แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน

คานา
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน เล่มนี้ เป็นแผนระดับที่ ๓
ซึง่ ดาเนินการจัดทาขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เห็นชอบให้มีการจาแนก
แผนออกเป็น ๓ ระดับ โดยแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม และแผนระดับที่ ๓ คือ แผนที่ส่วนราชการจัดทาขึ้นตามบทบาทและ
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น แผนในระดั บ ที่ ๑ และระดั บ ที่ ๒ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่ อวั นที่ ๑๒ มี นาคม ๒๕๖๒ ให้ หน่ วยงานของรั ฐปรั บปรุ งแผนระดั บที่ ๓ ให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและล่าสุดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๙ มีสาระสาคัญว่า ในวาระเริ่มแรกการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ การของส่ วนราชการเป็ นแผนห้ าปี ให้ จั ดท าแผนสามปี โดยห้ วงเวลาตั้ งแต่ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ถึ ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประกอบด้วยส่วนสอดคล้องกับ
แนวทางแผนพัฒนาระดับที่ ๑ และ ระดับที่ ๒ สาระส าคัญแบ่งออกเป็น ๕ ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ ๑ บทสรุปผู้ บริหาร
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ส่วนที่ ๔ ประเด็นการพัฒนา
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดฯ ส่วนที่ ๕ แผนงาน/โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง โดยในส่วนเนื้อหาส่วนที่ ๑ - ๓ เป็นการจัดทาตามหัวข้อในแบบฟอร์ม
การจัดทาแผนระดับ ๓ (Template) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
น ไว้
ส านั กงานแรงงานจั ง หวั ดล าปาง หวั งเป็น อย่ างยิ่ง ว่า แผนปฏิ บัติก ารด้า นแรงงานจั งหวัด ล าปาง
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านแรงงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานทั้งและนอกสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปางและนาแผนงาน/
โครงการสาคัญสู่การปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์และสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง
มิถุนายน ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
๑

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1)
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)
2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจาปี 2564
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
๓.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
จังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
3.2.1 วัตถุประสงค์
3.2.2 เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัด
3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 4 ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
จังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
4.1 ประเด็นการพัฒนา
4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 2
4.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 3
4.5 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12 ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน และทิศทางการพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานกับแผนปฏิบัติการ
ด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
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ภาคผนวก ก ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดและข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
ภาคผนวก ข การทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ภาคผนวก ค บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดลาปาง
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง
ภาคผนวก จ คาอธิบายการกาหนดรหัสความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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72

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

_______________________________________________
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขั บเคลื่อนการพัฒนาแรงงานของจังหวั ด มี
แผนพัฒนาแรงงานระดับจังหวัด โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด
ลาปางแลหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย สนองความต้องการเกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
คณะท างานจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านแรงงานจั งหวั ดล าปาง ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งแผนปฏิ บั ติ การ
ด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เป็นแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ.2563 - 2565)
ฉบับทบทวน ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๓ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๕
ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ภาค แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ มจั ง หวั ด นโยบายและยุท ธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน ยุท ธศาสตร์ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มีดังนี้
๑. เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดลาปาง
“แรงงานมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และยั่งยืน”
๒. พันธกิจ
1. พั ฒ นาแรงงานให้ มี ทั ก ษะที่ ไ ด้ ม าตรฐานและเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ ให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. กากับ/ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแรงงานได้รับความ
คุ้มครองและมีความปลอดภัยในการทางาน
3. ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
๔. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย
๕. พัฒนาเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารแรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าหมาย ๑. แรงงานมีสมรรถนะได้มาตรฐานมีทักษะฝีมือ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
๒. แรงงานมีการพัฒนาศักยภาพสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup)
๓. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขัน

๒
แนวทางที่ 1.๑ : พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีผลิตภาพสูงและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
แนวทางที่ ๑.2 : ส่งเสริมแรงงานที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น (แรงงานนอกระบบ) สู่การยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
แนวทางที่ ๑.3 : เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจ ตามบริบทของพื้นที่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
เป้าหมาย ๑. แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
๒. แรงงานเข้าถึงและได้รับการอานวยความสะดวกในบริการด้านประกันสังคม
มีหลักประกันสังคมที่มั่นคง
๓. แรงงานทุกช่วงวัย ได้มีงานทา มีรายได้ มีอาชีพอย่างมันคงและยั่งยืน
แนวทางที่ ๒.1 : กากับ/ดูแล ส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
แนวทางที่ ๒.2 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับ
แรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รั บสวัสดิ การสั งคม การคุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาตามสิ ทธิ อันพึงได้รับ (ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย บริการทางสังคมแก่แรงงาน การออม นันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต)
แนวทางที่ ๒.3 : พัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางที่ ๒.4 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานเข้าระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ ๒.5 : ส่งเสริ มและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัย ให้ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ และเข้าถึง
ตาแหน่งงานได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน (ด้วยระบบ 3 มิติ ; ฐานข้อมูล
ข่าวสาร เครือข่ายปฏิบัติการ)
เป้าหมาย ๑. เครือข่ายด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ
๒. เครื อข่ ายด้า นแรงงานได้รั บการพัฒ นาให้ เป็ นกลไกส าคั ญในการบูร ณาการร่ ว มกั บ
ภาคประชาชนและองค์กรด้านแรงงาน
๓. แรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งเครือข่ายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านแรงงานที่ทันสมัย
แนวทางที่ 3.1 : พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานทั้งในและนอกระบบที่มีความทันสมัย เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Big Data)
แนวทางที่ 3.2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง เป็น
ธรรม โดยเน้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงาน (ประกันสังคม) สิทธิแรงงาน ฯลฯ ที่จะส่งเสริมความมั่นคงของระบบ
แรงงานไทย

๓
แนวทางที่ 3.3 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของภาคีที่จะส่งเสริมแรงงานทั้งในและนอกระบบในพื้นที่จังหวัด
ลาปาง
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 256๓ - 256๕) ฉบับทบทวน ไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้นั้น ผู้บริหารจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงานในจั งหวัดล าปาง ต้องให้ ความส าคัญและร่วมกันผลั กดันงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติ
ด้านแรงงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ แผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สนับสนุนการบูรณาการแผนร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ งติ ดตามให้ เ ป็นไปตามเป้า หมายที่กาหนด และนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประเด็นยุทธศาสตร์ สาระสาคัญของแผน ถ่ายทอดให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จะทาให้
รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของการปฏิบัติงาน จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ภายใต้
แผนปฏิบั ติการด้านแรงงานฯ ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ มี ข้อมูลส าหรับให้ผู้ บริห ารจังหวัดและ
ผู้บริหารกระทรวงแรงงานประกอบการตัดสินใจ โดยวิธีการติดตามประเมินผล มีดังนี้
๑. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดทีก่ าหนด
๒. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน อย่างเดือนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดทารายงานติดตามผลการดาเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ รายเดือน รายไตรมาส และรายปีเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญสาหรับการแปลงแผนไปสู่การ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง พ.ศ. 256๓ - 256๕ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
๔. ตรวจสอบการดาเนินงานด้วยการรายงานตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

๔

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) การลดความเหลื่ อ มล้ า สร้ า งความเป็ น ธรรมในทุ ก มิ ติ โดยสร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ คนทุกช่ว งวัย รวมทั้งเพิ่มผลิ ตภาพและคุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝี มือที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัยในการทางาน
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในมิติของการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดลาปาง ได้กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจสู่การปฏิบัติ โดยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่แรงงาน ตามแนวทางการดาเนินงาน ประกอบด้ว ย
๑) กากับ/ดูแลส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ๒) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ แรงงานเพื่ อ ให้ แ รงงานได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม การคุ้ ม ครองและฟื้ น ฟู เ ยี ย วยา
ตามสิ ทธิ อั นพึ งได้ รั บ (ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย บริ การทางสั งคมแก่ แรงงาน รวมถึ งการออม ๓) พั ฒนากลไก
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงาน
ให้ เข้ าระบบประกั น สั ง คมเพื่อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ๕) ส่ ง เสริม และสนั บสนุ นแรงงานทุก ช่ว งวัย ได้ รั บ
การพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
อย่ างยั่งยืน การดาเนิ นงานสามารถสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โดยพิจารณาจากจานวนแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมและจานวนแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองให้ได้ รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน โดยกลุ่มคนทุกช่วงวัยสามารถยกระดับ
ให้มีความเสมอภาคและขจัดความเหลื่อมล้าทางสังคมได้ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มรับงานไปทาที่บ้าน,
โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทางานในจังหวัดลาปาง
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)
(๑) เป้ าหมาย คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สั งคมไทย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด และ ช่ ว งวั ย ผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม เป็ น พลั ง ใน
การขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหา
รายได้มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ

๕
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีผลิตภาพสูงและ
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจาก ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝี มือที่กาหนดตามกฎหมาย อาทิ โครงการพัฒ นากาลั งแรงงานสาขาช่างเชื่อมจังหวัดล าปาง,
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาแรงงานศตวรรษที่ ๒๑ (Smart Labour)
3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)
(1) เป้ าหมาย ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมีความสุ ข เน้นการบริห ารจัดการสภาวะแวดล้ อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม
ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่อ งมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
4.2) การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปั จจุ บัน อาทิ การป้องกั นและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ปั ญหาแรงงานต่ างด้ าวผิ ดกฎหมาย (2) การติ ดตาม เฝ้ าระวั ง ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหาที่ อาจอุ บั ติ
ขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) การบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดล าปางมีแนวทางการพัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภ าพมากขึ้น การดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็น ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงโดยพิจารณาจากจานวนการออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จานวนคนหางานที่ไดรับการคุ้มครอง เช่น โครงการออกตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน, โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน,โครงการเตรียมความพร้อมให้
คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทางานต่างประเทศโครงการตรวจสอบ
การท างานของคนต่ า งด้ า วและสถานประกอบการและการติ ด ตามสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ รงงานไทยที่ ไ ปท างาน
ต่างประเทศ
4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)
(1) เป้ าหมาย ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว เศรษฐกิ จเติบโตอย่างมีเสถี ย รภาพและยั่งยื น
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(4.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ตามความต้องการของตลาด สนั บสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดลาปางมีการจัดโครงการที่สนับสนุนขีดความสามารถใน
การแข่งขัน อาทิ โครงการอบรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ในกิจกรรมฝึกเตรียมเข้าทางานและฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน เช่นหลักสูตรเทคโนโลยีการติดตั้งและบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์, การเขียนแบบก่อสร้าง ๓ มิติด้วยโปรแกรม Sketch Up เป็นต้น
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมาย
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส (2) ภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ ล็ ก ลง พร้ อ มปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดลาปางมีแนวทางการพัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูล
แรงงานในและนอกระบบที่มีความทันสมัยและครอบคลุม (Big Data) และ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข้อ มูล ข่าวสารที่ ส ามารถเข้า ถึงง่ าย ทั่ ว ถึง เป็น ธรรม โดยเน้นข้ อมู ล ข่ าวสารด้า นแรงงานการ
ดาเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยพิจารณาจาก จานวนครั้งของการออกหน่วยงานบริการเคลื่อนที่ จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง ได้พิจารณาจานวนแรงงานได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน โดยจัดให้มีการตรวจแรงงานในระบบ, โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประกันสังคม
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกัน ทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพ
- แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันสวัสดิการสาหรับแรงงาน
- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ
การคุม้ ครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
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- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา
แรงงานในพื้นที่เพื่อให้แรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น ภาพรวม
ของจังหวัดมีจานวนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ในอัตราที่เพิ่มขึ้น สาหรับการการคุ้มครอง
สิ ทธิ ประโยชน์ ตามกฎหมายประกั นสั งคม ทั้ งจากกองทุ นประกั นสั งคม กองทุ นเงิ นทดแทน ตลอดจนสิ ทธิ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อให้การ
คุ้มครองทางสังคมและหลักประกันสังคม ทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยการเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา ๔๐ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ โดยการจัด โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพป้องกันโรคเชิงรุก,
โครงการ ๑ ตาบล ๑ หมู่บ้านประกันสังคมทั่วหน้า,โครงการเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
- แนวทางการพัฒนา ๑. เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่าง
มีคุณภาพ ๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอาย
- เป้าหมายของแผนย่อย 1. ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 2. ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาโดย
ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทาและ/หรือฝึกอาชีพให้มีงานทา อาทิ
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ, โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้ าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานในพื้นที่ทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน แก่นักเรียน
นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา การสร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทางาน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
- แนวทางการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
- เป้าหมายของแผนย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานใน
พื้นที่เพื่อให้กาลังแรงงานได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ และสร้างความสามารในการแข่งขันระดับประเทศ
โดยเพิ่มศักยภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ พัฒนาทักษะกาลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ การเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ยกระดับแรงงานให้ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการ
แข่งขัน เป็นต้น
4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อ
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดี
ขึ้น โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
เชิงบูรณาการ ตรวจสอบการทางานของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทางานและสถานประกอบการการออก
ตรวจแรงงาน เน้ น สถานประกอบการกลุ่ ม เสี่ ย ง การประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงาน การป้องกันการถูกหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
- เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
- การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดล าปาง มีแผนงาน/โครงการที่ช่ว ย
สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงานและการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ โดยการออกตรวจสถานประกอบการ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน
5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ(รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้ า หมาย การต่ า งประเทศไทยมี เ อกภาพ ท าให้ ป ระเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
มีมาตรฐานสากล และมี เกียรติภูมิในประชาคมโลก
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานให้พร้อมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- แนวทางการพัฒนา ผลักดันให้มีการจัดทา ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ
ให้ สอดคล้องกับพันธกรณีร ะหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดทาความตกลงกับ
ต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณีระหว่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่สาคัญหรือที่ส่ง ผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
- เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและ
สามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

๙
-การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุก เช่นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อ
สนองตามนโยบายส าคัญของกระทรวงแรงงานในประเด็นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาการใช้เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลาปาง
6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อให้
กาลังแรงงานได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือกาลังแรงงานด้านท่องเที่ยว
และบริการ เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รวมถึงการยกระดับฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
- แนวทางการพั ฒ นา วางแนวทางการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ ตอบสนองความต้ องการของแต่ล ะสาขาของ
อุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็น
แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการนาเข้าบุคลากรที่ขาด
แคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่ - เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมและ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานในพื้นที่เพื่อ ให้
กาลังแรงงานได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพ สร้างความสามารในการแข่งขันของประเทศ โดยการเพิ่ม
ศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น
7) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและภาครัฐ
มีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดล าปาง มีแนวทางการพัฒ นาแรงงานเพื่อบริการ
ด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้แรงงานและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เช่น การให้ บริ การประกันสั งคมผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ การให้ บริการผ่ านระบบ e - service ประชาสั มพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่าน เว็บไซด์ Line QR code เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงบริการของรัฐง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”
- เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานเพื่อ
ให้บริการด้านแรงงานโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ มีระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน มีการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์
สถานการณ์ด้านแรงงาน รวมถึงการสารวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ สารวจค่าใช้จ่ายที่จาเป็นของแรงงานแรกเข้า
ทางาน สารวจความต้องการแรงงาน (อุปสงค์และอุปทานแรงงาน)

๑๐
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน
- แนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
- เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการพัฒนาแรงงานเพื่อ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นแรงงานเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร สนองความต้ อ งการได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง มี
ประสิทธิภาพและมีคุ ณภาพโดยมีการดาเนินงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปางที่มีการนา
ภารกิจด้านแรงงานบริการให้ประชาชน ณ จุดเดียว รวมถึงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เป็นต้น
8) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีมาตรการตรวจสอบ/ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่เข้มแข็ง
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทางการพัฒนา ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
- เป้าหมายของแผนย่อย การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ จังหวัดลาปาง มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ อย่างต่อเนื่องเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต้องมียึดถือระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
1) ด้านเศรษฐกิจ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
- สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด
- ปรับปรุงหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
แรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย
- จัดตั้ง Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฝึกฝนแรงงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและออกใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา
- Job Matching Platform : จัดให้มี Matching Platformเพื่อสนับสนุนการจัดหา
แรงงานและสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด
๓) กิจกรรม
- สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศ

๑๑
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- มีแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยง
แรงงานสู่ตลาด
- มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
- มี Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ความต้องการในตลาด
2) ด้านสังคม
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๑) ให้ กระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อศึกษาหลักการ และนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี
(๒) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้กฎหมายและอนุบัญญัติต่างๆ ให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและขั้นตอนทางนิติบัญญัติ
๓) กิจกรรม
- การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- ประชาชนในแต่ละระบบสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับที่ ๒)
๑) วัตถุประสงค์ที่
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (หลัก)
๑.2 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยื น สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิ ตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โ ดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า (รอง)
๒) เป้าหมายรวมที่
๑.3 เพื่อให้ คนไทยมี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสั งคม ได้รั บความเป็ นธรรมในการเข้าถึ ง
ทรั พ ยากรและบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ รวมทั้ ง ชุ ม ชน
มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (หลัก)
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทาง
การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

๑๒
3.2) แนวทางการพั ฒนาที่ ๒ พั ฒนาศั กยภาพคนให้ มี ทั กษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชี วิ ต
อย่างมีคุณค่า
๓.๒.๓ ส่ งเสริ ม แรงงานให้ มี ความรู้ และทั กษะในการประกอบอาชี พที่ เป็ นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน
๓.๒.๔ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐)และที่เข้าร่วมกองทุนการ
ออมแห่งชาติต่อกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
4.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถ
เข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง ทางสังคม (Social
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ และยกระดับ
รายได้
5) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด ๔.๒ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
4.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
๔) ตัวชี้วัด
(๒) จานวนแรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทางานถูกต้องตามกฎหมาย
๕) กลยุทธ์
(๒) พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล
ระดับประเทศในประเด็นการค้ามนุษย์
(๓) เร่งรัดการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
(๔) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงในการช่วยเหลือ ปกป้องและ
คุ้มครอง สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว จากขบวนการค้ามนุษย์
(๕) จัดระบบการจ้างแรงงาน ให้สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว
ตามที่กฎหมายกาหนด

๑๓
2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562)
แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน (กรกฎาคม 2562) ของสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาแรงงานของภาคเหนือ
โดยสรุป ดังนี้
แผนพัฒนาภาค
ประเด็นท้าทาย เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง
แผนพัฒนาภาคเหนือ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง”
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ฉบับทบทวน
2. เป้าหมาย
ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ รายได้ภาคเหนือลดลง
น่าน พิษณุโลก ตาก
3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ปี 2562 - 2564
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร
ลดลงต่ากว่า 0.417
และอุทัยธานี ในด้านภาพรวม
2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
เศรษฐกิจภาคเหนือเป็นพื้นที่
รายได้ ปี 2562 - 2564 ลดลงต่ากว่า 0.446
เชื่อมโยง เศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาค 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
ลุ่มแม่น้าโขง(GMS) กลุ่มประเทศ แรงงาน
เอเชียใต้และกลุ่มประชาคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
เศรษฐกิจอาเซียน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม
- แนวทางการพัฒนา ข้อ 5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยวฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
- แนวทางการพัฒนา ข้อ 4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้
มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบการดาเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค
และสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ

๑๔
แผนพัฒนาภาค

ประเด็นท้าทาย เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
- แนวทางการพัฒนา
ข้อ 1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้
น้อย โดยดาเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม
การนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้
และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ข้อ 2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มี
ข้อจากัด ทางกายภาพและมีปัญหาความยากจนตามแนวทางแม่ฮ่องสอน
โมเดล
ข้อ 3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบูรณาการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ข้อ 4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น
สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

2.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดลาปาง ๕ ปี (พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.256๕ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
นิ ย าม : จั ง หวั ดล าปางมุ่ ง ไปสู่ ก ารเป็ นเมื อ งน่ า อยู่ ด้ ว ยการพัฒ นาเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตร และเป็นนครแห่ง
ความสุข ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ภายใต้การจัดระบบสวัสดิการทางสังคมถ้วน
หน้า การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ
สภาพแวดล้อมที่ดีโดยยึดแนวทางการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายระยะแรก
ของการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพอเพียง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” และระยะที่ ๒
พัฒนาไปสู่ เมืองวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย พัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อศักยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก Local to Global

๑๕
พันธกิจ
๑. สนับสนุนอานวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
๒. พัฒ นายกระดับ ขีด ความสามารถในการประกอบการของวิส าหกิจ ขนาดกลางขนาด
ย่อ มและวิส าหกิจ ชุมชนให้ มีป ระสิทธิภ าพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
ตลาดโลก
๓. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรและเกษตรแปรรูป คุ ณ ภาพสากลสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
๕. ก าหนดนโยบายจั ดท าแผนงานเตรี ยมความพร้ อมด้ านโครงสร้ างทางกายภาพบุ คลากรและ
การบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน
๖. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสั ง คมล าปางให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ภู มิ คุ้ ม กั น รั ก
วัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นกาเนิดตามวิถีลาปางโดยดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. เสริ มสร้ างพัฒ นาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพย์สิ นและความมั่น คงของคนใน
จังหวัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนการเผ้าระวัง
และป้องกันภัยในชุมชน
๘. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการดาเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให้โปร่งใส
และเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วย
การเสริมสร้างอาชีพสนองตอบต่อความต้องการของตลาด
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลาปางทุกกลุ่ มทุกช่วงวัย ในด้านการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างจังหวัดลาปางให้เป็นสังคมที่มั่นคง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้
กลไกการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ปรองดองที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ สู่วิถีการดารงชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชน
และคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลาปาง
ประเด็นที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : การพัฒนาสินค้าและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครบวงจรบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่องเที่ยว
1.3 อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว

๑๖
1.4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1.5 การพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.6 พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
1.7 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : 1. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
ประเด็นที่ 2 : เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของประเทศ
กลยุทธ์ : 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
แหล่งน้า การปฏิรูปที่ดิน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.2 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชน ให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งทุนและสามารถหาปัจจัยการผลิตในราคา ที่เหมาะสม สามารถผลิตที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นได้มาตรฐาน
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรอุตสาหกรรม โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการผลิต ทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2.4 ส่งเสริมการตลาดและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : 1. อัตราเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้อยละของจานวนแปลง/ฟาร์ม (พืชอาหาร ข้าว ปศุสัตว์ และประมง) และ ผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน เช่น GAP/Safety Level/ เกษตรอินทรีย์/PGS/GMP เป็นต้น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
3. จานวนชนิดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความโดดเด่นไม่น้อยกว่า 2 ชนิดสินค้า
ประเด็นที่ 3 : สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตสิ นค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์ของภาคเหนือที่สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : 3.1 เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การตาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ เพื่อผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

๑๗
3.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการส่งเสริมสนับสนุ นการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน บนฐานรากของ
ความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและ
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายสินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สาคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้ อยละของผู้ป ระกอบการที่ยื่นคาขอที่ผ่ านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อปี
3. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ต่ อ การพั ฒ นาโลจิ ส ติ ก ส์ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80 ต่อปี
ประเด็นที่ 4 : สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของ
ภาครัฐมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์ : 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
4.2 เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้สามารถดารงชีวิต ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 บูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
4.4 เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการสาธารณภัย
4.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ ๗๐
2. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม (ชีวิตและทรัพย์สิน) ลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า
3. ความสู ญเสี ย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิ นของผู้ ป ระสบสาธารณภั ยลดลง ร้ อยละ ๒๐ ต่ อ ปี
ของค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง
4. รักษาพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม จานวน ๕,๔๘๗,๔๕๖ ไร่
5. จานวนวันที่ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ เกินมาตรฐาน ไม่เกิน ๔๕ วัน
6. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ลดลง 5,000 ตันต่อปี
๗. อัตราการจับกุมคดียาเสพติดลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า
๘. แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับสิทธิ ความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และการพัฒนา
ทักษะแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐
๙. จานวนพื้นที่ค่า

๑๘
2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงแรงงาน มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(2) พันธกิจ
1) เพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
(3) แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
แนวทางที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางที่ ๓ การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ
แนวทางที่ ๔ การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน
แนวทางที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร
แนวทางที่ ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและ
มีเสถียรภาพ
2.3.4 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ฉบับทบทวน)
มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
1. ภาพรวม
๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน
Smart Manpower Management Organization
๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูล เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากร
ของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์

๑๙
3. กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้ง
ประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้าง และรายได้
ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน
๒. แผนปฏิบัติราชการ
๑) เรื่องที่ ๑ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒) เรื่องที่ ๒ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง
๓) เรื่องที่ ๓ บูรณาการสร้างภาคีเครือข่ายและการให้บริการอย่างทั่วถึงในและต่างประเทศ
๔) เรื่องที่ ๔ บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
๓. ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด
หน่วย : บาท

แหล่งเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน

2,612,432,980

-

เงินกู้
ในประเทศ
ต่างประเทศ

-

-

อื่น ๆ

-
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565)
ฉบับทบทวน
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง
(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน พบว่า ภาคเหนือมีข้อจากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง
แรงงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและ
โอกาสของภาคที่สาคัญคือ ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่าง ๆ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุนแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม นอกจากนี้ พบว่าประชากร
ผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศไทย
จั งหวั ดล าปางตั้ งอยู่ ในเขตภาคเหนื อ แบ่ งเขตปกครองออกเป็ น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 932 หมู่ บ้ าน
มีประชากรเฉลี่ยทั้งสิ้น 72๖,๔๓๓ คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศชายมีน้อยกว่าเพศหญิงกล่าวคือเพศชาย
มีจานวน 35๖,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ 49.๐๖ ขณะที่เพศหญิง มีจานวน 37๐,๐๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 50.9๔
โดยประชากรทั้งหมดพบว่า เป็นผู้อยู่ในวัยทางานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปมีจานวน 632,๕๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ 8๗.0๘
ขณะที่ผู้ที่ไม่อยู่ในวัยทางาน (มีอายุต่ากว่า 15 ปี) มีจานวน 9๓,๘๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ 1๒.๙๒ จานวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด ๔,๐84 แห่ง จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จานวน 51,330 คน มีแรงงานนอกระบบ จานวน 265,392 คน
จ านวนผู้ สู งอายุ ในจั งหวัดล าปางทั้ งสิ้ น 162,894 คน เป็ นแรงงานนอกระบบที่ มีอ ายุ ๖๐ ปี ขึ้น ไป 71,127 คน
มีคนพิการ จานวน 35,059 คน ผลการจ้างงานคนพิการ ประจาปี ๒๕๖๔ มีแรงงานพิการ จานวน 126 คน
และ มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวทางาน จานวน 3,991 คน
สภาพปัญหาและความต้องการด้านแรงงานของจังหวัดลาปาง มีดังนี้
๑. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จาแนกเป็น
- แรงงานทักษะฝีมือและความชานาญเฉพาะด้าน
- แรงงานระดับล่างหรือกรรมการ
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือการอพยพถิ่นฐานของประชาชนเพื่อหางานในพื้นที่เขตเมืองหลักของประเทศ
ของประเทศ รวมถึงประชากรวัยแรงงานลดน้อยลง ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สาหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทน
การขาดแคลนแรงงานระดับล่างพบว่า ในพื้นที่จังหวัดลาปาง นายจ้างไม่นิยมใช้แรงงานต่างด้าวทางานมากนักเพราะ
ห่วงความปลอดภัยและมีภาระค่าใช้จ่ายในการยื่นขอนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างอีกด้วย
๒. ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
กลุ่มอาชีพทุกอาเภอในจังหวัดลาปางได้รับการพัฒนายังไม่ทั่วถึง ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุนและ
การพัฒนาศักยภาพ
การเข้าถึงแหล่งอาชีพของประชาชนในวัยแรงงาน ส่วนใหญ่อพยพไปตั้งถิ่ นฐานชั่วคราวในเมืองหลัก
ของประเทศ กรุงเทพ และปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ประชากรผู้สูงอายุ ส่งผลให้กาลังการผลิตในวัยแรงงานลดลง และภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษาและ
การพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
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การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจังหวัดลาปาง (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ได้มีการบรรจุแผนงาน/โครงการ
จานวนทั้งสิ้น ๖6 แผนงาน/โครงการ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านแรงงานของกระทรวงแรงงาน การพัฒนา
ภาคเหนือ และ การพัฒนาจังหวัดลาปาง ซึ่งสานักงานแรงงานจังหวัดลาปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน เพื่อให้
จังหวัดล าปางมีกรอบแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาด้านแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้ประชาชน
วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ผู้ว่างงาน ในจังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากลและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก
ของการทางานที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับชีวิตการทางาน มีอาชีพ มีรายได้ มีสิทธิด้านต่างๆ
สร้างโอกาส ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างมั่นคง ยั่งยืน
3.2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
3.2.1 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดมีแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น
ด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจั งหวั ดและกลุ่ มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการและการของบประมาณของแต่ละจังหวัด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 เป้าหมาย พันธกิจ และตัวชี้วัด
1) เป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดลาปาง
“แรงงานมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และยั่งยืน”
2) พันธกิจ
1. พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. กากับ/ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อแรงงานได้รับ
ความคุ้มครองและมีความปลอดภัยในการทางาน
3. ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคม
๔. สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่แรงงานทุกช่วงวัย
๕. พัฒนาเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารแรงงานเพื่อการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ตัวชี้วัดรวม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดลาปางสามารถจาแนกตาม
ประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ได้ดังนี้
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ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดทั้งหมดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
ประเด็นการพัฒนา 1 : การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.1 ร้อยละของแรงงานที่สาเร็จการฝึกอบรมผ่าน
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๓
ร้อยละ ๙๕
เกณฑ์ตามมาตรฐานการฝึก
1.2 ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกตามหลักสูตร ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ทีก่ าหนด
1.3 ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ศักยภาพ (เทียบกับเป้าหมาย)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
2.1 จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและ ๒๕,๐๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ คน
๓๕,๐๐๐ คน
คุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
2.2 ร้อยละของการเข้าไปส่งเสริมให้
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
สถานประกอบการปฏิบั ติให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
(เมื่อเทียบกับเป้าหมาย)
2.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแรงงานนอกระบบ
ร้อยละ ๔
ร้อยละ ๔
รายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ
จากปีก่อนหน้า
จากปีก่อนหน้า
2.4 ระดับความสาเร็จของการคุ้มครองสิทธิ
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๕
ประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทางานในต่างประเทศ
(ร้อยละ ๗๐)
(ร้อยละ ๘๐) (มากกว่าร้อยละ ๘๐)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน (ด้วยระบบ ๓ มิติ ; ฐานข้อมูล ข่าวสาร
เครือข่ายปฏิบัติการ)
๓.๑ ระดับความสาเร็จในการบูรณาการ
ระดับที่ ๓
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕
ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ระดับที่ ๑ จัดตั้งคณะทางาน
ระดับที่ ๒ จัดประชุมคณะทางาน
ระดับที่ ๓ จัดทา Action Plan หรือ One Plan
ด้านการจัดทาข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
ระดับที่ ๔ ติดตามและรายงานผล
ระดับที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน
๓.๒ จานวนเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
๓,๘๐๐ คน
๔,๐๐๐ คน
๔,๕๐๐ คน
แรงงานรวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด
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3.2.3 แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา
1) พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
2) ส่งเสริมแรงงานที่มีภูมิปัญญา(แรงงานนอกระบบ)สู่การยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
3) เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจตามบริบทของพื้นที่
๔) ส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2557
๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับแรงงาน
เพื่อให้แรงงานได้รับสวัสดิการสังคมการคุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาตามสิทธิอันพึงได้รับ(ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
บริการทางสังคมแก่แรงงาน การให้การศึกษา การออม นันทการเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต)
๖) พัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานเข้าระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
๘) ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งงาน
ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน
๙) พัฒนาระบบและจัดฐานข้อมูลแรงงานในและนอกระบบที่มีความทันสมัย เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Big Data)
๑๐) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง
เป็นธรรมโดยเน้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน(ประกันสังคม) สิทธิแรงงาน ฯลฯ ที่จะส่งเสริมความมั่นคง
ของระบบแรงงานไทย
๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การบูรณการแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของภาคีที่จะส่งเสริมแรงงานทั้งในและนอกระบบในพื้นที่จังหวัดลาปาง
3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนปฏิบัติการฯ ไปดาเนินการ
๑. สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง
๒. สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง
๓. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลาปาง
๔. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลาปาง
๕. สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาปาง
๖. ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานเขต ๕
๗. ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
๘. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาปาง
9. สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง
10. สานักงานประมงจังหวัดลาปาง
11. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลาปาง
12. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
13. สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง
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14. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
15. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง
16. วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
17. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
18. วิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง
19. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
21. สานักงาน กศน.ลาปาง
3.2.5 การติดตามและประเมินผล
การติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การด้ านแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวน จะทาให้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของการปฏิบัติงาน จะช่วยให้ การขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ มี ข้อมูลสาหรับ
ให้ผู้บริหารจังหวัดและผู้บริหารกระทรวงแรงงานประกอบการตัดสินใจ โดยวิธีการติดตามประเมินผล มีดังนี้
๑. จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อให้การดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดทีก่ าหนด
๒. จัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานอย่าง
เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดทารายงานติดตามผลการดาเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี เป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญสาหรับการแปลงแผนไปสู่การ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้รายงานผล การดาเนินงานที่รับผิดชอบ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง พ.ศ. 256๓ - 256๕ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงาน
๔. ตรวจสอบการดาเนินงานด้วยการรายงานตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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ส่วนที่ 4 ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย และแนวทางภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
จังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน
4.1 ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงานด้วยระบบ ๓ มิติ; ฐานข้อมูล
ข่าวสาร เครือข่ายปฏิบัติการ
นิยามของกระทรวงแรงงาน
แรงงาน หมายถึง กาลังแรงงาน ( แรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานคนพิการ แรงงานสูงอายุ) และ
ผู้ประกอบการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง แรงงานมีงานทา มีความมั่นคง และมีสุขภาวะที่ดีในการทางาน
แรงงานในระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคมจากการทางาน ได้แก่
1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ของส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น
2) ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 3) ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
4) ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 5) ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงาน 6) ผู้มีงานทาที่ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 33
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองหรือผู้มีงานทาที่ได้รับการคุ้มครองไม่ครบ
ทั้งระบบหรือผู้มีงานทาที่ไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทางานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
หมายเหตุ - อ้างอิงมาจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)
4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เป้าหมาย

๑. แรงงานมีสมรรถนะได้มาตรฐานมีทักษะฝีมือ สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน
๒. แรงงานมีการพัฒนาศักยภาพสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ (Start up)
๓. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขัน

๒๖
ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของแรงงานที่สาเร็จการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการฝึก
ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกตาม
หลักสูตรที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ ๓) ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ (เทียบกับเป้าหมาย)

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละ 90
ร้อยละ ๙๓
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ 70

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

แนวทางย่อย :
1.๑ พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีผลิตภาพสูงและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
๑.2 ส่งเสริมแรงงานที่มีภูมิปัญญาสู่การยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
๑.๓ เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจตามบริบทของพื้นที่
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แนวทางที่ 1.๑ พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีผลิตภาพสูงและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
๑ กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพและ สพร.10 ลาปาง
รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
2 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สพร.๑๐ ลาปาง
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สพร.๑๐ ลาปาง
๔ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สพร.๑๐ ลาปาง
๕ โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สพร.10 ลาปาง
6 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศเฉพาะ
วิทยาลัย
ด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ
ลาดับ

7

โครงการ/กิจกรรม

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ

๒๗
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แนวทางที่ ๑.๒ ส่งเสริมแรงงานที่มีภูมิปัญญา (แรงงานนอกระบบ) สู่การยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
๑ โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ
สพร.๑๐ ลาปาง
สถาบัน
๒ โครงการอบรมมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
วิทยาลัย
คุณวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น ๒
อาชีวศึกษา
(องค์การมหาชน)
ลาปาง
๓ ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning)
ประมง.ลาปาง
๔ พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน
ประมง.ลาปาง
๕ โครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer
กษ.ลาปาง
๖ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กษ.ลาปาง
แนวทางที่ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจตามบริบทของพื้นที่
1 โครงการ Ceramic City (งบพัฒนาจังหวัดลาปาง ปี ๒๕๖4)
อก.ลาปาง
2 โครงการยกระดับสถานประกอบการ SMEs และ วิสาหกิจชุมชน อก.ลาปาง
ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)
๓ โครงการลาปางนครเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative
พณ.ลาปาง
Industrial Design Capital : CIDC)
4 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีด พณ.ลาปาง
ความสามารถในการแข่งขัน
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
พณ.ลาปาง
สินค้าเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน

เป้าหมาย

1. แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
2. แรงงานเข้าถึงและได้รับการอานวยความสะดวกในบริการด้านประกันสังคม
มีหลักประกันสังคมที่มั่นคง
3. แรงงานทุกช่วงวัย ได้มีงานทา มีรายได้ มีอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา และคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
25,000 คน
30,000 คน
35,000 คน

๒๘
ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการเข้าไปส่งเสริมให้
สถานประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(เมื่อเทียบกับเป้าหมาย)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแรงงาน
นอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงาน
นอกระบบ
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสาเร็จของการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทางานใน
ต่างประเทศ (จานวนเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ดาเนินการ
ตามกระบวนงานรับเรื่องร้องทุกข์)
ระดับที่ ๑ น้อยกว่าร้อยละ 60
ระดับที่ ๒ ร้อยละ 60 - 65
ระดับที่ ๓ ร้อยละ 65 - 70
ระดับที่ 4 ร้อยละ 75 - 80
ระดับที่ ๕ มากกว่าร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ ๘๐
-

ระดับ ๓
(ร้อยละ ๗๐)

ร้อยละ ๔
จากปีก่อนหน้า

ร้อยละ ๔
จากปีก่อนหน้า

ระดับ ๔
(ร้อยละ ๘๐)

ระดับ ๕
(มากกว่าร้อยละ ๘๐)

แนวทางย่อย :
๒.1 กากับ/ดูแลส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริกมารพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับแรงงาน
เพื่อให้แรงงานได้รับสวัสดิการสังคม การคุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยา ตามสิทธิอันพึงได้รับ (ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยบริการทางสังคมแก่แรงงาน การออม นันทการเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต)
๒.3 พัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานเข้าระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.5 ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งงานได้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน

๒๙
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แนวทางที่ ๒.1 กากับ/ดูแลส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
1
ตรวจแรงงานในระบบ
สสค.ลาปาง
2
รับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง (ตามมาตรา 123)
สสค.ลาปาง
3
ให้คาปรึกษา ชี้แจงแนะนาตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย สสค.ลาปาง
คุ้มครองแรงงาน
4
ตรวจแรงงานนอกระบบ
สสค.ลาปาง
5
ตรวจและกากับสถานประกอบการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้
สสค.ลาปาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทางานขั้นพื้นฐาน
๖
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประกันสังคม
สปจ.ลาปาง
๗
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าถึง
สพร.10 ลาปาง
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
๘
โครงการควบคุมและกากับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็น
สพร.10 ลาปาง
อันตรายต่อสาธารณะหรือต้องให้ความรู้ ความสามารถ
Safety At Work
แนวทางที่ ๒.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับ
แรงงานเพื่อให้แรงงานได้รับสวัสดิการสังคม การคุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาตามสิทธิอันพึงได้รับ (ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย บริการทางสังคมแก่แรงงาน การออม นันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต)
๑
ส่งเสริมความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม
สสค.ลาปาง
เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๒
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม
สสค.ลาปาง
๓
โครงการแรงงานนอกระบบมีผู้มีสิทธิ์ได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง สปจ.ลาปาง
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
๔
โครงการเพิ่มทักษะคนพิการเพื่อเข้าสู่สถานประกอบกิจการ
พมจ.ลาปาง
๕
การส่งเสริมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางานแก่
ศปข. ๕
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
๖
โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยกลุ่มแรงงานนอกระบบ สธ.ลาปาง
๗
โครงการเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีตกค้าง
สธ.ลาปาง
๘
โครงการสถานประกอบการปลอดโรคภัย กายใจ เป็นสุข
สธ.ลาปาง
๙
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี สถานีพัฒนา
ทางการเกษตร
ที่ดินลาปาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๓๐
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แนวทางที่ ๒.๓ พัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑
โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
สรจ.ลาปาง
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ
๒
โดรงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบการไปทางาน สจจ.ลาปาง
ต่างประเทศ
๓
โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็น
สจจ.ลาปาง
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทางานต่างประเทศ
๔
โครงการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและ
สจจ.ลาปาง
สถานประกอบการ
๕
การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
สรจ.ลาปาง
๖
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
พมจ.ลาปาง
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลาปาง
๗
การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพ พมจ.ลาปาง
เพื่อการป้องกันการค้ามนุษย์
แนวทางที่ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานให้เข้าระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
๑
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
สปจ.ลาปาง
๒
โครงการเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา
สปจ.ลาปาง
3
โครงการ ๑ ตาบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า
สปจ.ลาปาง
แนวทางที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งงาน
ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน
1
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
สรจ.ลาปาง
๒
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลาปาง
สจจ.ลาปาง
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
๓
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
สจจ.ลาปาง
๔
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
สพร.๑๐ ลาปาง
ในการประกอบอาชีพ
๕
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสใน สพร.๑๐ ลาปาง
การประกอบอาชีพ
๖
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
สรจ.ลาปาง
แรงงานพิการ
๗
กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
อบจ.ลาปาง
๘
โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
วิทยาลัยการ
อาชีพเถิน
๙
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง สาหรับผู้สูงอายุ
วิทยาลัย
สารพัดช่าง
ลาปาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

๓๑
หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
แนวทางที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งงาน
ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน
๑๐ โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วิทยาลัย
ประชาชน
เทคนิคลาปาง
๑๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน
วิทยาลัย
นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เทคนิคลาปาง
สรจ.ลาปาง
๑๒ การส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ พมจ.ลาปาง
สจจ.ลาปาง
ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ
๑๓ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ลาปาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน (ด้วยระบบ ๓ มิติ ;
)

เป้าหมาย

1. เครือข่ายด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ
2. เครือข่ายด้านแรงงานได้รับการพัฒนาให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชนและองค์กรด้านแรงงาน
3. แรงงานทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งเครือข่ายสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่ทันสมัย

ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
ตัวชี้วัดที่ 1) ระดับความสาเร็จในการบูร
ณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ระดับที่ ๑ จัดตั้งคณะทางาน
ระดับที่ ๒ จัดประชุมคณะทางาน
ระดับที่ ๓ จัดทา Action Plan หรือ One
Plan ด้านการจัดทาข้อมูลด้านแรงงานของ
จังหวัด
ระดับที่ ๔ ติดตามและรายงานผล
ระดับที่ ๕ สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2) จานวนเครือข่ายมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย

ปี 2563
ระดับที่ ๓

3,800 คน

ค่าเป้าหมาย : ปีงบประมาณ
ปี 2564
ปี 2565
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๕

4,000 คน

4,500 คน

๓๒
แนวทางย่อย :
๓.1 พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานในและนอกระบบที่มีความทันสมัยและครอบคลุม (Big Data)
๓.2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานที่สามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง
เป็นธรรม โดยเน้นข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
3.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจด้านแรงงานแผนงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สนับสนุน
รับผิดชอบหลัก
แนวทางที่ ๓.1 พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานในและนอกระบบที่มีความทันสมัยและครอบคลุม
(Big Data)
1 กิจกรรมประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
สรจ.ลาปาง
โดยอาสาสมัครแรงงาน
2 โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่
ศบร.ภาคเหนือ
ตาบล หมู่บ้าน
แนวทางที่ ๓.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง
เป็นธรรม โดยเน้นข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
๑ โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเบ็ดเสร็จ Service
สปจ.ลาปาง
Delivery Unit
2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานผ่านสื่อ
สปจ.ลาปาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลาปาง
สรจ.ลาปาง
แนวทางที่ ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณการภารกิจ
ด้านแรงงาน
๑ กิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกเครือข่ายอาชีพ
อบจ.ลาปาง
๒ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในและนอกระบบ สสค.ลาปาง
๓ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลัก
กษ.และสหกรณ์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ขาวบ้าน)
จ.ลาปาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แนวทางที่ 1.๑ พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีผลิตภาพสูงและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระหว่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

*๑. กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ
และรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

๒. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความ
เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

๓. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑.จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวน ๓๐๐ คน
๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(ตามสาขาอาชีพที่เข้ารับ
การฝึกอบรม) ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
๓. ผู้เข้ารับการประเมิน ผ่านการ
ประเมินความรู้ ความสามารถ
ตามสาขาอาชีพที่เข้ารับการ
ประเมิน
๑. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ฝีมือได้ไม่ต่ากว่า
เป้าหมาย
๒. ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕
จานวนกาลังแรงงานใน
สถานประกอบการได้รับ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

-

๓๐๐
คน

๓๐๐
คน

-

-

๑.๖๖๕

๑.๖๖๕

๕๘๐
คน

๓๔๐
คน

๓๔๐
คน

๑,๒๖๐
คน

๐.๙๐๕

๑.๐๒๐

๑,๐๒๐

๓๒๐
คน

๑๙๐
คน

๑๙๐
คน

๗๐๐
คน

๐.๙๕๖

๐.๒๒๔

๐.๒๒๔

๒.๙๔๕

๑.๔๐๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

สพร.๐ ลาปาง

3

11

11401

สพร.๑๐ ลาปาง

2

4

040301

สพร.๑๐ ลาปาง

3

11

11401

๓๕

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๔. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย
๒. ประสิทธิภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไปน้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕
๕. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของกาลัง
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
แรงงานได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
๒. ร้อยละ ๘๕ ของกาลังแรงงาน
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะฝีมือผ่านเกณฑ์การวัดผล
และประเมินตามมาตรฐาน
หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
๓. ประสิทธิภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕
๖. โครงการศูนย์ฝึกอบรมความ
จานวนนักศึกษาที่เข้ารับ
เป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม การฝึกอบรม
ผลิตไฟฟ้า

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

สพร.๑๐ ลาปาง

๒

๔

๐๔๐๓๐๑

๐.๙๒๐

สพร.๑๐ ลาปาง

2

4

040301

-

วิทยาลัย
เทคโนโลยีและ
การจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ

3

๑๑

-

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

๒๖๐
คน

๒๖๐
คน

๒๖๐
คน

๙๘๐
คน

๐.๘๖๕

๐.๘๖๕

๐.๘๖๕

๒.๕๑๗

-

๑๐๐
คน

๑๐๐
คน

๓๐๐
คน

๐.๓๒๐

๐.๓๐๐

๐.๓๐๐

-

๔๒
คน

-

๔๒
คน

-

-

-

๓๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงาน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

๓๐
คน

-

๓๐
คน

-

๐.๐๒๐๕

-

๐.๐๒๐๕

จานวนนักศึกษา แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เข้ารับ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
และการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๒

๒

-

แนวทางที่ ๑.๒ ส่งเสริมแรงงานที่มีภูมิปัญญา (แรงงานนอกระบบ) สู่การยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565

งบประมาณ
(ล้านบาท)
รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

๑. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความ
เป็นมืออาชีพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนา
ความรู้ไประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุงธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพหรือสามารถ
สร้างรายได้
มากขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

-

๔๐
คน

๔๐
คน

๘๐
คน

-

๐.๒๒๖

๐.๒๒๖

๐.๔๕๒

สพร.๑๐ ลาปาง

๒. โครงการอบรมมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารบริการทาง
การเงินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ชั้น ๒

ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านตาม
มาตรฐานคุณวุฒิร้อยละ ๕๐

๑๒๐
คน

๑๒๐
คน

๑๒๐
คน

๓๖๐
คน

๐.๐๓๐

๐.๐๓๐

๐.๐๓๐

๐.๐๙๐

วิทยาอาชีวศึกษา
ลาปาง/สถาบัน
คุณวิชีพ

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่
๓

แผนแม่บท
ประเด็นที่
๑๑

เป้าหมาย
ของแผนย่อย
๑๑๔๐๑

๓

11

-

(องค์การมหาชน)

๓๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563 2564 2565

รวม

2563

2564
๐.๐๐๒

2565

๓. ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน
ประมง (Zoning)

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

-

๑๐
ราย

๑๐
ราย

๓๐
ราย

๐.๐๐๔

๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่
มาตรฐาน

จานวนเกษตรกรที่ได้
รับการส่งเสริมและพัฒนา

-

๔๙
ราย

๔๙
ราย

๑๖๘
ราย

๐.๐๑๓๘ ๐.๐๑๕๗

๕. โครงการพัฒนาเกษตรสู่
Smart Farmer
๖. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
จานวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

-

๓๐๐
ราย
๑๓
ศูนย์

๓๐๐
ราย
๑๓
ศูนย์

๙๐๐
ราย
๑๓
ศูนย์

๐.๒๐

-

๐.๒๐

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๐.๐๐๒

๐.๐๐๘

ประมง
จ.ลาปาง

๒

๒

-

๐.๐๑๓๘

๐.๐๔๕๒

ประมง
จ.ลาปาง

๒

๒

-

๐.๒๐

๐.๖๐

กษ.ลาปาง

๒

๒

-

๔.๑๕๓๕

กษ.ลาปาง

๒

๒

-

๑.๓๑๓ 1.๔๒๐๒๕ 1.๔๒๐๒๕

แนวทางที่ ๑.๓ เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในแต่ละสาขาธุรกิจตามบริบทของพื้นที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ Ceramic City
(งบพัฒนาจังหวัดลาปาง ปี ๒๕๖๔)
2. โครงการยกระดับสถาน
ประกอบการ
และดิจิทัล (งบกลุ่มจังหวัดภาค
เหนือตอนบน ๑)

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผู้ประกอบการเซรามิกได้
รับการพัฒนาสู่กระบวน
การผลิตเซรามิกสมัยใหม่
สถานประกอบการได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบด้วยเทคโนโลยี
และดิจิทัล

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

-

50
ราย

50
ราย

๑00
คน

-

-

50
กิจการ

-

50
กิจการ

-

2564

2565

4.3816 5.1188
2.5

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

9.5004

อก.ลาปาง

๒

๔

-

๙.๐

อก.ลาปาง

๒

4

-

๓๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการลาปางนครเซรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรม (Creative
Industrial Design Capital : CIDC)
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการตลาด
สินค้าจังหวัดลาปาง ในระบบ
ออนไลน์แบบเสมือนจริง” (Virtual
Trade Show) จานวน ๑ ครั้ง

4. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดและการจัดจาหน่าย
สินค้าจังหวัดลาปาง
กิจกรรมย่อย ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลาปาง
ด้านการตลาดและการส่งออก
กิจกรรมย่อย ๒ อบรม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการ
จังหวัดลาปาง
เข้าสู่ตลาดออนไลน์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่เข้ารวม
กิจกรรมตามโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มูลค่าการจาหน่าย
สินค้าในงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้าและมี
คาสั่งซื้อหลังการจัดงาน
แสดงไม่น้อยกว่า
7,000,000 บาท

จานวนผู้ประกอบการได้รับ
การส่งเสริมด้านการตลาด
และการส่งออก 50 ราย
จานวนผู้ประกอบการ
จังหวัดลาปางได้รับการ
ส่งเสริมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
50 ราย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

50
ราย

-

-

50
ราย

5.0

-

-

5.0

พณ.ลาปาง

2

8

-

-

150
ราย

-

150
ราย

-

0.67

-

0.67

พณ.ลาปาง

2

8

-

-

50
ราย

-

50
ราย

-

0.09

-

0.09

-

50
ราย

-

50
ราย

-

0.08

-

0.08

๓๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย ๓ จัดกิจกรรมบูรณา
การร่วมกับภาคเอกชนจัดงานแสดง
สินค้า ณ จังหวัดลาปาง “ลาปาง
เซรามิกแฟร์”
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : สร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
การค้าผูป้ ระกอบการสินค้าเกษตร
จังหวัดลาปาง

มูลค่าการจาหน่ายและยอด
การสั่งซื้อสินค้าในงาน
แสดงสินค้าไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท

กิจกรรมย่อย ๑ ประชุม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ(ในการสร้างเครือข่าย)
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ของจังหวัดลาปาง

๑. ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรในจังหวัดลาปาง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกิดการสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า
จานวน ๑ เครือข่าย
๒. ผู้ประกอบการสินค้า
เกษตรในจังหวัดลาปาง
มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

50
ราย

-

๕๐
ราย

-

-

0.5

0.5

-

๔๐
ราย

-

๔๐
ราย

-

0.3802

-

-

40
ราย

-

40
ราย

-

0.0548

-

-

-

-

0.3802

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

พณ.ลาปาง

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

2

3

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

-

0.0548

-

๔๐

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2563

กิจกรรมย่อย ๒ ศึกษาดูงาน
เชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจ
การค้า (Business Matching)
ระหว่างผู้ประกอบการ จังหวัด
ลาปาง และภูมิภาคอื่น
จานวน ๒ ครั้ง
กิจกรรมย่อย ๓ ติดตามและ
ประเมินผลเพื่อสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรค และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานในปีต่อไป โดยจัดประชุม
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๑ ครั้ง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2564

2565

40
ราย
-

รวม
40
ราย

40
ราย

2563

2564
0.2894

40
ราย

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

0.2894

0.036

0.036

๔๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงาน
แนวทางที่ ๒.1 กากับ/ดูแลส่งเสริมสถานประกอบการและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. ตรวจแรงงานในระบบ
2. รับและพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง
(ตามมาตร ๑๒๓)
๓. ให้คาปรึกษา ชี้แจงแนะนาตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๑.จานวนสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการตรวจ
คุ้มครองแรงงานและ
ความปลอดภัยในการ
ทางาน
๒.จานวนแรงงานได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้สิทธิตาม
กฎหมายแรงงาน

๔. ตรวจแรงงานนอกระบบ
๕. ตรวจและกากับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทางานขั้น
พื้นฐาน

๑.ร้อยละสถาน
ประกอบกิจการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงาน
๒.ร้อยละของสถาน
ประกอบกิจการกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการตรวจ
ติดตามให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

490
แห่ง
100
คน

490
แห่ง
100
คน

980
แห่ง
200
คน

-

0.012

0.012

0.024

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

0.0057 0.0057 0.0114 สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

1,000
คน

1,000
คน

2,000
คน

-

0.010

0.010

0.020

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

600
คน

600
คน

1,200
คน

-

0.052

0.052

0.104

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

90
แห่ง/
4,700
คน

90
แห่ง/
4,700
คน

180
แห่ง/
9,400
คน

-

0.0125 0.0125

0.025

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

๔๒

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการประชุมชี้แจงให้
ความรู้ด้านประกันสังคม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน
ได้รับความคุ้มครองตาม
พ.ร.บ. ประกันสังคมและ
พ.ร.บ.เงินทดแทน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

1,250
คน

1,250
คน

2,500
คน

-

0.375

0.375

0.75

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

สปจ.ลาปาง

๔

๑๗

170201

- นายจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคมและ พ.ร.บ.เงิน
ทดแทนได้อย่างถูกต้อง
7. กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานประกอบ
กิจการเข้าถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานฯ

ส่งเสริมสถานประกอบ
กิจการให้เข้าถึง พ.ร.บ.
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานฯ

-

๗๓
แห่ง

๗๓
แห่ง

146
แห่ง

-

-

-

-

สพร.๑๐ ลาปาง

๔

๑๗

170201

๘. โครงการควบคุมและกากับ
ดูแลการประกอบอาชีพที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือ
ต้องให้ความรู้ความสามารถ
Safety At Work

จานวนแรงงานที่
เข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรองความสามารถ
ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย

-

350
คน

350
คน

700
คน

-

0.144

0.144

0.288

สพร.๑๐ ลาปาง

๔

๑๗

170201

๔๓

แนวทางที่ ๒.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งในและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับแรงงานเพื่อให้แรงงานได้รับสวัสดิการสังคม การคุ้มครอง
และฟื้นฟูเยียวยาตามสิทธิอันพึงได้รับ (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริการทางสังคมแก่แรงงาน การออม นันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. ส่งเสริมความรู้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

๒. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน
ครอบครัว และสังคม
๓. โครงการแรงงานนอกระบบผู้มี
สิทธิ์ได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายประกันสังคม
๔. โครงการเพิ่มทักษะคนพิการ
เพื่อเข้าสู่สถานประกอบกิจการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ลูกจ้างและผู้ใช้
แรงงานได้รับการ
คุ้มครองแรงงาน
-นายจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน
แรงงานและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
มีความมั่นคงในการ
ดารงชีพ
แรงงานนอกระบบได้รับ
ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
จานวนคนพิการเข้า
ทางานหรือส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-

1,000
คน

1,000
คน

3,000
คน

-

0.5

0.5

1.5

-

140
140
420
แห่ง/
แห่ง/
แห่ง/
7,000 7,000 21,000
คน
คน
คน
55,700 55,700 111,400
คน
คน
คน

-

0.014

0.014

0.042

-

เป้าหมาย

-

15
แห่ง

1๘
แห่ง

33
แห่ง

-

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

สสค.ลาปาง

๔

๑๗

170201

0.0806 0.0806 0.1612 สปจ.ลาปาง
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170201

๔

๑๗

-

0.08

0.10

0.18

พมจ.ลาปาง

๔๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

ศปข.5

๔

๑๗

170201

๕. การส่งเสริมอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการทางานแก่
กลุ่มแรงงานนอกระบบ

แรงงานและครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความมั่นคงใน
การดารงชีพ

-

500
คน

500
คน

1,000
คน

-

0.20

0.20

0.40

๖. โครงการพัฒนาระบบริการ
อาชีวอนามัยกลุ่มแรงงานนอกระบบ

จานวนแรงงานนอก
ระบบที่ได้รับบริการ
ด้านอาชีวอนามัย

๕๐๐
คน

500
คน

500
คน

๒,๐00
คน

-

-

-

-

สธ.ลาปาง

๔

๑๗

-

๗. โครงการเฝ้าระวังอันตราย
จากสารเคมีตกค้าง

จานวนเกษตรกร
ที่ได้รับการส่งเสริม

0.0๔๕

สธ.ลาปาง

๔

๑๗

-

๘. โครงการสถานประกอบการปลอด
โรคปลอดภัย กายใจ เป็นสุข

จานวนสถาน
ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

-

สธ.ลาปาง

๔

๑๗

-

๙. โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

จานวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา

๒

๒

-

๘,๐๐๐ 8,000 8,000 16,000
คน
คน
คน
คน
๓๐
แห่ง

30
แห่ง

30
แห่ง

๙0
แห่ง

๕,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๕,๐๐๐ ๑๔,๘๐๐
ราย
ราย
ราย
ราย

๐.๐๑๕ 0.015 0.015
-

๐.๐๒

-

-

๐.๐๒๔ ๐.๐๒๔

๐.๐๖๘๐ สถานีพัฒนาที่ดิน
ลาปาง

๔๕

แนวทางที่ ๒.3 พัฒนากลไกการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563 2564
๘๐
แห่ง

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

๙๐
แห่ง

๒๕๕
แห่ง

๐.๐๕

๐.๐๕

๐.๐๕

๐.๐๑๕

สรจ.ลป

-

0.0957

0.0957

0.1914

สจจ.ลาปาง

๑. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิง
นโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ไปสู่การปฏิบัติ

จานวนสถานประกอบ
กิจการ
กลุ่มเสี่ยง

๒. โครงการคุ้มครองป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบการ
ไปทางานต่างประเทศ

จานวนคนหางาน
ที่ได้รับการคุ้มครอง

-

๓. โครงการเตรียมความพร้อมให้
คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
การไปทางานต่างประเทศ

จานวนประชาชน
กลุ่มเสี่ยง

-

130
คน

130
คน

260
คน

-

๔. โครงการตรวจสอบการทางาน
ของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการ

จานวนคนต่างด้าว
ที่ยื่นขอใบอนุญาต
ทางาน

-

๑. การติดตามสิทธิประโยชน์
แรงงานไทยที่ไปทางาน
ในต่างประเทศ

จานวนแรงงานไทยที่
เดินทางไปทางาน
ต่างประเทศยื่นเรื่อง
ร้องทุกข์

315
คน/
70
แห่ง
100
ราย

315
คน/
70
แห่ง
100
ราย

630
คน/
140
แห่ง
300
ราย

100
ราย

๘๕
แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

10,40 10,400 20,800
0
คน
คน
คน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๑๗

๑๗0201

๔

๑๗

๑๗0201

0.02436 0.02436 0.04872 สจจ.ลาปาง

๔

๑๗

๑๗0201

-

0.0096

0.0096

0.0192

สจจ.ลาปาง

๔

๑๗

170201

-

-

-

-

สรจ.ลป

4

17

170201

๔

๔๖

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

๖. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ระดับความสาเร็จของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
การจัดประชุม ศปคม.
ปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัด (๓ ครั้ง)
จังหวัดลาปาง

-

๓
ครั้ง

-

๓
ครั้ง

-

0.07012
5

-

๗. การเสริมสร้างการตระหนัก
รู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการป้องกัน
การค้ามนุษย์

-

๑ รุ่น
๕๐ คน

-

1 รุ่น
๕๐ คน

-

0.043

-

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมาย และรูปแบบ
การค้ามนุษย์

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

0.07012 พมจ.ลาปาง
5
สรจ.ลาปาง
สจจ.ลาปาง
ตารวจภูธร
ที่ทาการ
ปกครอง
0.043 พมจ.ลาปาง

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

1

๑

-

1

๑

-

แนวทางที่ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานให้เข้าระบบประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคเชิงรุก

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ลูกจ้างและผู้ใช้แรงงาน
ได้รับความคุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน
และได้รับความรู้

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-

0.05

0.05

0.10

สปจ.ลาปาง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

-

5 ครั้ง/
250 คน

5 ครั้ง/ 10 ครั้ง/
250 คน 500 คน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

๔

๑๗

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

170201

๔๗

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2. โครงการเผยแพร่ความรู้งาน
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

นักเรียน/นักศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง

-

1,200
คน/
6 รุ่น

1,200
คน/
6 รุ่น

2,400
คน/
12 รุ่น

-

0.06

0.06

0.12

สปจ.ลาปาง

๔

๑๗

170201

3. โครงการ ๑ ตาบล ๑ หมู่บ้าน
ประกันสังคมถ้วนหน้า

จานวนประชาชน
และแรงงานนอกระบบ
กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ได้รับความ
คุ้มครองตาม
พ.ร.บ.ประกันสังคม

-

150
คน/
3 รุ่น

150
คน/
3 รุ่น

300
คน/
6 รุ่น

-

0.006

0.006

0.012

สปจ.ลาปาง

๔

๑๗

170201

แนวทางที่ ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและเข้าถึงตาแหน่งงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
อย่างยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ
๒. โครงการเตรียมความพร้อม
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลาปาง
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนประชนวัย
แรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนนักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารับ
การฝึกอบรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

๑๐๐
คน

๑๐๐
คน

๑๐๐
คน

๓๐๐
คน

๐.๓๐

๐.๓๐

๐.๓๐

๑.๒๐

สรจ.ลาปาง

๓

๑๑

11401

-

2,500
คน

2,500
คน

5,000
คน

-

0.025

0.025

0.05

สจจ.ลาปาง

๓

๑๑

11401

๔๘

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการเตรียมความพร้อมแก่
กาลังแรงงาน (กิจกรรมเพิ่ม
อาชีพ, เพิ่มรายได้, กิจกรรมส่งเสริม
การรับงานไปทาที่บ้าน)
๔. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

๕. โครงการฝึกอบรมแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
๖. โครงการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และ
แรงงานพิการ

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนประชาชน
วัยแรงงานที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
การมีงานทา
๑. จานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า
เป้าหมาย
๒. ประสิทธิภาพการ
ผลิตของปัจจัยแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35
จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
เป้าหมาย
แรงงานนอกระบบของ
จังหวัดที่มีชื่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแรงงานราย
ทะเบียน(จากปีก่อน
หน้า) ได้รับการ
ส่งเสริมหรือคุ้มครอง
หรือพัฒนาร้อยละ ๕

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

52
คน

52
คน

104
คน

-

0.0758 0.0758

-

100
คน

100
คน

200
คน

-

0.250

0.250

0.50

300
คน

160
คน

160
คน

620
คน

0.312

0.296

0.296

๒,๐๐๐
ราย

๒,๕๐๐
ราย

๒,๕๐๐
ราย

๗,๐๐๐
ราย

๐.๐๘0

๐.๐๘๐

๐.๐๘๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

0.1516 สจจ.ลาปาง

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๓

11

11401

สพร.10 ลาปาง

๓

๑๑

11501

0.904

สพร.10 ลาปาง

๔

11

11501

๐.๒๔๐

สรจ.ลป

4

11

11501

๔๙

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๗. กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

จานวนกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้ประชาชน
๘. โครงการฝึกอบรมอาชีพ
จานวนผู้เข้ารับ
ช่างไฟฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
การฝึกอบรม
๙. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
จานวนผู้เข้ารับการ
ระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง สาหรับผู้สูงอายุ ฝึกอบรม
๑๐. โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพใน
ประชาชนที่ร่วม
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
โครงการมีแหล่งเรียนรู้
ประชาชน
และได้ฝึกอาชีพทาให้
มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น
๑๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ จานวนนักเรียน
เตรียมความพร้อมแก่นักเรียน
นักศึกษาที่เข้ารับการ
นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ฝึกอบรม
๑๒. การส่งเสริมให้รัฐและเอกชน
จานวนหน่วยงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ภาครัฐและเอกชนมี
ในสถานประกอบการและหน่วยงาน ความรู้ความเข้าใจและ
ภาครัฐ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
การจ้างงานคนพิการ
๑๓. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
จานวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การฝึกอาชีพเห็น
ช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

๒
กิจกรรม

๒
กิจกรรม

4
กิจกรรม

-

๐.๒

๐.๒

๐.4

อบจ.ลาปาง

๔

๑๖

-

-

๑ ครั้ง/
25 คน
-

๒ ครั้ง/
๕๐ คน
100
คน
๑๐๐
คน

3 ครั้ง/
75 คน
100
คน
๒๐๐
คน

-

0.05

0.10

0.15

3

๑๑

-

-

-

0.214

0.214

3

๑๑

-

-

๐.๑๕

๐.๑๕

๐.๓๐

วิทยาลัย
การอาชีพเถิน
วิทยาลัยสารพัด
ช่างลาปาง
วิทยาลัยเทคนิค
ลาปาง

๓

๑๑

-

วิทยาลัย
เทคนิค
ลาปาง
พมจ.ลาปาง
สรจ.ลป
สจจ.ลป

๓

๑๑

-

4

๑๕

-

กศน.ลาปาง

๓

๑๑

-

-

๑๐๐
คน

-

๔๒
คน

-

๔๒
คน

-

-

-

-

-

๕๐
คน

-

๕๐
คน

-

0.05

-

0.05

๕,๐๐๐
คน

6,000
คน

6,000
คน

1๗,000
คน

5.0

5.0

5.0

15.0

๕๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน (ด้วยระบบ ๓ มิติ
แนวทางที่ ๓.1 พัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลแรงงานในและนอกระบบที่มีความทันสมัยและครอบคลุม (Big Data)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

1. กิจกรรมประสานการให้บริการ
ด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน
โดยอาสาสมัครแรงงาน

ประชาชนวัย
แรงงานที่ได้รับ
การคัดกรอง
เพื่อส่งต่อ

-

2. โครงการขยายเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตาบล หมู่บ้าน

ร้อยละความ
สาเร็จในการ
ดาเนินงานตาม
แผนการให้บริการ

-

2564

2565

3,000 3,000
คน
คน

20
แห่ง

20
แห่ง

รวม

2563

2564

2565

รวม

6,000
คน

-

0.059

0.059

0.18

40
แห่ง

-

0.005

0.005

0.010

)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

สรจ.ลาปาง

๖

๒๐

200101

ศบภ.เหนือ

๖

๒๐

๒๐0101

แนวทางที่ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่าย ทั่วถึง เป็นธรรม โดยเน้นข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ Service
Delivery Unit

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
จานวนครั้งการ
ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่สาหรับ
ผู้ประกันตน
มาตรา 40

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

-

216
ครั้ง/
7,200
คน

216
ครั้ง/
7,200
คน

648
ครั้ง/
21,600
คน

-

0.124

0.124

0.372

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน
สปจ.ลาปาง

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
ด้านที่

แผนแม่บท
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๖

๒๐

200101

๕๑

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

๒. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
แรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายจ้างได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การเข้าถึงบริการ
ด้านการประกันสังคม

๓. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
จังหวัดลาปาง

จานวนประชาชน
ผู้มารับบริการด้าน
แรงงาน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

๕๐๐
คน

500
คน

500
คน

1,500
คน

-

0.06

0.06

0.18

สปจ.ลาปาง

๖

๒๐

200101

๒,๒๐๐
คน-

2,200
คน

2,200
คน

6,600
คน

-

-

-

-

สรจ.ลาปาง

๖

๒๐

200101

แนวทางที่ ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจด้านแรงงาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

๑. โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อ ๑. จานวนผู้เข้า
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
รับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

-

100
คน

100
คน

200
คน

-

0.250

0.250

0.50

สพร.10 ลาปาง

เป้าหมาย

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

๓

๑๑

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

11501

๒. ประสิทธิภาพการ
ผลิตของปัจจัยแรงงาน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

๕๒

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดระดับ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

เป้าหมาย
2563

2564

2565

รวม

2563

2564

2565

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
สนับสนุน

ความสอดคล้องของโครงการสาคัญ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
เป้าหมายของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ด้านที่
ประเด็นที่

เป้าหมาย
ของแผนย่อย

๒. กิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิก
เครือข่ายอาชีพ

จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ความรู้
กับสมาชิกเครือข่าย

๓
กิจกรรม

๓
กิจกรรม

๓
กิจกรรม

๙
กิจกรรม

๐.๓

๐.๓

๐.๓

0.9

อบจ.ลาปาง

4

20

200101

๓. โครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน)

จานวนเกษตรที่ได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา

๓๕๕
ราย

๙๐
ราย

๙๐
ราย

๕๓๕
ราย

๐.๗๘๑

๐.๑๘๙

๐.๑๘๙

๑.๑๕
๙

กษ.และสหกรณ์
จ.ลาปาง

๔

๑๗

-

หมายเหตุ - * เครื่องหมายแสดง โครงการ/กิจกรรม ได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีและขอรับงบประมาณของจังหวัดลาปาง ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕

๕๓

๕๔

บรรณานุกรม
สานักงานจังหวัดลาปาง. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลาปาง 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๕. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.lampang.gp.th สืบค้นเมื่อ 2๐ มีนาคม
256๔.
สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง. แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง (พ.ศ.256๓ – 256๕).

๕๕

ภาคผนวก ก
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดลาปาง
และข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
1) สภาพทั่วไปของจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐาน)
1.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี มีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อซึ่งปรากฏ
หลักฐานตามตานานต่าง ๆ รวม 11 ชื่อ ได้แก่ กุกกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว เวียง
ดิน เขลางค์นคร นครลาปาง คาเขลางค์ อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครลาปาง จากการที่เรียกขานกันว่า
“ กุกกูฏนคร” แปลว่าเมืองไก่ ดังนั้น ตราประจาจังหวัดลาปาง คือ “ ไก่ขาว”
จังหวัดลาปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.1223 จากหนังสือพงศาวดารโยนกกล่าวว่า “สุพรหมฤาษี” สร้างเมือง
เพื่อให้เจ้าอนันตยศ โอรสพระนางจามเทวี ครองคู่กับเมืองหริภุญชัย (ลาพูน) ให้ชื่อเมืองว่า“นครเขลางค์”ต่อมา
เปลี่ยนเป็น“นครอัมภางค์”และเปลี่ยนชื่อเป็น “นครลาปาง”ในภายหลัง
ในสมัยโยนกเชียงแสน นครลาปางเคยตกอยู่ภายใต้อานาจของขอม เคยเป็นเมืองประเทศราชของพม่า
และเมืองเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี “เจ้าทิพย์ช้าง”สามารถขับไล่พวกพม่าออกจากเมืองลาปางได้
สาเร็จ จึงได้รับการสถาปนาเป็น“พระยาสุวลือไชยสงคราม”ขึ้นครองนครลาปางในปี พ.ศ.2279
ในปี พ.ศ.2307 “เจ้าแก้วฟ้า”พระโอรสของเจ้าทิพย์ช้างได้ขึ้นครองนครลาปาง และเป็นต้นตระกูล
ณ ลาปาง ณ ลาพูน รวมทั้ง ณ เชียงใหม่ ในเวลาต่อมา และมี “เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต” เป็นผู้ครองนครลาปางองค์
สุดท้าย
จังหวัดลาปางได้ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ.2435 (สมัยรัชกาลที่ 5) โดยขึ้นอยู่กับมณฑล
พายัพ สมัยหนึ่ง (พ.ศ.2443) ต่อมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ.2458 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศ
ยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ลาปางจึงมีฐานะเป็น “จังหวัดลาปาง”ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476
ตราประจาจังหวัดลาปาง
รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลาปางหลวง
หมายถึง ไก่เผื อก เป็น สั ญลั ก ษณ์ที่ มีมาตั้ งแต่ ส มัย เมืองกุกกุ ฏ นคร
(ตานานเมืองลาปาง) และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สาคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไก่
เผื อกคู่กั บ ดวงตราแผ่ น ดิน ในศาลากลางเมือ งล าปางตั้ง แต่ ส มั ยเริ่ม เปลี่ ย นที่ ท า
การเมืองจาก "เค้าสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครลาปางขึ้น ในสมัยเริ่มสร้าง
ศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452
ซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุลาปางหลวง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลาปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก
ดอกไม้ประจาจังหวัด
ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา

ต้นไม้ประจาจังหวัด
ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Holopteleaintegrifolia

๕๖
คาขวัญจังหวัดลาปาง
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”

ถ่านหินลือชา

เครื่องปั้นลือนาม

รถม้าลือลั่น

งามพระธาตุลือไกล

ฝึกช้างใช้ลือโลก

1.2 ด้านกายภาพ
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่
จังหวัดลาปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.
กม. หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน
และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และพะเยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลาพูน

๕๗

สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดล าปาง อยู่ สูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็น รูปยาวรีภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา
จังหวัดลาปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภู เขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ
เรียกว่า “อ่างลาปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
บริ เ วณตอนบนของจั ง หวัด เป็ น ที่ร าบสู ง ภูเ ขา และเป็ นป่ า ค่อ นข้ างทึ บ อุ ดมสมบูร ณ์ ด้ว ยไม้
มีค่า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และงาว
บริ เ วณตอนกลางของจั ง หวั ด เป็ น ที่ ร าบและที่ ร าบลุ่ ม ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง เกษตรกรรม
ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อาเภอห้างฉัตร เมืองลาปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ
บริ เ วณตอนใต้ ข องจั ง หวั ด เป็ น ป่ าไม้ รั ง บางส่ ว นเป็ น ทุ่ ง หญ้า ได้ แ ก่ พื้ น ที่ อ าเภอเถิ น แม่ พ ริ ก
บางส่วนของอาเภอเสริมงาม และแม่ทะ

๕๘
สภาพภูมิอากาศ
จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ ายก้นกระทะ จึงทาให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปีฤดูร้อน
ร้อนจั ด และหนาวจั ดในฤดูหนาว โดยมีอุณหภูมิสู งสุด 43.1 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 6 และ 8 เมษายน 2553
ณ สถานีตรวจวัดอาเภอเถิน และมีอุณหภูมิต่าสุด 6.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ สถานีตรวจวัด
อาเภอเถิน และในปี 2554 ปริมาณน้าฝนสะสมวัดได้ 1,852.70 มิลลิเมตร (ณ สถานีตรวจวัดน้าฝนอาเภอเมืองลาปาง)
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว
ช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงที่มี
อากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาลาปาง
การคมนาคม
(1) ทางรถยนต จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซาย เข้าทางหลวง
หมายเลข 32 ผานสิงหบุรี ชัยนาท เขานครสวรรค แลวแยกซายเขาทางหลวงหมายเลข 1 ผานกาแพงเพชร
ตาก ตรงเขาสู่จังหวัดลาปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 7 ชั่วโมง หรือจะ
ใช้เสนทางสายใหมจากพิษณุโลกเขาเดนชัยและลาปางได
(2) ทางรถโดยสารประจาทาง บริษัท ขนสง จากัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศไปกลับ
ลาปางทุกวัน ตามตารางเดินรถ
(3) ทางรถไฟ ทางการรถไฟแหงประเทศไทย จัดบริการรถดวน รถเร็วและรถธรรมดาจากกรุงเทพไปลาปาง
ทุกวัน ตามตารางเดินรถ
(4) ทางเครื่ องบิ น มีเที่ย วบิ นระหว่างล าปางกับกรุง เทพทุก วัน จ านวนสองสายการบิน ได้แ ก่
นกแอร์ จานวน 4 เที่ยวบินต่อวัน และบางกอกแอร์เวย์ จานวน 3 เที่ยวบินต่อวัน
(5) ระยะทางจากอาเภอเมืองไปยังอาเภอตางๆ อาเภอเมือง - อาเภอแมเมาะ 45 กิโลเมตร, อาเภอเมือง อาเภอเถิน 96 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภอแมพริก 125 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภองาว 83 กิโลเมตร,
อาเภอเมือง - อาเภอเกาะคา 13 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภอวังเหนือ 110 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภอแม
ทะ 26 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภอแจหม 54 กิโลเมตร, อาเภอเมือง-อาเภอสบปราบ 59 กิโลเมตร, อาเภอ
เมือง - อาเภอเสริมงาม 40 กิโลเมตร, อาเภอเมือง - อาเภอห้างฉัตร 16 กิโลเมตร
การปกครอง
จังหวัดลาปางแบ่งออกเป็น 13 อาเภอ 100 ตาบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน (เฉพาะชุมชนในเขต
เทศบาลนครลาปาง 43 ชุมชน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) 1 องค์การบริหารส่ วนจังหวัด 1
เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 37 เทศบาลตาบล 62 องค์การบริหารส่วนตาบล ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่
อาเภอ
1
เมืองลาปาง
2
แม่เมาะ
3
เกาะคา

ตาบล
19
5
9

หมู่บ้าน
144
44
78

ชุมชน
106
-

เทศบาล
5
1
8

อบต.
10
4
2

๕๙
ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อาเภอ
เสริมงาม
งาว
แจ้ห่ม
วังเหนือ
เถิน
แม่พริก
แม่ทะ
สบปราบ
ห้างฉัตร
เมืองปาน
รวม

ตาบล
4
10
7
8
8
4
10
4
7
5
100

หมู่บ้าน
42
85
64
80
95
30
95
46
73
56
932

ชุมชน
106

เทศบาล
3
2
3
2
4
3
4
1
4
1
41

อบต.
2
8
5
8
4
1
6
4
4
4
62

2) ข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด
2.1 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงานจังหวัดลาปาง
แผนผังที่ 1 โครงสร้างประชากรและกาลังแรงงาน
ประชากรรวม ๗๒๖,433 คน
ผูม้ ีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 197,548 คน
- ชาย 356,381 คน (49.06%)
- ชาย 92,585 คน (46.87%)
- หญิง 370,052 คน (50.94%)
- หญิง 104,963 คน (53.13%)
ผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ๖๓๒,561 คน (๘๗.08%)
- ชาย ๓๐๘,471 คน (๔๘.๗7%)
- หญิง ๓๒๔,091 คน (๕๑.๒3%)
ผูไ้ ม่อยู่ในกาลังแรงงาน 234,213 คน (37.03%)
- ชาย 91,686 คน (39.15%)
- หญิง 142,527 คน (60.85%)

ผู้ไม่อยู่ในวัยทางาน (ต่ากว่า 15 ปี) 93,872 คน (๑๒.92%)
- ชาย 47,911 คน (51.04 %)
- หญิง 45,962 คน (48.96 %)

ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 398,348 คน (๖2.97%)
- ชาย 216,785 คน (๕๔.42%)
- หญิง 181,563 คน (45.58%)

ทางานบ้าน 49,218 คน (๒1.01%)
- ชาย 1,368 คน (2.78%)
- หญิง 47,851 คน (97.22%)

ผูม้ ีงานทา 391,616 คน (๙8.๓1%)
- ชาย 213,692 คน (๕๔.57%)
- หญิง 177,924 คน (๔๕.43%)

เรียนหนังสือ ๔7,018 คน (20.07%)
- ชาย 23,385 คน (๔๙.74%)
- หญิง 23,634 คน (๕๐.27%)

ผู้ว่างงาน 6,177 คน (1.55%)
- ชาย 2,989 คน (48.39%)
- หญิง 3,188 คน (51.61%)

อื่นๆ 137,976 คน (58.91%)
- ชาย 66,933 คน ( ๔8.51%)
- หญิง 71,043 คน (51.49%)

ผู้รอฤดูกาล 555 คน (๐.14%)
- ชาย 104 คน (18.74%) - หญิง 452 คน (81.44%)

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 256๓)
* ยอดรวมอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปัดจุดทศนิยม
2.2 ตารางแสดงจานวนประชากร จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ปี ๒๕๖๓

๖๐
สถานภาพแรงงาน

ปี 256๒

ประชากรรวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
กาลังแรงงานปัจจุบัน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
- กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
- ทางานบ้าน
- เรียนหนังสือ
- อื่น ๆ
ประชากรผู้มีอายุต่ากว่า 15 ปี
อัตราการว่างงาน

729,228
632,960
393,003
392,096
387,607
4,489
908
239,957
59,633
49,619
130,705
96,268
1.14

ปี 256๓
หญิง
370,052
324,091
181,563
177,924
177,924
3,188
452
142,527
47,851
23,634
71,043
45,962
1.76

ชาย
356,381
308,471
216,785
213,692
213,692
2,989
104
91,686
1,368
23,385
66,933
47,911
1.38

รวม
326,433
632,561
398,348
391,616
391,616
6,177
555
234,213
49,218
47,018
137,976
93,872
1.55

2.3 ตารางแสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงาน จาแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2563
(5 อันดับแรก)
ประเภทอุตสาหกรรม
รวมภาคเกษตรกรรม
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
2. การประมง
รวมนอกภาคเกษตรกรรม
3. การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
4. การผลิต (อันดับที่ ๑)
5.การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
7.การก่อสร้าง
8. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของ
ใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน (อันดับที่ ๓)
9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
10. โรงแรม และภัตตาคาร (อันดับที่ ๔)
11. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
12. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ (อันดับ ๕)
14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
15. การเป็นสื่อกลางทางการเงิน

ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

บรรจุงาน (คน)

จานวน
(อัตรา)

ร้อยละ

จานวน
(อัตรา)

ร้อยละ

136
136
3,569
340
1,252
247

3.67
3.67
96.33
9.18
33.79
6.64

21
21
1,985
164
548
75

1.04
1.04
98.95
8.18
27.32
3.74

507

13.68

223

11.12

36
262
27
4
139
54
-

0.97
7.07
0.73
0.11
3.75
1.46
-

27
118
11
2
108
34
-

1.35
5.88
0.55
0.10
5.38
1.69
-

๖๑
ตาแหน่งงานว่าง
(อัตรา)

ประเภทอุตสาหกรรม
16. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ
17. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ (อันดับ ๒)
18. การศึกษา
19. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์
20. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
21. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
22. อื่นๆ
รวม

บรรจุงาน (คน)

จานวน
(อัตรา)

ร้อยละ

จานวน
(อัตรา)

ร้อยละ

54

1.46

46

2.29

500

13.50

494

24.63

107
9
31
3,705

2.89
0.24
0.84
100

101
5
29
2,006

5.03
0.25
1.45
100

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง
๒.๔ จานวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางาน จังหวัดลาปาง
เดือน พฤษภาคม 2564 โดยสานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
ประเภทการขอนุญาต

นายจ้าง/สถานประกอบการ
แรงงานต่างด้าว (คน)
(แห่ง)
รวม
ชาย
หญิง
1,๘๐๑
๓,๙๙๑ ๒.๑๙๙ 1,792

รวม
ม.๕๙ ทั่วไป
ม.๖๒ ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น (BOI)
ม.๖๓/๑ ชนกลุ่มน้อย
แรงงาน ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

๕๔
๙๐
๑,๖๕๗

131
206
3,654

83
117
1,999

48
89
1,655

2.๕ จังหวัดลาปางมีสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป จานวน ๔,๐84 แห่ง ลูกจ้าง ๕1,330 คน
ชาย 30,940 คน (ร้อยละ 60.27) หญิง 20,390 คน (ร้อยละ 39.72) ในจานวนนี้ได้รวมจานวนแรงงานเด็กไว้ด้วยแล้ว)
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 4 คน
5 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 299 คน
300 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คนขึ้นไป
รวม

สถานประกอบการ (แห่ง)
๑,๙52
๑,๑๗5
๔64
๓68
67
46
๖
๒
๔
4,084

ชาย
2,401
4,153
3,301
6,813
3,271
4,374
837
634
5,156
30,940

ลูกจ้าง (คน)
หญิง
เด็ก
2,142
8
3,785
2
2,890
5
4,341
2
1,433
1
3,237
3
1,232
663
667
20,390
21

รวม
4,543
7,938
6,191
11,154
4,704
7,611
2,069
1,297
5,823
51,330

๖๒
2.๖ ตารางสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในจังหวัดลาปาง
(ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)
ขนาดสถานประกอบการ
1 - 9 คน
10 - 19 คน
20 - 49 คน
50 - 99 คน
100 - 199 คน
200 - 499 คน
500 - 999 คน
1,000 คน+
รวม

จานวน
สถานประกอบการ (แห่ง)
2,497
400
279
69
57
25
8
2
3,337

ลูกจ้าง (คน)
7,995
5,414
8,485
4,407
7,875
7,321
5,638
2,307
49,442

๒.๗ จานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ๓,337 แห่ง จานวนผู้ประกันตน
(มาตรา ๓๓ + ๓๙ + ๔๐) จานวน ๑21,874 คน ข้อมูล ณ ๓๐ เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนประกันสังคม
จานวนสถานประกอบการ/นายจ้าง (มาตรา ๓๓)
จานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓)
จานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๓๙)
จานวนผู้ประกันตน (มาตรา ๔๐)
กองทุนเงินทดแทน
จานวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน
จานวนลูกจ้าง

แห่ง/คน
๓,337 แห่ง
49,442 คน
๑5,868 คน
56,564 คน
แห่ง/คน
3,337 แห่ง
49,442 คน

๒.๘ การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว
๑) นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แรงงานต่างด้าว จานวน 257 แห่ง
สาขาลาปาง จานวน 250 แห่ง / สาขาเถิน จานวน ๗ แห่ง
๒) จานวนผู้ประกันตนต่างด้าว 1,356 ราย แยกตามสัญชาติ ดังนี้
สัญชาติ
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
อื่น ๆ
รวม

ลาปาง
993
93
26
๒20
1,332

สาขาเถิน
1๕
5
4
๒4

รวม
1,008
98
26
๒24
1,356

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔)

6๓
๒.๙ แรงงานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑) คนหางานภูมิลาเนาจังหวัดลาปางที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ โดยเดือนเมษายน
๒๕๖๔ ประเทศที่มีการเดินทางไปทางานมากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่ ลาว ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และอิสราเอล
ตามลาดับ
(๒) คนหางานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ ภูมิลาเนาจังหวัดลาปาง (แยกวิธีการเดินทาง)
ที่

รายการ

1 แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
2 กรมการจัดหางานจัดส่ง
3 นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
ต่างประเทศ
4 นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน
ในต่างประเทศ
๕ บริษัทจัดหางานจัดส่ง
๖ Re-Entry
รวม

ที่

รายการ

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
64

เม.ย.
64

รวม

22
3

38
54

3

19

1

2

113

151

11

12

-

8

-

8

50

51
8
91

62
12
104

35
14
73

46
10
77

43
12
69

27
18
191

321
84
698

ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

4

9

11
57
10
93

2
9

ปี ๒๕๖๔

4
8

4
11

3
2

2
10

1
11

(๓) การให้บริการงานต่างประเทศ ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง
ปี ๒๕๖๔
ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
๖๔

เม.ย.
64

1 แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
1
1
1
1
31
กรมการจั
ด
หางานจั
ด
ส่
ง
2
นายจ้างพาลูกจ้างไปทางาน
3 ต่างประเทศ
นายจ้างพาลูกจ้างไปฝึกงาน
4 ในต่างประเทศ
๕ บริษัทจัดหางานจัดส่ง
๖ Re-Entry
7
2
7
5
5
10 10
๗ ลงทะเบียนไปทางาน
19
4
3
6
9
6
2
ต่างประเทศ
รวม
27
6
11 12 15 16 43
ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดลาปาง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕6๔)

พ.ค.
64

รวม

5
-

40
-

-

-

-

-

8

51

8

61

21

152

๒.๑๐ แรงานนอกระบบ ในปี ๒๕๖3 มีแรงงานนอกระบบ จานวน 265,392 คน โดยอยู่ในภาคเกษตร
จ านวน ๑67,397 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 68.08 ของจ านวนแรงงานนอกระบบและอยู่ น อกภาคเกษตร
จานวน 79,996 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93 ของจานวนแรงงานนอกระบบ
๒.๑๑ ผู้สูงอายุในจังหวัดลาปางทั้งสิ้น 162,894 คน เป็นเพศชาย จานวน 75,421 คน เพศหญิง
จานวน 87,473 คน ในจานวนนี้ มีแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุ 71,127 คน

6๔
๒.๑๒ การรั บคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
จดทะเบียนคนพิการ (ทาบัตรประจาตัวคนพิการ) ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน ๓5,059 คน เป็น
เพศชาย จานวน ๑๗,923 คน เพศหญิง จานวน ๑7,070 คน และไม่ระบุเพศ 66 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
๒๕๖4)
- จานวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในจังหวัดลาปาง จานวน 122 คน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24
พฤษภาคม 2564)
(๑) สถานประกอบการ (ภาคเอกชน) รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา ๓๓
รวม 38 แห่ง จานวน ๑09 คน
(๒) หน่วยราชการ รับคนพิการเข้าทางานตามมาตรา ๓๓ รวม ๒ แห่ง จานวน 5 คน
(๓) จ่ ายเงินเข้ากองทุนส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทดแทนการรับคนพิการ
ตามมาตรา ๓๔ สถานประกอบการ รวม 3 แห่ง (4 สิ ทธิ ) ได้แก่ บริษัท โตโยต้าล าปาง จ ากัด จานวน ๒ สิทธิ
บริษทั อีซูซลุ าปาง จากัด จานวน ๑ สิทธิ และห้างหุ้นส่วน ลาปางศิริชัย จานวน 1 สิทธิ
(๔) ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบคณะกรรมการส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การแห่ งชาติ
ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ สัมปทานฯ ตามมาตรา ๓๕ รวม 2 แห่ ง จานวน 8 คน ได้แก่ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด จานวน 5 คน และสานักงานเทศบาลนครลาปาง จานวน ๓ คน
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ม. ๓๓ สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทางาน รวม ๔๗ แห่ง ๑๓๗ คน
1
ห้างหุ้นส่วนจากัด สมบูรณ์กิจการลาปาง
2
ห้างหุ้นส่วนจากัด แม่เมาะวงษ์วัน
3
บริษัท อินทราเซรามิค จากัด
4
บริษัท มีลาภ เซรามิค จากัด
5
ห้างหุ้นส่วนจากัด เกษมรุ่งเรืองขนส่ง
6
บริษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น(ลาปาง) จากัด
7
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี้ จากัด
8
บริษัท ลาปางเสรีกรุ๊ป จากัด
9
บริษัท ลาปางฟู้ดโปรดักส์ จากัด
10 ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง
11 บริษัท แสงอรุณเซรามิก จากัด
12 บริษัท ถาวรลาปาง จากัด
13 บริษัท นิยมพานิชลาปาง จากัด
14 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูนทวีทรัพย์
15 บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จากัด
16 โรงเรียน อัสสัมชัญลาปาง
17 มหาวิทยาลัย เนชั่น
18 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางศิริชัย
19 บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด(มหาชน)

จานวนแรงงานพิการ (คน)
3
6
2
2
1
2
6
2
7
4
2
6
4
7
1
4
1
1
2

6๕
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
จานวนแรงงานพิการ (คน)
ม. ๓๓ สถานประกอบการรับคนพิการเข้าทางาน รวม ๔๗ แห่ง ๑๓๗ คน
20 ห้างหุ้นส่วนจากัด อลินทอง
1
21 บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จากัด
2
22 บริษัท ซิกม่า เซรามิค จากัด
2
23 บริษัท ลาปางศิลปนคร จากัด
3
24 บริษัท รอยัล เซรามิคส์ จากัด
2
25 บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จากัด
7
26 ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิลาแม่ทะ
3
27 บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จากัด
3
28 บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จากัด
1
27 บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จากัด
3
28 บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จากัด
1
29 บริษัท สอาดกรุ๊ป จากัด
5
30 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด
1
31 บริษัท เจริญแสง จากัด
1
32 บริษัท กาสะลองเซรามิคส์ จากัด
7
33 โรงเรียนดอนไชยวิทยา
1
34 โรงเรียนมัธยมวิทยา
2
35 บริษัท แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จากัด
2
36 บริษัท ธนบดี เดคอร์ เซรามิค จากัด
1
37 ห้างหุ้นส่วนจากัด เมืองเหนือเทคนิค
1
38 บริษัท เชียงแสงลาปาง จากัด
1
ม.๓๓ หน่วยงานภาครัฐ รับคนพิการเข้าทางาน รวม ๒ แห่ง 5 คน
๑
สานักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2
๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
๓
ม.๓๔ จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทดแทนการรับคนพิการ รวม 3 แห่ง
๑
บริษัท โตโยต้าลาปาง จากัด (๒ สิทธิ)
224,840 บาท
๒
บริษัท อีซูซุลาปาง จากัด (๑ สิทธิ)
112,420 บาท
3
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางศิริชัย (1 สิทธิ)
112,420 บาท
ม.๓๕ หน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานฯ รวม 2 แห่ง 8 คน
๑
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด
๓
2
สานักงานเทศบาลนครลาปาง
๓

6๖

ภาคผนวก ข
การทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
เมื่ อวั นที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ส านั กงานแรงงานจั งหวั ดล าปาง จั ดประชุ มคณะท างานจั ดท า
แผนปฏิบั ติการด้านแรงงานจั งหวัดล าปาง เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการ
ด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ล าปาง (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นแรงงานจั ง หวั ด ล าปาง
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง ศาลากลางจังหวัดลาปาง

6๗

ภาคผนวก ค
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ในพืนที่จังหวัดลาปาง
 สานักงานแรงงานจังหวัดลาปาง (สรจ.ลป.) มีหน้าที่
๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการประสานและสนับสนุน
งานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกากับ
ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
๓) ดาเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสั มพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔) ประสานการด าเนิ นงานกั บอาสาสมั ครแรงงานและเครื อข่ ายด้ านแรงงาน เพื่ อน าบริ การ
ด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่
๕) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
 สานักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.ลป.) มีหน้าที่
๑) ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 สานักงานประกันสังคมจังหวัด (สปจ.ลป.) มีหน้าที่
๑) ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
๒) จัดเก็บเงินสมทบ
๓) จัดบริการสิทธิประโยชน์
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลาปาง (สพร.๑๐ ลาปาง) มีหน้าที่
๑) ด าเนิ น การก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และตรวจสอบให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒) จัดทาแผนงานและแนวทางการพัฒนากาลังแรงงาน ประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
๓) ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานและกระบวนการวิเคราะห์
จาแนกตาแหน่งหรือการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ
ของกาลังแรงงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๔) ส่งเสริม ให้คาแนะนาการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
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๕) ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงดาเนินการ
จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๖) สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกและ
เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ฝึกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๗) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคเอกชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานรวม
ทั้ง ประสานการสร้ า งเครื อข่ ายการพัฒ นาฝี มื อแรงงานและศัก ยภาพแรงงานและผู้ ป ระกอบกิ จการ ทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๘) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนน ามาตรฐานฝี มือ แรงงานไปใช้ ในระบบการพั ฒ นากาลั งแรงงานและการจ้ างงานในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ
๙) ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
และศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และเพื่อสร้างผู้ชานาญการเฉพาะทาง ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการ
ฝึกอาชีพจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๑) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอาชีพ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ศูนย์ทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และ สถานที่ทดสอบฝีมือคนหางานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลาปาง (สสค.ลป.) มีหน้าที่
๑) ตรวจ/กากับและดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสนับสนุน
ให้แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
๒) ตรวจ/กากับและดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทางาน
และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานเขต ๕ (ศปข.๕) มีหน้าที่
๑) ตรวจและกากับดูแลความปลอดภัยในการทางานเชิงเทคนิควิชาการ
๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของแรงงานนอกระบบ
๓) สอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทางานเบื้องต้น
๔) สนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางานเชิงเทคนิควิชาการ
๕) สนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค และข้อมูลเชิงวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่
๖) รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและประสานการดาเนินคดีอาญา
๗) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ (ศบภ.เหนือ) มีหน้าที่
๑) จัดทาข่าวสารตลาดแรงงาน
๒) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภาคเหนือและประเทศ
๓) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานภาคเหนือ
๔) สารวจข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน
๕) ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตาบล หมู่บ้าน
๖) จัดทาทะเบียนกาลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา และทหารกองประจาการ
๗) จัดทารายงานการศึกษาวิจัยตลาดแรงงาน
๘) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่กรมการจัดหางานมอบหมาย

๗๐

ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตังคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลาปาง

๗๑

๗๒

ภาคผนวก จ
คาอธิบายการกาหนดรหัสความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สรุปการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า : Final Value Chain : FVC (Worksheet 2) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการสาคัญประจาปี 2565 ทีส่ อดคล้องกับปัจจัยห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ในการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
(ผลการวิเคราะห์จากการทา Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช)

รหัส
01

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ 1
ประเด็นความมั่นคง

แผนแม่บทย่อย
1.2 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง

1.3 การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคาม

02

แผนแม่บทที่ 2
ประเด็นการ
ต่างประเทศ

2.2 ความร่วมมือ
เศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ

2.3 การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่าง
ประเทศ
2.4 การสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการทาง
การเงิน
2.5 การต่างประเทศมี
เอกภาพและ
บูรณาการ

รหัส
เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย
เป้าหมายย่อย
010201
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
010202
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
010301
หน่วยงานด้านการข่าวและ
ประชาคมข่าวกรองทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติมีความ
ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง
010302
กองทัพและหน่วยงานด้านความ
มั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก
ระดับความรุนแรง
020201
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน การบริการ และ
ความเชื่อมโยงที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เน้น
นวัตกรรมดีขึ้น
020202
ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก
020301
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิง
รุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น
020401
ประเทศไทยมีเกียรติภูมิอานาจ
ต่อรอง และได้รับการยอมรับใน
สากลมากขึ้น
020501
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
การต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และ
ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
ในทุกมิติมากขึ้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(* หมายถึง หน่วยงานหลัก)
- สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน

สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
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รหัส
04

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ 4
ประเด็นอุตสาหกรรม
และการบริการแห่ง
อนาคต

แผนแม่บทย่อย
4.3 อุตสาหกรรมและ
บริการ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
4.4 อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

รหัส
เป้าหมายย่อย
040301
040302
040401
040402

05

07

09

แผนแม่บทที่ 5
ประเด็นการท่องเที่ยว

แผนแม่บทที่ 7
ประเด็นโครงสร้าง
พื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล
แผนแม่บทที่ 9
ประเด็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

4.6 การพัฒนาระบบ
นิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต
5.2 การท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ
5.3 การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย

040601
040602

5.6 การพัฒนาระบบ
นิเวศการท่องเที่ยว
7.1 โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

050601

9.1 การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

090101

050202
050303

070102

090102
9.2 การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
9.3 การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

090201
090301
090302

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(* หมายถึง หน่วยงานหลัก)
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ความสามารถในการพัฒนา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาค
โดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน*
ประเทศไทยมีความสามารถในการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความ
พร้อมในอนาคต
การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประชุมนานาชาติของไทย
สถานประกอบการด้านการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการ
ทางการแพทย์ได้รับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
แรงงาน
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระหว่างประเทศของไทยดีขึ้น

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพิ่มขึ้น
การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ กรมการจัดหางาน*
ภาคตะวันออก
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
- กรมการจัดหางาน
รวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
กรมการจัดหางาน
พิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้น

7๔
รหัส
11

แผนแม่บทภายใต้
แผนแม่บทย่อย
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทที่ 11
11.3 การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงวัย
ศักยภาพคนตลอดช่วง เรียน/วัยรุน่
ชีวิต

11.4 การพัฒนา
ศักยภาพวัยแรงงาน

รหัส
เป้าหมายย่อย
110301

11401

11402

13

15
16

17

11.5 การส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ

11501

13.2 การใช้ชุมชน
เป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี
15.2 การรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก

130201

16.2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก
แผนแม่บทที่ 17
17.1 การคุ้มครอง
ประเด็นความเสมอภาค ทางสังคมขั้นพื้นฐาน
และหลักประกันทาง
และหลักประกันทาง
สังคม
เศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ

160201

แผนแม่บทที่ 13
ประเด็นการ
เสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี
แผนแม่บทที่ 15
ประเด็นพลังทาง
สังคม
แผนแม่บทที่ 16
ประเด็นเศรษฐกิจฐาน
ราก

150202

170101

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(* หมายถึง หน่วยงานหลัก)
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สานึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
แรงงานมีศักยภาพในการ
- สานักงานปลัดกระทรวง
เพิ่มผลผลิตมีทักษะอาชีพสูง
แรงงาน
ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนา - กรมการจัดหางาน
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน*
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตาม
พลวัตของโครงสร้างอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
มีคนไทยที่มีความสามารถและ
- กรมการจัดหางาน
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ดารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น
จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง - กรมการจัดหางาน
ต่อเนื่อง
- กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อย
โอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ
คุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

- สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- สานักงานประกันสังคม

7๕
รหัส

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทย่อย
17.2 มาตรการแบบ
เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

20

23

แผนแม่บทที่ 20
ประเด็นการบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนแม่บทที่ 23
ประเด็นการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม

รหัส
เป้าหมายย่อย
170201

20.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน

200101

20.2 การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง

200201

20.3 การปรับสมดุล
ภาครัฐ

200301

20.4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ

200401

20.5 การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

200501

23.2 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

230201

23.5 ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

230501

เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(* หมายถึง หน่วยงานหลัก)
มีระบบและกลไกในการให้ความ - สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน - สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- สานักงานประกันสังคม
หน่วยงานภาครัฐบรรลุผล
- สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชาติ
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีส่วนร่วมในการจัดการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
- สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ความคล่องตัว
- สานักงานประกันสังคม
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ - สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากร - สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มนุษย์ และความเสมอภาคทาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น
จากผลการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม
จานวนโครงสร้างพื้นฐาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น

