการดาเนินงานการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร เช่น การควบคุมมลพิษ มลพิษทางน้าและอากาศ, ความ
รับผิดชอบต่อสังคม, การใช้พลังงานสะอาด, เป็นต้น
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunity : O)
อุปสรรค (Threat: T)
ด้านสังคม (Social : S)
O5. แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือยังคงเป็นที่ต้องการ T 2. แนวคิ ด การจ้ า งงานแรงงานไทยตามความ
ของต่างประเทศ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ยัง ไม่ เ ป็นที่ ยอมรับ มี
เพียงการรับตามคุณวุฒิเท่านั้น
O6. สังคมเกษตรยังสามารถรองรับการมีอาชีพของ T 6. แนวโน้ ม แรงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาท างานใน
ผู้ว่างงาน และยกระดับพัฒนาเป็น Smart Farm ได้ ประเทศมากขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการบริ ห าร
จั ด การ เช่ น แรงงานผิ ด กฎหมาย อาชญากรรม
สุขอนามัย และการค้ามนุษย์
O10. แรงกดดันจากต่างประเทศ ทาให้รัฐบาลต้อง T8. ปัญหายาเสพติดยังคงส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
เร่ ง ด าเนิ น การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการทางานของประชาชนวัยแรงงาน
เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น การจ้างแรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้
T9. ผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเกิดต่า ส่งผลให้กาลัง
แรงงานน้อยลง
ด้านการเมือง (Politics : P)
O1. การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้
ผู้ใช้แรงงานได้รับความสนใจในการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
O2. การขับเคลื่อนประเทศด้วยศาสตร์พระราชา ทา
ให้คนไทยทั่วไปและผู้ว่างงานมีการนามาสร้างอาชีพ
เกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและ
สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น
O11. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน การสร้างโอกาสและควาเสมอภาค
ทางสั ง คม สามารถสร้ า งโอกาสด้ า นการประกอบ
อาชีพของประชาชนมีงานทามากขึ้น
O12. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลใน
ลักษณะ Big Data ส่งผลต่อการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านแรงงาน
ด้านเศรษฐกิจ (Economics: E)
O3. การส่งเสริม Startup ทาให้เกิดผู้ประกอบการ T1. ระบบการจ้างงานบางพื้นที่ยังไม่สร้างแรงจูงใจ
รายใหม่
ให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพด้านช่าง
O8. การที่รัฐบาลส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ T 4. ภาวะระดับราคาต่อหน่วยของราคาพืชผลทาง
EEC ท าให้ ผู้ มี ทั ก ษะตรงกั บ ความต้ อ งการได้ รั บ การเกษตรส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ป ระกอบการและผู้
โอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น
รับจ้างในภาคเกษตร
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ตารางที่ 8 (ต่อ) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunity : O)
อุปสรรค (Threat: T)
ด้านกฎหมาย (Legal: L)
O9. ข้อกาหนดของกฎกระทรวงแรงงาน เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ บางสาขาสามารถเข้ารับ
การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง และการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับใบรับรองความรู้
ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี (Technology: T)
O4. การพัฒนาสู่ Smart City และ Internet of T 3. การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิตอลทาให้หุ่ น ยนต์
things (IoT) ทาให้เกิดอาชีพและการประกอบการ และระบบอัตโนมัติ เข้ามาในระบบอุตสาหกรรมทา
แบบใหม่ ๆ
ให้ความต้องการทางด้านแรงงานระดับล่างลดลง
O7. การยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ เ น้ น
การบูรณาการภาครัฐในการให้บริการประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ทาให้ได้รับบริการหลากหลายช่องทางที่ดี
ขึ้น
O13. การเข้าถึงเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็วและง่าย
ขึ้นของประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: En)
O14. วิ ถี ชี วิ ต แบบ New Normal ส่ ง ผลให้ เ กิ ด T 5. สภาวะภั ย แล้ ง และน้ าท่ ว ม ตลอดจนสภาพ
อาชีพแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
ความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี ส่งผลกระทบต่อ
การทาการเกษตรในจังหวัดกาแพงเพชร
T 7. วิกฤต Covid-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้าน
เศรษฐกิ จ ลดจ านวนจ้ า งงาน ลดสภาพงานและ
สวัสดิการ
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ตารางที่ 9 TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร ปี ๒๕๖๔ สามารถ
นามาจัดทามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้
มาตรการเชิงรุก (S-O)
มาตรการปรับปรุง (W-O)
- เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงานใน - ขาดระบบและกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลของ
พื้นที่ (S6, S5, O8, O๙)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (O12, O13)
- มีระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการประชาชน - ผู้สูงอายุขาดทักษะด้านภาษาที่ 2 และเทคโนโลยี
- การพัฒนาฝีมือแรงงาน (O14, S3)
สมัยใหม่เกิดข้อจากัดในการจ้างงาน (O1, O๓, O๔)
- การเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ Big Data
- สถานประกอบการประเภทที่มีขนาดเล็กยังไม่
(S1,S๒, O1, O9, O12, O13)
สามารถปฏิบัติ ตามกฎหมายได้ (W1, W4,O๓, O๔)
มาตรการเชิงป้องกัน (S-T)
มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T)
- การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ - มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน (W4, W๕, W๖)
ตลาดแรงงาน (S4, T3)
- มีการส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการส่งเสริมการตลาด
- การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ ของผลิตถภัณฑ์ยังมีน้อย (W8, T3)
ตลาดแรงงาน (S2, S4, T3,)
- แนวโน้มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศ
มากขึ้น (T6, W5)
- ปัญหายาเสพติดยังคงส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การทางานของประชาชนวัยแรงงาน (T8)
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ส่วนที่ ๔ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย และแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับ
จังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ภาพรวมของแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและโอกาสของผู้ เ ตรี ย มเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน
และคุณภาพที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กาลังแรงงาน (แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ)
และผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคง และมีสุขภาวะที่ดีในการทางาน
แรงงานในระบบ หมายถึ ง ผู้ มี ง านท าที่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองหรื อ หลั ก ประกั น ทาง สั ง คม
จากการท างาน ได้ แ ก่ 1) ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า ของส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าคและราชการ
ส่วนท้องถิ่น 2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิ จ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
4) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
แรงงาน และ 6) ผู้มีงานทาที่ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีงานทาที่ไ ด้รับการคุ้มครอง
ไม่ครบทั้งระบบหรือผู้มีงานทาที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน
แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ

เป้าประสงค์

1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
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ตารางที่ 10 ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของยุวแรงงานทีไ่ ด้รับ
การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและโอกาสใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของแรงงานฝีมือที่เข้า
รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ต่อปีเทียบกับ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของของสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทยเทียบกับเป้าหมาย

ปี 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 10๐

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

แนวทาง :
1. ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบ
การศึกษา
2. ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
3. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
ตารางที่ 11 โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
แนวทางที่ 1 ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพือ่ พัฒนา
นักเรียนก่อนจบการศึกษา
1 ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ : ประชารัฐรวม
พลังสร้างวัยแรงงาน**
2 โครงการ 3 ม.
สานักงานจัดหางาน
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)**
จังหวัดกาแพงเพชร
3 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน : แนะแนว
อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา**
4 โครงการตกลงความร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อ
สถาบันการศึกษา
ฝึกอบรมให้กับนักเรียนก่อนจบการศึกษา
ในจังหวัดกาแพงเพชร
5 โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงฝีมือแรงงานในสถาน
ประกอบการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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ตารางที่ 11 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นการพัฒนาที่ 1
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน
สถาบันการศึกษา
ก่อนจบการศึกษา
ในจังหวัดกาแพงเพชร
7 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ
สถาบันการศึกษา
เสริม และอาชีพอิสระด้วยหลักประชารัฐ
ในจังหวัดกาแพงเพชร
8 โครงส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อน
เข้าสู่ตลาดตลาดแรงงาน**
9 โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับวัย
สานักงานสวัสดิการ
แรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อน
และคุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
จังหวัดกาแพงเพชร
(Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน**
10 โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต**
แนวทางที่ 2 ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
1 โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงาน
สถาบันการศึกษา
2 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
ในจังหวัดกาแพงเพชร
แรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน
3 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1 โครงการจัดทาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือ
แรงงานร่วมกับสถานประกอบการและ
สถาบันการศึกษา
2 โครงการประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันการศึกษา
ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพ
ในจังหวัดกาแพงเพชร
3 โครงการส่งเสริมแรงงาน นอกระบบให้มีคุณภาพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
4 โครงการอบรมเข้มข้นให้แก่ ผู้ว่างงานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน (เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบ
สานักงานสวัสดิการ
กิจการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน
และคุ้มครองแรงงาน
แรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
จังหวัดกาแพงเพชน
แรงงาน
หมายเหตุ : **โครงการใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางาน
และคุณภาพที่ดี
แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานต่างด้าว
เป้าประสงค์
ได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตารางที่ 12 ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ของแรงงานในระบบและนอก
ระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ประกันสังคมเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่
ได้รับการส่งเสริมการมีงานทา/หรือฝึก
อาชีพมีงานทาเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานเทียบกับเป้าหมาย

ปี 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

แนวทาง :
1. ส่งเสริมระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
2. ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
4. ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
5. ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกหลวงแรงงาน
ตารางที่ 13 โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
1 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ
สานักงานประกันสังคม
Service Delivery Unit
จังหวัดกาแพงเพชร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน้าที่ 61

ตารางที่ 13 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
2 โครงการ 1 ตาบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา สานักงานประกันสังคม
เครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง
จังหวัดกาแพงเพชร
3 โครงการการประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
ประกันสังคม
4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
แนวทางที่ 2 ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน
1 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
สานักงานแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
2 แนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน :
เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ **
3 แนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน : ส่งเสริมการ
สานักงานจัดหางาน
รับงานไปทาที่บ้าน **
จังหวัดกาแพงเพชร
4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ภูมิปัญญา**
5 ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ**
6 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มี
สถาบันการศึกษา
ทักษะ ในการประกอบอาชีพ
ในจังหวัดกาแพงเพชร
7 ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลให้แรงงาน
สานักงานสวัสดิการ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
8 กากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
9 โครงการสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอก
สานักงานสวัสดิการ
ระบบ**
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
10 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอก
ลาดับ

11

โครงการ/กิจกรรม

ระบบ**
โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของกลุ่ม
แรงงานในชุมชน**

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

หน้าที่ 62

ตารางที่ 13 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
1 ตรวจและกากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
สานักงานสวัสดิการ
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
และคุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
จังหวัดกาแพงเพชร
ในการทางานขั้นพื้นฐาน
2 โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
3 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัยฯ เชิงรุกในสถาน
ประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง (SMEs) (รณรงค์
ให้แรงงานใน สปก. รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย)
4 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบ
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สู่อาเซียน ระดับจังหวัด
แนวทางที่ 4 ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
สานักงานแรงงาน
ประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)
จังหวัดกาแพงเพชร
2 โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด
3 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
4 ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่าน
เกณฑ์ มยส.
5 อบรม ประชุมชี้แจงการจัดทาระบบการจัดการ
สานักงานสวัสดิการ
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
และคุ้มครองแรงงาน
6 กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติ ที่ดีและสร้างความ จังหวัดกาแพงเพชร
เข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดเข้มแข็ง
เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด
7 โครงการโรงงานสีขาว
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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หน้าที่ 63

ตารางที่ 13 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
แนวทางที่ 5 ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกหลวง
แรงงาน
1 โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การ
ปฏิบัติ
สานักงานจัดหางาน
2 โครงการจัดทาทะเบียน คนต่างด้าวที่ยื่นขอ
จังหวัดกาแพงเพชร
ใบอนุญาตทางาน
3 โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว และ
สถานประกอบการ
4 โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวง
คนหางาน
5 โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
(เคาะประตูบ้าน)
สานักงานจัดหางาน
6 โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการ
จังหวัดกาแพงเพชร
หลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ
7 โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกัน
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไป
ทางานต่างประเทศ**
8 ตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงาน
เด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
สานักงานสวัสดิการ
9 ส่งเสริมความรู้สถานประกอบกิจการด้าน
และคุ้มครองแรงงาน
แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ในการ
จังหวัดกาแพงเพชร
บริหารกิจการ/ธุรกิจ
10 สถานประกอบกิจการจัดทาแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานที่ดี (GLP) **
หมายเหตุ : **โครงการใหม่
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
1. แรงงาน ประชาชน และผู้ประกอบการได้รับบริการ
และการช่วยเหลือด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
2. มีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน
แรงงาน
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 64

ตารางที่ 14 ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเครือข่ายด้าน
แรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสาเร็จของการ
ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรร
มาภิบาลเมื่อเทียบ

ปี 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

แนวทาง :
1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน
3. ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตารางที่ 15 โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
1 โครงการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
เยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อประสานความร่วมมือ
ด้านแรงงาน**
หน่วยงานสังกัด
สานักงานแรงงาน
2 โครงการจัดการความรู้ ด้านแรงงานของหน่วยงาน
กระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด**
จังหวัดกาแพงเพชร
3 โครงการประเมินติดตามผลการทางานเชิงบูรณา
การของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด**
4 โครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานประกอบกิจการ สานักงานสวัสดิการ
ที่หยุดกิจการชั่วคราวและมีแนวโน้มที่จะเลิกจ้าง** และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร
สานักงานแรงงาน
แรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจ ของกระทรวง
จังหวัดกาแพงเพชร
แรงงาน
2 แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน : สร้าง
สานักงานจัดหางาน
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ**
จังหวัดกาแพงเพชร
3 รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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หน้าที่ 65

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4

พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
โครงการบริหารจัดการและการดาเนินงานศูนย์
อานวยการแรงงานสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติการ
แรงงานสัมพันธ์
ส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อแรงงาน ครอบครัวและสังคม
กากับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ใน
สถานประกอบการ
จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ**

5
6
7
8

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

หน่วยงาน
สนับสนุน

ตารางที่ 15 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
ลาดับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลด
สานักงานแรงงาน
ความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ***
จังหวัดกาแพงเพชร

หน่วยงาน
สนับสนุน
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร

หมายเหตุ : ***ร่วมกับสานักงาน ปปช.ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมี
เสถียรภาพ
พัฒนาและยกระดับฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ให้เกิด
เป้าประสงค์
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพื่อการเข้าถึง
และการให้บริการอย่างมีคุณภาพและพึงพอใจ
ตารางที่ 16 ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จในการบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จการติดตาม
และประเมินผลการใช้งานระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
4.3 ร้อยละความสาเร็จของการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ปี 2563

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564

ปี 2565

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
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แนวทาง :
1. ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
2. พัฒนาความสามารถในการจั ดท าข้ อมู ลและการใช้ป ระโยชน์ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสารสนเทศ
ของผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผลิตแรงงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 17 โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
แนวทางที่ 1 ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
1 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเข้าสู่
ยุครัฐบาลดิจิตอลและการใช้ Big Data **
2 โครงการจัดทาฐานข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ**
หน่วยงานใน
3 โครงการจัดทาทะเบียนกาลังแรงงานและความต้องการ
สังกัดกระทรวง
สานักงานแรงงาน
ด้านแรงงานร่วมกับสถานประกอบการ**
แรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัด
4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
กาแพงเพชร
และพร้อมเข้าสู่ Big Data**
5 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้าน
แรงงานเข้าสู่ Big Data**
แนวทางที่ 2 พัฒนาความสามารถในการจัดทาข้อมูลและการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศของผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานผลิตแรงงาน
1 โครงการการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
สานักงานแรงงาน หน่วยงานใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านแรงงาน**
จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด
กาแพงเพชร
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 การให้บริการจัดหางานผ่านระบบ Smart Job Center สานักงานจัดหางาร
จังหวัดกาแพงเพชร
2 ให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบขึ้นทะเบียน
และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
3 การให้บริการผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทา**
4 การให้บริการผ่านระบบหางานผู้สูงอายุ**
สานักงานจัดหางาน
5 การให้บริการจัดหางานผ่านระบบจ้างงานเด็กจบใหม่** จังหวัดกาแพงเพชร
6 การให้บริการผ่านระบบติดตามผลการพิจารณาอนุญาต
การทางานของคนต่างด้าว**
7 การให้บริการผ่านระบบแจ้งการทางานของคนต่างด้าว**
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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ลาดับ
8
9
10

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

การให้บริการผ่านระบบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
(3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์**
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ**
การให้บริการผ่านระบบติดตามผลการตรวจและ
คุ้มครองแรงงาน**

ตารางที่ 17 (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4
ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ/กิจกรรม
การให้บริการผ่านระบบลงทะเบียน
หางานผ่าน โดยใช้ระบบ Google Form**
การให้บริการผ่านระบบนายจ้างแจ้งตาแหน่งงานผ่าน
โดยใช้ระบบ Google Form**
ให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
การนาระบบ e – Service เพื่อให้บริการส่งเสริมการ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E - Testing System
รับสมัครการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โครงการฝึกอบรมผ่านระบบ Online**
สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 50 คนขึ้น
ไป ยื่นแบบสภาพการจ้างและสภาพการทางาน
(คร.11) ผ่านระบบ e – Service
โครงการนายจ้างส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
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สานักงานจัดหางาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สถาบันการศึกษา
ในจังหวัด
กาแพงเพชร

สานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงาน
ประกันสังคม
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4.6 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานกับแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ
แผน
ระดับ
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580)

1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผน
ระดับ
ที่ 2

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. ความมั่นคง

23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก
(พ.ศ. 2561 - 2565) ในส่วนที่กระทรวงแรงงาน
เกี่ยวข้อง 16 แผนแม่บท 12 ประเด็น
11. ศักยภาพ
คน

12. การพัฒนาการเรียนรู้

คนและการศึกษา

แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน

เศรษฐกิจฐานราก

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนพัฒนาจังหวัดกาแพงเพชร
พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563
และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด
(พ.ศ. 2563 - 2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของ
ผู้เตรียมเข้าสู่แรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน และผู้ประกอบการ

6. พื้นที่และ
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

กระจายศูนย์กลางความเจริญ

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

7. โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
EEC +SEC

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม

สังคมสูงวัย

แผน
ระดับ
ที่ 3

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

15. พลังทางสังคม

4. อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

2. การต่างประเทศ

การทางานภาครัฐ

สภาพแวดล้อมรัฐ

21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

22. กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

23. การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

แก้ไขปัญหาทุจริต

บริการสาธารณสุข

เป้าหมาย “เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน/ผู้ประกอบการ 2) คุ้มครอง เสริมสร้างความมั่นคงหลักประกันการทางาน คุณภาพชีวิตที่ดี 3) บริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศ
4) พัฒนากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 5) บริหารจัดการองค์กร บุคลากร 6) พัฒนา ICT และการสื่อสาร

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน เมืองท่องเที่ยวมรดกโลกและวิถีชุมชน สู่สังคมที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สากล

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 - 2565)
“มุ่งพัฒนาและยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการของจังหวัดกาแพงเพชรสู่คุณภาพชีวิตที่ด”ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้าง ความ
มั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี

บัติการด้
หวัดกาแพงเพชร พ.ศ.
2565 นสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์2563
ที่ 1 ส่งเสริ–มระบบประกั
กลยุทธ์ที่ 1แผนปฏิ
ยกระดับความร่
วมมือากันแรงงานจั
บภาคเอกชนงสปก.
ให้แก่แรงงาน
และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา สปก.ด้วยหลักอาชีวอนามัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มี
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือของ สปก.และสถานศึกษาเพื่อป้องกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน.
ปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
ด้านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความสามารถในการจัดทาฐานข้อมูลและการใช้
ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานผลิตแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ 69

ส่วนที่ ๕ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน
(บัญชีโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารด้านแรงงานระดับจังหวัดฯ ฉบับทบทวน)
ตารางที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563
1.ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่ม
คนพิเศษ : ประชารัฐรวมพลัง
สร้างยุวแรงงาน**
2. โครงการ 3 ม.
(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา
เพิ่ม)**
3. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน : แนะแนว
อาชีพให้นักเรียน นักศึกษา**
4. โครงการตกลงความ
ร่วมมือแบบไตรภาคีเพื่อ
ฝึกอบรมให้กับนักเรียนก่อน
จบการศึกษา

จานวน
80
นักเรียน/
นักศึกษาทา
Part Time
จานวน
45
นักเรียน/
นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
จานวน
3,350
นักเรียน/
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
3
11
11.1

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

54

54

188

6,200

5,400

5,400

17,000

สจจ.กพ.

100

100

245

21,200

42,000

42,000

105,200

สจจ.กพ.

3

11

11.1

2,300

2,300

7,950

39,400

23,000

23,000

85,400

สจจ.กพ.

3

11

11.1

20

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

20

-

-

58,000

58,000

สนพ.กพ./
3
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.

11

หน้าที่ 70

11.1

ตารางที่ 18 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

5. โครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยง
จานวน
ฝีมือแรงงานในสถาน
ผู้เข้าร่วม
ประกอบการ
โครงการ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตร
จานวน
เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนก่อน ผู้เข้าร่วม
จบการศึกษา
โครงการ
7. โครงการพัฒนาฝีมือ
จานวน
แรงงานเพื่อการประกอบ
ผู้เข้าร่วม
อาชีพเสริม และอาชีพอิสระ
โครงการ
ด้วยหลักประชารัฐ
8. โครงส่งเสริมความรู้
จานวน
เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก
นักศึกษาก่อน
ก่อนเข้าสู่ตลาด
จบการศึกษา
ตลาดแรงงาน**
ที่ได้รับ
การส่งเสริม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

-

-

20

20

-

40

60

60

160

-

20

-

-

20

40

60

60

160

100,000
(งบ
ประมาณ
กฟภ.)
5,000

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2565

รวม

54,000

54,000

-

-

-

-

-

9,000

9,000

-

สนพ.กพ.

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
3
11
11.1

สนพ.กพ./
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.
100,000
สนพ.กพ./
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.

3

11

11.1

3

11

11.1

23,000

3

11

11.1

สสค.กพ.
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ตารางที่ 18 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

9. โครงการปลูกฝัง
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ให้กับวัยแรงงานก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อน
ความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยของประเทศไทย (Safety
Thailand) ให้ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน**
10. โครงการส่งเสริม
สวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต**

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

จานวน
สถาบัน
การศึกษา
ที่สมัคร
เข้าร่วม
โครงการฯ

-

6

6

12

-

จานวน
แรงงาน
สูงอายุที่
ได้รับการ
ส่งเสริม

100

100

100

300

24,500

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

2564
1,800

28,800

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2565

รวม

1,800

3,600

สสค.กพ.

28,800

57,600

สสค.กพ.

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
3
11
11.1

3

11

หน้าที่ 72

11.2

ตารางที่ 18 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของผู้เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนจบการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

11. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่
สถานศึกษา**
12. SSO Star Contest
(ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ประกันของนักเรียน
และนักศึกษา)**

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
จานวน
นักเรียน/
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
(ประเภท
บุคคล 20 คน
และประเภท
ทีม 20 ทีม)

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

100

100

-

200

20,000

20,000

20,000

60,000

สปส.กพ.

-

-

40

40

-

-

90,000

90,000

สปส.กพ.

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
แผน
ยุทธศาสตร์
แผนย่อย
แม่บทฯ
ชาติด้านที่
ตัวชีวัดที่
ตัวชีวัดที่
3
11
11.1

3

11

หมายเหตุ : **โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 73

11.1

ตารางที่ 19 กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีวัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการยกระดับเพื่อ
จานวน
เพิ่มศักยภาพฝีมือและ
ผู้เข้ารับการ
สมรรถนะแรงงาน
ฝึกอบรมฝีมือ
2. โครงการยกระดับ
จานวนผู้เข้า
แรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน
ทดสอบ
ฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการ มาตรฐาน
แข่งขัน
ฝีมือแรงงาน
3. โครงการเพิ่มผลิตภาพ
จานวน
แรงงานสู่ SMEs 4.0
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

260

260

260

780

380

380

380

1,140

65

65

65

195

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

2563

2564

2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
รวม

414,000 414,000 414,000 1,242,000
254,000 254,000 254,000

762,000

30,000

120,000

30,000

30,000

สนพ.กพ./
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.
สนพ.กพ./
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.
สนพ.กพ.

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและเป้าหมายของแผนย่อย
ภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
2
4
4.1
2

4

4.1

2

4

4.1

หน้าที่ 74

ตารางที่ 20 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานร่วมกับสถาน
ประกอบการและ
สถาบันการศึกษา

จานวน
สถาน
ประกอบการและ
สถาบันการศึกษา
ที่เข้าร่วม
โครงการ
2. โครงการประกันคุณภาพ
จานวน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันการศึกษา
ในสถาบันการศึกษาวิชาชีพ วิชาชีพที่เข้าร่วม
โครงการ
3. โครงการส่งเสริมแรงงาน จานวนผู้เข้าร่วม
นอกระบบให้มีคุณภาพ
โครงการ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
4. โครงการอบรมเข้มข้น
จานวนผู้สอบ
ให้แก่ ผู้ว่างงานให้มีคุณภาพ
ผ่าน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
(เฉพาะสาขาที่ขาดแคลน
หรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ)

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

5
(1/4)

5
(1/4)

5
(1/4)

7
(สปก.
3 แห่ง)

4

4

4

4

-

-

20

20

-

-

-

20

20

-

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและเป้าหมายของแผนย่อย
ภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่ ย่อย
2
4
4.1

2565

รวม

ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้
งปม.

ไม่ใช้
งปม.

สนพ.กพ./
สถาบันการศึกษา
จ.กพ.

ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้
งปม.

ไม่ใช้
งปม.

สนพ.กพ.

2

4

4.1

-

58,000

58,000

สนพ.กพ.

2

4

4.1

-

58,000

58,000

สนพ.กพ.

2

4

4.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 75

ตารางที่ 21 กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานประกอบ
กิจการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน
ไทยและความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้านแรงงาน

จานวนสถาน
ประกอบกิจการ
ที่ได้รับ
การส่งเสริม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

42

50

50

142

8,400

10,000

10,000

28,400

สสค.กพ.

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและเป้าหมายของแผนย่อย
ภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่ ย่อย
2
4
4.1

ตารางที่ 22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ จานวนครั้งที่
บริการเบ็ดเสร็จ Service
ออกหน่วย
Delivery Unit
เคลื่อนที่

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

48

36

36

120

41,280

35,300

35,300

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
รวม
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
111,880 สปส.กพ.
4
15
15.1

หน้าที่ 76

ตารางที่ 22 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพที่ดี
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการ 1 ตาบล 1
หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
เครือข่ายประกันสังคมภาค
สมัครใจเข้มแข็ง
3. โครงการการประชุมชี้แจง
ให้ความรู้งานประกันสังคม
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเชิงรุก**
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนาเครือข่าย**
7. โครงการประกันสังคมเยี่ยม
ผู้ทุพพลภาพผู้ประกันตน
เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือ
ผู้ป่วยหลังวิกฤต
(Intermediate Care)**

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สปส.กพ.
4
15
15.1

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

จานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

1

1

1

3

10,000

10,000

10,000

26,000

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

160

160

160

480

80,000

80,000

80,000

240,000

สปส.กพ.

4

15

15.1

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

100

100

100

300

40,000

40,000

40,000

120,000

สปส.กพ.

4

15

15.1

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

200

200

200

600

40,000

40,000

40,000

120,000

สปส.กพ.

4

17

17.1

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

100

150

240

490

22,100

81,300

116,400 219,800

สปส.กพ.

4

17

17.1

จานวน
ผู้ทุพพลภาพ/
ผู้ป่วยหลังภาวะ
วิกฤต

200

240

317

757

100,000

120,000

158,500 378,500

สปส.กพ.

4

17

17.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 77

ตารางที่ 23 กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการแก้ไขปัญหา
จานวนผู้เข้าร่วม
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ
โครงการ
2. แนวอาชีพผู้ไม่อยู่ใน
จานวนผู้เข้ารับ
ระบบการจ้างงาน :
การอบรมอาชีพ
เพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ **
3. แนวอาชีพผู้ไม่อยู่ใน
จานวนผู้รับงาน
ระบบการจ้างงาน : ส่งเสริม ไปทาที่บ้านเข้า
การรับงานไปทาที่บ้าน **
รับ
การอบรมอาชีพ
4. พัฒนาศักยภาพ
จานวนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากร เข้ารับการอบรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญา**
การเป็นวิทยากร
5. ส่งเสริมประกอบอาชีพ จานวนผู้สูงอายุ
อิสระให้ผสู้ ูงอายุ**
เข้ารับการอบรม
อาชีพอิสระ
6. โครงการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับ
แรงงานกลุ่มเป้าหมาย
การฝึกอบรม
เฉพาะให้มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

669,000 573,600

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
2565
รวม
ยุทธศาสตร์ แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
500,000 1,742,600 สรจ.กพ.
3
11
11.1

120

64,200

64,200

64,200

192,600

สจจ.กพ.

3

11

11.1

12

36

12,900

11,600

11,600

36,100

สจจ.กพ.

3

11

11.1

10

10

20

0

27,000

27,000

54,000

สจจ.กพ.

3

11

11.2

20

20

20

60

28,600

34,000

34,000

96,600

สจจ.กพ.

3

11

11.2

100

100

100

300

260,000 260,000

260,000

780,000

สนพ.กพ.

3

11

11.1

2563

2564

2565

รวม

336

370

300

1,006

40

40

40

12

12

0

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

2563

2564

หน้าที่ 78

ตารางที่ 23 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

7. ส่งเสริม พัฒนา และ
กากับดูแลให้แรงงาน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย
8. กากับ ดูแล ให้สถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ
สนับสนุนให้แรงงานมี
ความรู้ตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
9. โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งชมรม
แรงงาน
นอกระบบ**
10. โครงการส่งเสริม
ความปลอดภัยให้แก่
กลุ่มแรงงานนอกระบบ**
11. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการประกอบ
อาชีพของกลุ่มแรงงานใน
ชุมชน

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมาย
ของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท
เป้าหมาย
แห่งชาติด้าน
ประเด็นที่
ของแผน
ที่
ย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

จานวนลูกจ้างที่
ได้รับการส่งเสริม
ฯ

200

200

200

600

17,848

17,848

17,848

535,440

สสค.กพ.

1

1

1.1

จานวนลูกจ้างใน
สถานประกอบ
กิจการที่ได้ผ่าน
การตรวจฯ

3,000

3,000

3,000

9,000

19,000

19,000

19,000

57,000

สสค.กพ.

4

15

15.1

จานวนแรงงาน
นอกระบบ
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนแรงงาน
นอกระบบ
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม

20

20

20

60

11,000

12,000

12,000

35,000

สสค.กพ.

3

11

11.1

-

10

10

20

7,000

7,000

14,000

สสค.กพ.

3

11

11.1

-

1,780

2,500

4,280

5,211,785

5,211,785

10,423,570

กรง.กพ.

3

11

11.1

-

หมายเหตุ : **โครงการใหม่
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 79

ตารางที่ 24 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ตรวจและกากับสถาน
ประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานขั้นพื้นฐาน
2. โครงการสร้างเครือข่าย
ความปลอดภัยแรงงาน
3. โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัยฯ เชิงรุกใน
สถานประกอบกิจการประเภท
กลุ่มเสี่ยง (SMEs) (รณรงค์ให้
แรงงาน
ใน สปก. รับรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย)

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวน
แรงงานที่
ได้รับ
การรับรู้และ
พัฒนาฯ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สสค.กพ.
4
15
15.1

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

4,500

4,500

4,500

13,500

7,500

7,500

7,500

22,500

2

2

2

6

600

600

600

1,800

สสค.กพ.

4

15

15.1

-

1,198

1,198

2,396

-

11,980

11,980

23,960

สสค.กพ.

4

15

15.1

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 80

ตารางที่ 24 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการด้วยหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการต้นแบบ
ระบบการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สู่อาเซียน ระดับจังหวัด

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวน
สถานประกอบ
กิจการ
และลูกจ้างที่
เข้ารับการ
พัฒนาเป็น
ต้นแบบฯ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

4/400

1/100

1/100

6/600

4,000

2,000

2,000

8,000

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สสค.กพ.
4
15
15.1

ตารางที่ 25 กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (TO BE
NUMBER ONE)

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวน สปก.
ที่จัดตั้งชม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

1

1

1

3

28,500

28,500

28,500

85,500

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สรจ.กพ.
1
1
1.1

หน้าที่ 81

ตารางที่ 25 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการอาสาสมัคร
แรงงานต้านภัยยาเสพติด
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ
4. ตรวจประเมินสถาน
ประกอบกิจการจนกระทั่ง
ผ่านเกณฑ์ มยส.
5. อบรม ประชุมชี้แจงการ
จัดทาระบบการจัดการปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ
6. กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้าง
เจตคติ ที่ดแี ละสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายแรงงาน
ป้องกันยาเสพติด
7. โครงการโรงงานสีขาว

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

จานวน สปก.ที่
แสดงเจตนารมณ์

88

88

88

264

78,000

78,000

78,000

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
รวม
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
234,000 สรจ.กพ.
1
1
1.1

จานวนแรงงานที่
ได้รับรู้ฯ

3,000

2,500

2,500

5,000

45,000

38,100

38,100

76,200

สสค.กพ.

1

1

1.1

จานวนสถาน
ประกอบกิจการที่
เข้าร่วมโครงการฯ

7

4

4

15

3,150

1,800

1,800

6,750

สสค.กพ.

1

1

1.1

จานวนสถาน
ประกอบกิจการที่
เข้าร่วมโครงการฯ

50

50

50

150

30,000

30,000

30,000

90,000

สสค.กพ.

1

1

1.1

จานวนสถาน
ประกอบกิจการที่
เข้าร่วมโครงการฯ

1

1

1

3

10,000

10,000

10,000

30,000

สสค.กพ.

1

1

1.1

จานวนสถาน
ประกอบกิจการที่
เข้าร่วมโครงการฯ

30

20

20

70

13,500

9,000

9,000

31,500

สสค.กพ.

1

1

1.1

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

งบประมาณ (บาท)

หน้าที่ 82

ตารางที่ 26 กลยุทธ์ท่ี 5 ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกหลวงแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการขับเคลื่อน
กลไกเชิงนโยบายในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ
2. โครงการจัดทาทะเบียน
คนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทางาน

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวน สปก.
กลุ่มเสี่ยงที่
ออกตรวจ

จานวนคน
ต่างด้าวที่ยื่น
ขอใบอนุญาต
ทางาน
3. โครงการตรวจสอบการ
จานวนคน
ทางานของคนต่างด้าว และ
ต่างด้าวที่
สถานประกอบการ
ได้รับการ
ตรวจสอบ
4. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อ จานวนผู้รับรู้
ป้องกันการหลอกลวง
การเผยแพร่
คนหางาน
ข้อมูล
5. โครงการคุ้มครองคนหางาน
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตู
บ้าน)

เป้าหมาย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

50

50

50

150

84,865

84,865

84,865

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
รวม
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
254,595 สรจ.กพ.
1
1
1.1

2,509

1,428

1,428

5,365

30,000

1,000

1,000

32,000

สจจ.กพ.

1

1

1.1

1,355

1,355

1,355

4,065

14,900

14,500

14,500

43,900

สจจ.กพ.

1

1

1.1

12,000

7,800

7,800

27,600

35,700

33,700

33,700

103,100

สจจ.กพ.

1

1

1.1

250

-

250

500

40,200

-

40,200

80,400

สจจ.กพ.

1

1

1.1

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

งบประมาณ (บาท)

หน้าที่ 83

ตารางที่ 26 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 5 ยกระดับความสามารถในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกหลวงแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

6. โครงการเครือข่ายชุมชน
จานวนเครือข่าย
ร่วมรณรงค์ป้องกันการ
ชุมชนที่ร่วมรณรงค์
หลอกลวงและลักลอบไปทางาน
ต่างประเทศ
7. โครงการเตรียมความพร้อม
จานวนคนหางานที่
ให้คนหางานเพื่อป้องกันการตก ได้รับการเตรียมความ
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้าน
พร้อม
แรงงานในการไปทางาน
ต่างประเทศ**
8. ตรวจสถานประกอบกิจการที่
จานวน สปก.
เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
ที่ผ่าน
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
การตรวจฯ
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
9. ส่งเสริมความรู้สถานประกอบ
จานวน สปก.
กิจการด้าน แนวปฏิบัติการใช้
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อไปใช้ใน
การบริหารกิจการ/ธุรกิจ
10. สถานประกอบกิจการ
จานวน สปก.
จัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ดี (GLP) **

เป้าหมาย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

700

500

500

1,700

33,500

36,000

36,000

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
รวม
ยุทธศาสตร์ แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
105,500 สจจ.กพ.
1
1
1.1

-

65

65

130

-

12,180

12,180

24,360

สจจ.กพ.

1

1

1.1

200

100

100

400

17,848

17,300

17,300

52,448

สสค.กพ.

1

1

1.1

100

52

52

204

15,000

7,800

7,800

30,600

สสค.กพ.

1

1

1.1

40

22

22

84

6,000

3,300

3,300

12,600

สสค.กพ.

1

1

1.1

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

งบประมาณ (บาท)

หน้าที่ 84

ตารางที่ 27 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพและสังคม
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563
1. โครงการหน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัด
เยี่ยมสถานประกอบการ
เพื่อประสานความร่วมมือ
ด้านแรงงาน**
2. โครงการจัดการความรู้
ด้านแรงงานของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัด**
3. โครงการประเมินติดตาม
ผลการทางานเชิงบูรณาการ
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัด**
4. โครงการเฝ้าระวังและ
สถานประกอบกิจกา
ติดตามสถานประกอบกิจการ
กลุ่มเป้าหมายที่
ที่หยุดกิจการชั่วคราวและมี
ติดตามเฝ้าระวังฯ
แนวโน้มที่จะเลิกจ้าง**

2564

งบประมาณ (บาท)

2565

รวม

2563

-

-

-

-

-

-

-

20

20

40

-

2564

1,100

2565

1,100

รวม

2,200

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สรจ.กพ./
6
20
20.1
สจจ.กพ./
สนพ.กพ./
สสค.กพ./
สปส.กพ.
6
20
20.1

สสค.กพ.

6

20

20.1

6

20

20.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 85

ตารางที่ 28 กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อบูรณาการภารกิจ
ของกระทรวงแรงงาน
2. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน : สร้างเครือข่าย
การแนะแนวอาชีพ**

3. รณรงค์ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์
ด้วยระบบทวิภาคี
4. พัฒนาสถานประกอบ
กิจการให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

78

78

78

234

70,200

70,200

70,200

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
รวม
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
210,600 สรจ.กพ.
3
11
11.1

จานวนครู
แนะแนวหรือ
บุคลากรทาง
การศึกษาที่
เข้าร่วม
สัมมนา
จานวน
แรงงานที่
ได้รับการ
ส่งเสริมฯ
จานวนสถาน
ประกอบ
กิจการที่เข้า
ร่วม
โครงการฯ

65

40

40

145

30,000

38,000

38,000

106,000

สจจ.กพ.

3

11

11.1

4,000

3,900

3,900

11,800

7,000

6,790

6,790

20,580

สสค.กพ.

4

15

15.1

6

6

6

18

2,500

2,500

2,500

7,500

สสค.กพ.

4

15

15.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 86

ตารางที่ 28 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการบริหารจัดการและ
การดาเนินงานศูนย์อานวยการ
แรงงานสัมพันธ์และศูนย์
ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์
5. ส่งเสริมสวัสดิการ
เพื่อแรงงาน ครอบครัว
และสังคม
6. กากับให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ
7. จัดงานวันแรงงาน
แห่งชาติ**

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สสค.กพ.
4
15
15.1

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

จานวนครั้งที่
จัดทารายงาน
ฯ

4

4

4

12

4,500

4,500

4,700

13,700

จานวนลูกจ้าง
ในสปก.
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
สวัสดิการฯ
จานวนสถาน
ประกอบ
กิจการฯ
จานวนครั้ง
ที่จัดโครงการ

5,000

5,000

5,000

15,000

10,000

10,000

10,000

30,000

สสค.กพ.

4

15

15.1

20

13

13

46

1,400

1,400

1,300

4,100

สสค.กพ.

4

15

15.1

1

1

1

3

20,000

20,000

20,000

60,000

สสค.กพ.

3

15

15.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 87

ตารางที่ 29 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมกระบวนการทางานด้วยหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ***

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวนครั้งที่
ดาเนินการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

1

1

1

3

-

-

-

-

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สรจ.กพ./
6
21
21.1
สจจ.กพ./
สนพ.กพ./
สสค.กพ./
สปส.กพ.

หมายเหตุ : ***ร่วมกับสานักงาน ปปช.ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
ตารางที่ 30 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรทุกระดับเข้าสู่ยุครัฐบาล
ดิจิตอลและการใช้ Big Data **

ตัวชีวัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563

2564

2565

-

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

2563
-

2564

2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

รวม

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สรจ.กพ./สจจ.กพ./
6
20
20.2
สนพ.กพ./
สสค.กพ./สปส.กพ.

หน้าที่ 88

ตารางที่ 30 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ Big Data ในระดับจังหวัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

2. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
แรงงานที่มีทักษะพิเศษ**
3. โครงการจัดทาทะเบียน
กาลังแรงงานและความต้องการ
ด้านแรงงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ**
4. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
และพร้อมเข้าสู่ Big Data**
5. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านแรงงานเข้าสู่ Big
Data**

เป้าหมาย

2563

2564

2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
6
20
20.2

-

-

-

-

6

20

20.2

-

-

6

20

20.2

-

-

6

20

20.2

หมายเหตุ : **โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 89

ตารางที่ 31 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาความสามารถในการจัดทาข้อมูลและการใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศของผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ
และหน่วยงานผลิตแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด
ระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านแรงงาน**
หมายเหตุ : **โครงการใหม่

เป้าหมาย

2563

2564

งบประมาณ (บาท)

2565

รวม

-

2563

2564

2565

รวม

-

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
แผน
เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สรจ.กพ./
6
20
20.2
สจจ.กพ./
สนพ.กพ./
สสค.กพ./
สปส.กพ.

ตารางที่ 32 กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563
1. การให้บริการจัดหางานผ่าน
ระบบ Smart Job Center

2564

-

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

2563
-

2564

2565

รวม

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สจจ.กพ.
6
20
20.1

หน้าที่ 90

ตารางที่ 32 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563
2. ให้บริการผู้ประกันตนกรณี
ว่างงานผ่านระบบขึ้นทะเบียน
และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี
ว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
3. การให้บริการผ่านระบบ
ส่งเสริมการมีงานทา**
4. การให้บริการผ่านระบบ
หางานผู้สูงอายุ**
5. การให้บริการจัดหางานผ่าน
ระบบจ้างงานเด็กจบใหม่**
6. การให้บริการผ่านระบบ
ติดตามผลการพิจารณาอนุญาต
การทางานของคนต่างด้าว**
7. การให้บริการผ่านระบบแจ้ง
การทางานของคนต่างด้าว**
8. การให้บริการผ่านระบบ
อนุญาตทางานของคนต่างด้าว
(3 สัญชาติ) ทาง
อิเล็กทรอนิกส์**

2564

2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สจจ.กพ.
6
20
20.1

-

-

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 91

ตารางที่ 32 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

2563
9. การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ**
10. การให้บริการผ่านระบบ
ติดตามผลการตรวจและคุ้มครอง
แรงงาน**
11. การให้บริการผ่านระบบ
ลงทะเบียนหางานผ่าน โดยใช้
ระบบ Google Form**
12. การให้บริการผ่านระบบ
นายจ้างแจ้งตาแหน่งงานผ่าน
โดยใช้ระบบ Google Form**
13. ให้บริการผู้ประกันตนกรณี
ว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
14. การนาระบบ e – Service
เพื่อให้บริการส่งเสริมการ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

2564

2565

งบประมาณ (บาท)

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สจจ.กพ.
6
20
20.1

-

-

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

-

-

สจจ.กพ.

6

20

20.1

สนพ.กพ.

6

20

20.1

3,300

3,300

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

3,500

10,100

ไม่ใช้
งปม.

ไม่ใช้
งปม.

ไม่ใช้
งปม.

ไม่ใช้
งปม.

หน้าที่ 92

ตารางที่ 32 (ต่อ) กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

15. การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E - Testing
System
16. รับสมัครการฝึกอบรมหรือ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
17.โครงการฝึกอบรมผ่านระบบ
Online**

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
2563
2564
2565
รวม
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
196,000 196,000 196,000 588,000 สนพ.กพ.
6
20
20.1

2563

2564

2565

รวม

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

340

340

340

1,020

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

300

400

500

1,200

-

-

-

-

สนพ.กพ.

6

20

20.1

-

20

40

60

-

-

80,000

80,000

สนพ.กพ.

6

20

20.1

-

495

495

990

-

6,500

6,500

13,000

สสค.กพ.

6

20

20.1

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
18. สถานประกอบกิจการที่มี
จานวนสถาน
ลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้น
ประกอบ
ไป ยื่นแบบสภาพการจ้างและ
กิจการ
สภาพการทางาน (คร.11) ผ่าน กลุ่มเป้าหมาย
ระบบ
ขนาดตั้งแต่
e – Service
10 คนขึ้นไป
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ตารางที่ 32 (ต่อ) กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

19. การแจ้งการจ้างลูกจ้างซึง่ เป็น
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี
(คร.2) และการสิ้นสุดการจ้าง
(คร 4.)
20. ระบบการรับคาร้อง
(คร 7.) ทางอิเล็กทรอนิคส์
21. การแจ้งขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ออนไลน์
22. การแจ้งการจ้างลูกจ้างซึง่ เป็น
เด็กอายุต่ากว่า
18 ปี (คร.2) และการสิ้นสุดการ
จ้าง (คร 4.)
23. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
นายจ้างเพื่อจัดทาข้อมูลและ
จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)

ตัวชีวัดระดับ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
รับผิดชอบ/ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยงาน และเป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
สนับสนุน
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ แผน เป้าหมาย
แห่งชาติ
แม่บท ของแผน
ด้านที่
ประเด็นที่
ย่อย
สสค.กพ.
4
15
-

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.กพ.

4

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.กพ.

4

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สสค.กพ.

4

15

-

160

80

80

320

40,000

20,000

20,000

80,000

สปส.กพ.

6

20

20.1

หมายเหตุ : **โครงการใหม่
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ตารางที่ 33 เอกสารประกอบการพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องของตัวชีวัด
ตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร กับตัวชีวัดย่อยและตัวชีวัดแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท)
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส

ด้าน

รหัส

ประเด็นที่
ตัวชีวัด

1

ด้านความมั่นคง

1
2

1. ความมั่นคง
ตัวชี้วัด : ดัชนีสันติภาพโลก ดัชนีวัดความสุขของ
ประชากรไทย
2. การต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : การต่างประเทศ
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รหัส

แผนย่อย
ตัวชีวัด

1.1 1. ความมั่นคง
แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
2.1 2. การต่างประเทศ
แผนย่อย การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด :
1) ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.2 2) ระดั บ ความส าเร็ จ บทบาทไทยในการก าหนดบรรทั ด ฐานและ
มาตรฐานระหว่างประเทศ
2.3 3) อันดับ/คะแนนของไทยในดัชนีสากลในประเด็นที่มีนัยสาคัญต่อ
ผลประโยชน์ของชาติมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

หน้าที่ 95

ตารางที่ 33 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องของตัวชีวัด
ตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร กับตัวชีวัดย่อยและตัวชีวัดแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท)
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส

ด้าน

รหัส

ประเด็นที่

รหัส

ตัวชีวัด
2

ด้านการสร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม

4

4. อุตสาหกรรมและการบริหารแห่งอนาคต
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
และผลิตภาพการผลิตในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ
11 11. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human
Development Index)
15 15. พลังทางสังคม
ตัวชี้วัด :ความก้าวหน้าทางสังคม
16 16. เศรษฐกิจฐานราก
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงของประเทศ
ไทย
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แผนย่อย
ตัวชีวัด

4.1

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ตัวชี้วัด: อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน

11.1 แผนย่อย พัฒนา ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน ≥ 2.5 % ต่อปี
11.2 แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทาและรายได้เหมาะสม
15.1 แผนย่อย การรับรองสังคมสูงวัยเชิงรุก
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรอายุ 25 – 59 ปีมีการเตรียมการเพื่อ
ยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
15.2 ตัวชี้วัด : สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง
16.1 แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากร ร้อยละ 40
ที่มีรายได้ต่าสุด (เฉลี่ยร้อยละ)

หน้าที่ 96

ตารางที่ 33 (ต่อ) เอกสารประกอบการพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องของตัวชีวัด
ตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร กับตัวชีวัดย่อยและตัวชีวัดแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท)
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รหัส

ด้าน

รหัส

ประเด็นที่
ตัวชีวัด

6

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ

รหัส

แผนย่อย
ตัวชีวัด

17 17. ความเสมอภาคและหลักประกันสังคม
17.1 แผนย่อย การคุ้มครองสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรที่ได้รับความคุ้มครอง
สังคม และ สุขภาพ
และมาตรการคุ้มครองทางสังคม
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองอย่างน้อย 9 กรณี
20 20. การบริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพ 20.1 1) แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
ภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนความสาเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้
ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการ
เป็นดิจิทัล
ให้บริการของภาครัฐ
20.2 2) แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
21 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21.1 แผนย่อย แผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด : อันดับดัชนีการรับรู้ทุจริต (CPI Index)
ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ของประเทศไทย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดกาแพงเพชร
และข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
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1. สภาพทั่วไปของจังหวัด (ข้อมูลพืนฐาน)
1.1) ความเป็นมา
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสาคัญ ทางประวัติศาสตร์และเจริญ รุ่ง เรือ ง
มาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร
และคณฑี นอกจากนี้เ มื องก าแพงเพชรยั งเป็ นเมื องที่ ส องที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ นมหาราชได้ ค รองเมือง
มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาวชิรปราการ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกาแพงเพชรเป็นจัง หวัด
กาแพงเพชร
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่ากาแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
เดิ ม เรี ย กชื่ อ ว่ า “เมื อ งชากั ง ราว” และมี เ มื อ งบริ ว ารรายล้ อ มอยู่ เ ป็ น จ านวนมาก เช่ น เมื อ งไตรตรึ ง ษ์
เมื อ งเทพนคร ฯลฯ การที่ ก าแพงเพชรเป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า น รั บ ศึ ก สงครามในอดี ต อยู่ เ สมอ จึ ง เป็ น เมื อ ง
ยุทธศาสตร์ มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวั ติศาสตร์มากมาย เช่น กาแพงเมือง
คูเมืองป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว
และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์
ที่ 2 แห่ง ราชวงศ์สุ โขทัยเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1890 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไ ทกษัตริย์องค์ที่ 5
แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของลาน้าปิง คือ “เมืองนครชุม”
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่องกาแพงเมืองไว้ว่า “เป็นกาแพงเมืองที่
เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย”
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ก าแพงเพชรเป็ น เมื อ งศู น ย์ก ลางการท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ง หนึ่ง
เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน “อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร”
ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534
1.2) ที่ตังและอาณาเขต
จั งหวั ดก าแพงเพชรตั้ งอยู่ ในเขตภาคเหนื อตอนล่ าง อยู่ ที่ ละติ จู ด 15 องศา 51 ลิ ปดาเหนื อ
ถึงลองจิจูด ที่ 16 องศา 54 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 90 องศาตะวันออก ถึงเส้นแวง 100 องศา 3 ลิปดา
ตะวั น ออก (สู ง กว่ า ระดั บ น้ าทะเล 116.2 เมตร : ที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด ก าแพงเพชร) อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครตามระยะทางทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ๓๕๘ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอโพธิ์ทะเล
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1.3) ขนาดพืนที่
จังหวัดกาแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,681 ไร่) เป็นพื้นที่ การเกษตร
ประมาณ 4,913.7 ตารางกิโลเมตร (3,071,075 ไร่) ป่าไม้ 1,990.5 ตารางกิโลเมตร (1,244,060 ไร่)
พื้นที่ นอกการเกษตรอีกประมาณ 1,703.3 ตารางกิโลเมตร (1,064,546 ไร่)
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จ.สุโขทัย
จ.ตาก

จ.พิษณุโลก
จ.พิจิตร

จ.นครสวรรค์
แผนภาพที่ 3 แผนที่จังหวัดกาแพงเพชรและเขตติดต่อ
1.4) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาแพงเพชรอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและมีแม่น้าปิงไหลผ่านเป็นระยะทาง
ยาวประมาณ 140 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
ลั ก ษณะที่ 1 เป็ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาตอนบนแบบตะพัก ลุ่ ม แม่ น้ ามี ระดั บ ความสูง
ประมาณ 43-107 เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางทิศตะวันออก และตอนใต้ของจังหวัด
ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือและตอนกลางของจังหวัด
ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุและต้นน้าลาธารต่าง ๆ ที่สาคัญ
1.5) ตราประจาจังหวัด
เป็นรูปกาแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วงประดิษฐานอยู่ในรูป
วงกลมต้นไม้ประจาจังหวัด คือ ต้นสีเสียดแก่น
1.6) ดอกไม้ประจาจังหวัด คือ ดอกพิกุล
1.7) คาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้าค่า ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”
1.8) พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.9 การปกครองและจานวนประชากร
จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย 11 อาเภอ 78 ตาบล 957 หมู่บ้าน ด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 อบจ. 3 เทศบาลเมือง 22 เทศบาลตาบล 64 องค์การบริหารส่วนตาบล
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ตารางที่ 34 ข้ อ มู ล พื นที่ แ ละเขตการปกครอง จั ง หวั ด กาแพงเพชร
ข้ อ มู ล พื นที่ แ ละเขตการปกครอง จั ง หวั ด กาแพงเพชร
เทศบาล เทศบาล
อาเภอ
พืนที่ (ตร.กม.) ตาบล หมู่บ้าน
อบต.
เมือง
ตาบล
เมืองฯ
1,962.05
16
220
2
5
14
ไทรงาม
448.86
7
71
1
7
คลองลาน
1,140.25
4
68
1
3
ขาณุวรลักษบุรี
1,143.14
11
143
1
2
10
คลองขลุง
1,185.37
10
103
4
8
พรานกระต่าย
781.88
10
116
4
6
ลานกระบือ
359.09
7
68
3
5
ทรายทองวัฒนา
252.96
3
38
1
2
ปางศิลาทอง
480.55
3
42
3
บึงสามัคคี
377.19
4
45
1
3
โกสัมพีนคร
476.17
3
43
3
รวมทังจังหวัด
8,607.51
78
957
3
22
64
ที่ ม า : ที่ ทาการปกครองจั ง หวั ด กาแพงเพชร
1.10 ภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดกาแพงเพชร
เศรษฐกิจจังหวัดกาแพงเพชร ในเดือนธันวาคม 2563 มีสัญญาณหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือน
เดียวกันของปีก่อนและหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัว จากกาลัง ซื้อภาคครัวเรือนโดยรวมอ่อนแอ
รายได้เกษตรกรลดลงจากผลผลิตที่ลดลงจากภาวะภัยแล้งและฝนตกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต นักลงทุน
ชะลอการลงทุน โดยด้านการใช้จ่าย (อุปสงค์) ขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่
ช่วยพยุง เศรษฐกิจ โดยเบิกจ่ายงบประจาและงบลงทุนได้ ในขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมหดตั ว
เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังอยู่ในระดับต่า และสินเชื่อเพื่อการลงทุน การบริโภคภาคเอกชนลดลง
ตามการใช้จ่ายในทุกประเภทด้านการผลิต (อุปทาน) หดตัวจากภาคเกษตรกรรม หดตัวจากปริมาณผลผลิต
ข้าว มันสาปะหลัง และอ้อยโรงงาน ภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตหมวดเครื่องดื่ม ภาคบริการหดตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางด้าน เสถียรภาพเศรษฐกิจลดลงจากราคาน้ามันเชื้อเพลิง
และการสื่อสาร ด้านเงินฝากขยายตัว ผลจากการที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากขึ้น ในขณะที่ด้าน
สินเชื่อหดตัวจากมาตรการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน สาหรับการจ้างงานขยายตัว
1.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาแพงเพชร (GPP : Gross Provincial Product)
จังหวัดกาแพงเพชร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม (GPP) ปี 2561 ตามราคาประจาปี 117,705 ล้านบาท
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (PER CAPITA GPP) 150,783 บาท จัดเป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และเป็น
อันดับที่ 25 ของประเทศ โดยสาขาการผลิตที่ทารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมี
มูลค่า 31,186 ล้านบาท (ร้อยละ 26.50 ของมูลค่าทั้งหมด) รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์
และป่าไม้มีมูลค่า 26,391 ล้านบาท (ร้อยละ 22.42) และสาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ซึ่งมีมูลค่า
21,974 ล้านบาท (ร้อยละ 18.67)
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แห่ง

1.12 ดัชนีราคาผู้บรโภคจังหวัดกาแพงเพชร
ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดกาแพงเพชร เดือนธันวาคม2563 เท่ากับ 100.10 เมื่อเทียบกับดัชนี
ราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.20จาการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 สาหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
พิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ย 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2563 กับระยะเดียวกันของปี 2562 (AoA)
ลดลงร้อยละ 0.8 ตามการปรับลดลงของดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง ร้อยละ 2.6
สาหรับดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.2
1.13 การจดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จั ง หวั ด ก าแพงเพชรมีก ารจดทะเบีย นนิติ บุ ค คลตั้ ง ใหม่ทั้ ง สิ้ น 34 ราย
แบ่งเป็นบริษัทจากัดจานวน 5 ราย และห้างหุ้นส่วนจากัด 29 ราย อุตสาหกรรมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งใหม่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1)อุตสาหกรรมการก่อสร้าง18 ราย (2) การขายส่ง ขายปลีก ฯ 7 ราย และ
(3) การผลิต4 ราย
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
บริษัทจากัด

3

2 2
0
การผลิต

1

การไฟฟ้า

0
การก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด

4

3
0

1

0

การขายส่งฯ อสังหาริมทรัพย์ฯ บริการชุมชนฯ

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดกาแพงเพชร
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร
เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่ พบว่า บริษัทจากัดมีทุน จดทะเบียนทั้งสิ้น 6.50 ล้าน
บาทและห้างหุ้นส่วนจากัด 38.00 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มี ทุนจดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ สาขาการ
ก่อสร้างที่มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจากัดจ านวน
24.00 ล้านบาท
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ตารางที่ 35 การจดทะเบียนของนิติบุคคลตังใหม่ตามหมวดธุรกิจจังหวัดกาแพงเพชร
ไตรมาส 4 ปี 2563
บริษัทมหาชน
บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
จากัด
อุตสาหกรรม
แห่ง ล้านบาท
เกษตรกรรมการล่าสัตว์ และการ
ป่าไม้
การประมง
การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟ้าแก๊สฯ
เกษตรกรรมการล่าสัตว์ฯ
การก่อสร้าง
การขายส่งการขายปลีกฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
การบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศรวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์
การให้บริการชุมชนฯ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
องค์การระหว่างประเทศและ
องค์การต่างประเทศอื่นๆและ
สมาชิก
ไม่ทราบ
รวม

แห่ง

รวม
ล้าน
ล้านบาท แห่ง ล้านบาท แห่ง บาท

-

-

-

-

-

-

2
3
-

4.00
2.50
-

2
1
18
4
-

4.50
1.00
24.00
5.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
-

2.50
-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
6.50
29 38.00 0
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดกาแพงเพชร

0
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1.14 การจดทะเบียนโรงงาน
สาหรับการจดทะเบียนโรงงานใหม่ในจังหวัด พบว่า มีการจดทะเบียนรวม 17 ราย โดย
ประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการจดทะเบียนโรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) อุตสาหกรรมอื่น ๆ 9 ราย 2)
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 3 ราย และ 3) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน2 ราย 4)
อุตสาหกรรมอาหาร 1 ราย 5) อุตสาหกรรมอโลหะ1 ราย รวมเงินลงทุน 3,652,036,169 บาท การจด
ทะเบียนโรงงานดังกล่าวทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 241 คน
ตารางที่ 36 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหม่ของจังหวัดกาแพงเพชรจาแนก
ตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ไตรมาส 4 ปี 2563
จดทะเบียน
เลิกกิจการ
ประเภทอุตสาหกรรม
จานวน
จานวน
เงินทุน
คนงาน
(แห่ง)
(แห่ง)
(ล้านบาท)
(คน)
อุตสาหกรรมการเกษตร
1
10,200,000
8
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
2
7,220,000
63
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
1
6,800,000
25
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
3
57,000,000
40
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
1
7,000,000
3
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักร
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมขนส่ง
9
3,563,816,169
102
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม
17
3,652,036,169
241
0
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาแพงเพชร
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2. ข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
2.1) โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร

ประชากรรวม
760,069 คน

ผู้มีอายุ 15 ปี ขึนไป
625,348 คน
ช = 301,482 คน ญ = 323,866 คน
กาลังแรงงานรวม
431,943 คน
ช= 203,159 คน ญ=201,784 คน

จานวน
ผู้มีงานทา
418,597 คน

ผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
134,721 คน
ช= 69,013 คน ญ= 65,708 คน

ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
193,405 คน
ช=71,323 คน ญ=122,082 คน

จานวน
ผู้ไม่มีงานทา
9,660 คน

ทางานบ้าน 52,464 คน

เรียนหนังสือ 41,988 คน
อื่น ๆ 98,953 คน

ภาคเกษตรกรรม
217,693 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
200,904 คน
ภาพที่ 5 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
ที่มา: สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
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2.2) ตารางที่ 37 แสดงจานวนประชากร จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี 2563
สถานภาพแรงงาน
ชาย
หญิง
รวม
ประชากรรวม
370,495
389,574
760,069
ประชากรอายุ 15 ปีขึนไป
301,482
323,866
625,348
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
230,159
201,784
431,943
- ผู้มีงานทา
221,191
197,406
418,597
- ผู้ว่างงาน
6,751
2,909
9,660
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
2,217
1,469
3,686
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
71,323
122,082
193,405
- ทางานบ้าน
4,387
48,077
52,464
- เรียนหนังสือ
19,208
22,780
41,988
- อื่น ๆ
47,728
51,225
98,953
ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี
69,013
65,708
134,721
สถานภาพแรงงาน
ชาย
หญิง
รวม
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.3) ตารางที่ 38 แรงงานนอกระบบในจังหวัดกาแพงเพชร จาแนกตามอาชีพและเพศ ปี 2563
ประเภทอาชีพ
รวม
1. ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ
2,126
2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
1,069
3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
1,062
4. เสมียน
0
5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
45,088
6. ผู้ปฏิบัติงานทีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
189,095
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
24,112
8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
3,233
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆในด้านการขายและการให้บริการ
45,011
10. คนงานซึ่งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น
0
รวม
310,797
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.4) ตารางที่ 39 แสดงอัตราการว่างงานของจังหวัดกาแพงเพชร
ประเภท
ผู้ว่างงาน

1/2562
1,967

กาลังแรงงานใน
จังหวัด

428,601 429,269 414,917 418,688 417,127 424,099 431,033 431,943

อัตราการว่างงาน
ในจังหวัด

0.46

2/2562
9,254

2.16

3/2562
3,851

0.93

4/2562
5,843

1.40

1/2563
2,938

0.70

2/2563
10,714

3/2563
8,170

2.53

1.90

4/2563
9,660

2.24

ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
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2.5) ตารางที่ 40 แสดงจานวนตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงาน จังหวัดกาแพงเพชร จาแนก
ตามอาชีพไตรมาส 4 ปี 2563
ประเภทอาชีพ
ผู้บัญญัติกฎหมายข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆและอาชีพที่
เกี่ยวข้อง
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานทีมีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้า
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ
อาชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้ฝึกงาน
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)
57
37

ผู้ลงทะเบียน
สมัครงาน (คน)
24
16

319

68

109

159
132
1

44
61
0

106
85
1

166

3

4

305

8

27

458
0
1,634

37
0
261

53
0
437

บรรจุงาน (คน)
38
14

ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.6) ตารางที่ 41 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงการบรรจุงานของจังหวัดกาแพงเพชร ปี 2562 - 2563
การบรรจุงาน
ผู้ได้รับการบรรจุงาน
ผู้สมัครงานในจังหวัด
จานวนตาแหน่งงานว่าง
อัตราการบรรจุงานต่อ
ผู้สมัครงานจังหวัด
อัตราการบรรจุงานต่อ
ตาแหน่งงานว่างจังหวัด

1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563
312
318
302
324
308
373
267
437
166
196
121
179
177
163
261
261
338
363
357
347
350
568
1,634 1,634
187.95 162.24 249.59 181.01 174.01 228.83 102.30 167.43
92.31

87.60

84.59

93.97

88.00

65.67

16.34

26.74

ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
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2.7) ตารางที่ 42 แสดงแรงงานต่างด้าว จาแนกตามลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว
ไตรมาส 4 ปี 2563
ลักษณะการเข้าเมืองและประเภทคนต่างด้าว
คน
รวม

5,873

มาตรา 59
ประเภทตลอดชีพ
ประเภททั่วไป
ประเภทพิสูจน์สัญชาติเดิม
ประเภทพิสูจน์สัญชาติตามมติ ครม. 4 ส.ค. 63)
ประเภทนาเข้าตาม MOU (MOU, MOU ตามมติ ครม. 20 ส.ค. 62)
มาตรา 62
ประเภทส่งเสริมการลงทุน
มาตรา 63
ประเภทชนกลุ่มน้อย
มาตรา 64
ประเภทคนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล

118
228
5,464

63
-

ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.8) ตารางที่ 43 แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขอจดทะเบียน ณ จังหวัดกาแพงเพชร จาแนกตาม สัญชาติ
ไตรมาส 4 ปี 2563
สัญชาติ (คน)
รวม
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
4,427
619
646
5,692
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.9) ตารางที่ 44 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาแพงเพชร
ปี 2562-2563
ผู้มีงานทาในจังหวัด
แรงงานต่างด้าวทังหมด
ในจังหวัด
แรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา)

1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563
418,776 414,060 405,522 405,775 401,033 389,117 416,543 418,597
7,360

7,301

7,303

7,433

6,509

6,359

5,987

5,464

7,549

7,475

7,509

7,671

6,663

6,589

6,194

5,962
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ตารางที่ 44 (ต่อ) แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในจังหวัดกาแพงเพชร
ปี 2562-2563
อัตราการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
ต่อจานวนผู้มีงานทา
ทังหมด
อัตราการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว
3 สัญชาติ (เมียนมา
ลาว กัมพูชา)

1/2562
1.76

2/2562
1.76

3/2562
1.80

4/2562
1.83

1/2563
1.62

2/2563
1.63

3/2563
1.44

4/2563
1.31

1.80

1.81

1.85

1.89

1.66

1.69

1.49

1.42

ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.10) ตารางที่ 45 แรงงานไทยจังหวัดกาแพงเพชรที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปทางานต่างประเทศ จาแนก
ตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส 4 ปี 2563
ร้อยละ
วิธีการเดินทาง
จานวน (คน)
รวม
123
100.00
บริษัทจัดหางานจัดส่ง
66
53.66
Re-Entry
9
7.32
เดินทางด้วยตัวเอง
20
16.26
นายจ้างพาไปฝึกงาน
1
0.81
นายจ้างพาไปทางาน
14
11.38
กรมการจัดหางานจัดส่ง
13
10.57
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.11) ตารางที่ 46 แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนประกันสังคมในจังหวัด
กาแพงเพชร จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน

จานวน
สถานประกอบการ (แห่ง)
1,171
376
226
213
57
43
6
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ลูกจ้าง (คน)
2,403
2,446
3,040
6,547
3,836
7,141
2,162
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2.11) ตารางที่ 46 (ต่อ) แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนประกันสังคมใน
จังหวัดกาแพงเพชร จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
จานวน
ขนาดสถานประกอบการ
สถานประกอบการ (แห่ง)
ลูกจ้าง (คน)
500 - 999 คน
8
6,060
1,000 คน+
0
0
รวม
2,100
33,635
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2563
2.12) ตารางที่ 47 แสดงจานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกองทุนเงินทดแทนในจังหวัด
กาแพงเพชร จาแนกตามขนาดสถานประกอบการ
ขนาดสถานประกอบการ
สถานประกอบการ (แห่ง)
ลูกจ้าง (คน)
รวม
2,227
33,612
ไม่สามารถแยกขนาดได้
2,227
33,612
ที่มา : สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดกาแพงเพชร ไตรมาส 4/2562
2.13) ตารางที่ 48 แสดงการเปลี่ยนแปลงแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนในจังหวัดกาแพงเพชร ปี 25622563
ประเภท
ผู้ประกันตนในจังหวัด
ผู้ประกันตนมาตรา 33
ผู้ประกันตนมาตรา 39
ผู้ประกันตนมาตรา 40
จานวนผู้มีงานทาใน
จังหวัด
อัตราแรงงานที่เป็น
ผู้ประกันตน

1/2562
67,955
30,842
6,021
31,092

2/2562
70,097
32,019
6,080
31,998

3/2562
70,936
31,713
6,145
33,078

4/2562
73,102
31,608
6,210
35,284

1/2563
75,617
32,995
6,228
36,394

2/2563
76,811
33,442
6,606
36,763

3/2563
76,809
32,763
6,740
37,306

4/2563
78,642
33,438
6,917
38,287

418,776 414,060 405,522 405,775 401,033 389,117 416,543 418,597
16.23

16.93

17.49

18.02

18.86

19.74

18.44

18.79

2.14) ตารางที่ 49 การฝึกเตรียมเข้าทางาน/การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน/การทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในจังหวัดกาแพงเพชร จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 4 ปี 2563
กลุ่มอาชีพ

ช่างก่อสร้าง
ช่างอุตสาหกรรม
ช่างเครื่องกล
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมศิลป์
ธุรกิจและบริการ
รวม

การฝึกเตรียมเข้าทางาน
ผู้เข้ารับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
(คน)
(คน)

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ผู้เข้ารับการฝึก
ผู้ผ่านการฝึก
(คน)
(คน)

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผู้เข้ารับ
ผู้ผ่าน
การทดสอบ (คน)
การทดสอบ (คน)

3
2

-

25
20

25
20

47
43

42
25

5

-

26
71

23
68

51
141

43
110
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2.15) ตารางที่ 50 แสดงอัตราการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ความปลอดภัยในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ ปี 2562 - 2563
ประเภท
สถานประกอบกิจการที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
สถานประกอบการที่ผ่าน
การตรวจคุ้มครองแรงงาน
สถานประกอบกิจการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทางาน
สถานประกอบการที่ผ่าน
การตรวจความปลอดภัยใน
การทางาน
อัตราการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการ
อัตราการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยใน
การทางานของสถาน
ประกอบกิจการ

จานวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1/2562 2/2562 3/2562 4/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563
2

6

1

4

0

16

0

17

1916

255

1256

516

876

1568

669

876

0

2

2

7

0

13

0

15

2088

257

2178

464

1134

1264

1828

1318

1.33

37.50

0.98

11.43

0.00

17.02

0.00

39.53

0.00

16.67

3.23

24.14

0.00

22.81

0.00

30.00
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ภาคผนวก ข
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 114

บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพืนที่
จังหวัดกาแพงเพชร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 15 มาตรา 34
และมาตรา 35 กาหนดให้กระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนา
ฝี มื อ แรงงาน ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ง านท า และตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2559 มีการแบ่งส่วนราชการบริห ารส่วนภูมิ ภาคขึ้น ในแต่ ละจัง หวัด ส าหรับ จั ง หวั ดก าแพงเพชรมี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมบทบาทภารกิจ รวม 5 หน่วยงาน ดังนี้
สานักงานแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในฐานะตั วแทนของกระทรวงในภู มิ ภาค รวมทั้ ง ด าเนินการประสานและ
สนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติง านตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานรวมทั้ง
กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จัง หวัด
และกลุ่มจังหวัด
3. ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมู ลสารสนเทศด้ านแรงงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ง านด้ าน
แรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ประสานการดาเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเ คราะห์ส ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้ม ความต้อ งการแรงงานและเป็น ศู น ย์
ทะเบียนข้อมูลแรงงาน
3. พัฒ นาระบบ รูป แบบ มาตรการ และวิธีก ารด้า นการจัด หางานจัด ทาและประสาน
แผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกาหนด
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้ค าปรึก ษา ส่ง เสริม และให้บ ริก ารแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัด ให้แ ก่
ประชาชน
5. ปฏิบ ัต ิก ารอื ่น ใดตามที ่ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็น อ านาจหน้า ที ่ข องกรมหรือ ตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มีภารกิจหน้าที่
1. ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- ฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นาความรู้ค วามสามารถทัก ษะ และทัศ นคติ ในการทางาน ของ
แรงงานและผู้ประกอบการ
- แรงงานใหม่ (ฝึกเตรียมเข้าทางาน จานวน 280 - 840 ชั่วโมง)
- แรงงานนอกระบบ (อาชีพเสริม จานวน 18 - 30 ชั่วโมง)
- แรงงานในสถานประกอบกิจการ (ยกระดับฝีมือแรงงาน)
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2. ด้านส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศ
- การส่งเสริมให้คาแนะนาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของ ผู้ประกอบอาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครั ฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ
แรงงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการนามาตรฐานฝีมือแรงงานไป
3. ด้า นการส่ง เสริม การมีส่ว นร่ว มสร้า งเครือ ข่า ยการพัฒ นาฝีมือ แรงงานตาม พ.ร.บ.
ส่ง เสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
- การประสานงานและส่ง เสริม ความร่ว มมือ บูร ณาการหน่ว ยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาบุคลากรฝึก และหลักสูตรให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการกาหนดนโยบาแนว
ทางการพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่ ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึก
อาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
- ส่ งเสริ มให้ สถานประกอบกิ จการพั ฒนาฝี มื อแรงงานเพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงานและ
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
แรงงานและสิทธิ
4. ด้านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพมี
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการให้
ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทางาน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อกาหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ
ต าแหน่ ง งาน หรื อ ลั ก ษณะงานใดที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ สาธารณะหรื อ ต้ อ งด าเนิ น การโดยผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ได้รับการรับรองความรู้ความสามารถ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. กาหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมกากับดูแลให้การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. คุ ้ม ครองดูแ ลแรงงานทั ้ง ในระบบและนอกระบบ ให้ไ ด้ร ับ สิท ธิป ระโยชน์ต ามที่
กฎหมายกาหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
5. ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงาน
ความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
6. ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
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7. ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้ าน
แรงงาน
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้ านสวั สดิการและคุ้ มครองแรงงาน จัดทาแผนงานและ
ประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานและพัฒนาอาชีพของ
กระทรวง
สานักงานประกันสังคมจังหวัด มีภารกิจหน้าที่
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
2. ด าเนิ น การตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกัน สั ง คม กฎหมายว่ า ด้ วยเงิ นทดแทน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสาน
แผนการปฏิบัติงานของสานักงาน
6. ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอานาจหน้าที่ ของส านักงาน หรื อตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ภาคผนวก ค
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในพืนที่จังหวัดกาแพงเพชร
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บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในพืนที่จังหวัดกาแพงเพชร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายบุญช่วย หอมยามเย็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

5

ชื่อ-สกุล
นายเชาวลิตร แสงอุทัย
นายบุญช่วย หอมยามเย็น
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม
นางสาววัยญา ยิ้มยวน
นางจรัสศรี สนามชัย
นายสุนทร แก้ววิฬา
นางสาวอาไพ ศรีเริงหล้า
นางสาวสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์

6

7

ตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
แรงงานจังหวัด
จัดหางานจังหวัด
ผู้อานวยการสานักพัฒนาฝีมือแรงงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ประกันสังคมจังหวัด

8
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ)
0 8920 3197 8
0 8920 3104 9
0 9721 4963 0
0 9721 4963 0
0 9792 1803 9
0 8548 3854 4
0 8188 6348 9
0 8188 7048 8

ภาพที่ 5 โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
ที่มา: สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
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โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี
1. สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
2. สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร
3. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
4. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
5. สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กาหนดให้แต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (สรจ.)
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสานและสนับสนุน
งานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกากับดูแล
ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติร าชการของส่วนราชการสัง กัด กระทรวงในเขตพื้ น ที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4) ประสานการดาเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนาบริการด้าน
แรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาแพงเพชร (สจจ.)
1) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมและจังหวัด
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร (สนพ.)
1) ดาเนินการกากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแผนงานและแนวทางการพัฒนากาลังแรงงาน ประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
3) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์จาแนก
ตาแหน่งงานหรือการบริการค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของกาลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการ
4) ส่งเสริม ให้คาแนะนาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
5) ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดาเนินการจัดการ
แข่งขันฝีมือแรงงาน
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6) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยี
การพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
7) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งประสาน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ ประกอบกิจการทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
8) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากาลังแรงงานและการจ้างงาน
9) ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมื อแรงงานและ
ศั ก ยภาพแรงงานและผู้ ป ระกอบกิ จ การ และเพื่ อ สร้ า งผู้ ช านาญการเฉพาะทาง ตลอดจน
ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
10) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการ
ฝึกอาชีพจังหวัด
11) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอาชีพ จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และสถานทดสอบฝีมือคนหางาน
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (สสค.)
1) ดาเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ให้บริการงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร (สปจ.)
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสัง คม กฎหมายว่าด้วยเงิ น
ทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
3) รายงานการติ ด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อ
สานักงานแรงงานจังหวัด
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสัง คม กฎหมายว่าด้วยเงิ น
ทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 121

ภาคผนวก ง
ภาพประกอบการประชุม
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 122

ภาพประกอบการประชุม
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร (พ.ศ. 2563 – 2565)
สานักงานแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดกาแพงเพชร พ.ศ. 2563 – 2565

หน้าที่ 123

สำนักงำนแรงงำนจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์/โทรสำร 0 5570 5028 – 9
E-mail : kamphaengphetlabour@gmail.com

