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กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ก กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
แผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ชัดเจน และสามารถน า ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
จะถูกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้จริง บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทางที่ก าหนด 
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กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

                                                           กรกฎาคม  2564 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ข กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

สารบัญ 
  หน้า 
บทที่ 1 บทน า  1-1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1-1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1-2 
 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1-2 
 1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 1-3 
 1.5 วธิีการด าเนินโครงการ 1-3 

บทที่ 2 การทบทวนผลการด าเนินงาน 2-1 
 2.1 ผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2563 2-2 
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  ด้านที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2-4 
  ด้านที่ 3 ด้านการปฏิบัติการ 2-6 
  ด้านที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 2-9 
  ด้านที่ 5 ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

พนักงาน และลูกจ้าง 2-20 
  ด้านที่ 6 ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 2-28 
 2.2 การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-31 
 2.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-50 

บทที่ 3 การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-1 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 3-1 
 3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 3-2 
 3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 3-2 
 3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 3-4 
 3.5 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) 3-5 
 3.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)  

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 3-5 
 3.7 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 3-6 
 3.8 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2579) 3-7 
 3.9 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 3-8 
 3.10 ระบบราชการไทย 4.0 3-10 
 3.11 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 3-11 
 3.12 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 3-12 
 3.13 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 3-13 
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     หน้า 

บทที่ 4 การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 4-1 
 4.1 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 
 4.2 พันธกิจแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 
 4.3 วิสยัทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 
 4.4 พันธกิจแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 
 4.5 วิสัยทัศน์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 
 4.6 พันธกิจแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 
 4.7 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 4-5 

บทที่ 5 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 5-1
 5.1 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 5-1 

 5.2 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 5-29 

 5.3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 5-33 
 5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 5-34 
  1. กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

(สท.2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5-34 
  2. กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-39 
  3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 5-43 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 5-49 
  5. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-53 
  6. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืม 

และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 5-57 
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ 

ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 5-62 
  8. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5-67 
  9. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 5-71 
  10. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 5-75 
  11. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-81 
  12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด้านการประเมินเงินสมทบ 5-86 
  13. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจ 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-92 
  14. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 5-97 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ง กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางที่ 2-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-38 
ตารางที่ 2-2 ข้อมูลการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-39 
ตารางที่ 2-3 ข้อมูลความประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-39 
ตารางที่ 2-4 ข้อมูลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี 2-40 
ตารางที่ 2-5 ข้อมูลเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-40 
ตารางที่ 2-6 ข้อมูลการน าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้เรื่องใด 2-40 
ตารางที่ 2-7 ข้อมูลกองทุนควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือไม่ 2-41 
ตารางที่ 2-8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน 

พัฒนาฝีมือแรงงาน 2-43 
ตารางที ่2-9 ข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-44 
ตารางที ่2-10 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 4 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-44 
ตารางที ่2-11 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 5 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-45 
ตารางที ่2-12 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 6 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-45 
ตารางที ่2-13 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 7 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-45 
ตารางที ่2-14 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 8 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-46 
ตารางที ่2-15 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 9 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-46 
ตารางที ่2-16 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 10 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-47 
ตารางที ่2-17 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 11 

มีความเหมาะสมหรือไม่ 2-47 
ตารางที ่2-18 ข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 2-48 
ตารางที ่2-19 ข้อมูลช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการบรการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 2-48 
ตารางที ่4-1 ผลสรุปการระดมความคิดเห็น สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-1 
ตารางที ่5-1 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 5-4 
ตารางที ่5-2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 5-20 
ตารางที ่5-3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 5-24 
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สารบัญภาพ 
  หน้า 
ภาพที่ 2-1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2565) 2-56 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539) และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง 
ที่อยู่ในระบบการจ้างงานและถูกปลดตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถพัฒนาทักษะ
และยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2545 และหยุดให้กู้ยืมเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยน าทุน 
มาจากเงินที่ โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้ งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและด าเนินการ  
บริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2539 ปัจจุบันกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแล 
การบริหารจัดการตามข้อ 22 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ด้านที่ 4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่  4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นที่  1
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พิจารณาจาก มีการจัดท าหรือทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยจะต้องสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน
และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 2565 มีองค์ประกอบ
หลักที่ ดีครบถ้วนตามก าหนดและมีองค์ประกอบเพ่ิ มเติม  2  ประเด็น  ด้ านที่  5  การปฏิบัติ งาน 
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี  2565 พิจารณาจากการก าหนดทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนน าเสนอ โดยมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี ) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2565 ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และระยะเวลาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี ) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  2565  
โดยทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565  
ให้กระทรวงการคลัง 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นที่ 2 
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การจัดท าและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน 
ทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2564 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ตามค าสั่ง 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 2/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะท างานได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถด าเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนและรายละเอียดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2564 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
และพันธกิจของกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน  รวมทั้ งให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(พ .ศ . 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12  ค าแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 1.2.2 เพ่ือน าความคิดเห็นจากการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  2565 มาทบทวนปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 
และมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
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1.4 เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี  2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ .ศ . 2561 - 2580)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถ้วน 

1.5 วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
 1.5.1 แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ตามค าสั่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ 2/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
 1.5.2 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ตามหนังสือกองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0406/0360 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 
 1.5.3 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมตอบแบบสอบถามเพ่ือประกอบการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 1.5.4 รวบรวมผลการส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 1.5.5 ร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 
 1 .5.6 ร่วมหารือ เพ่ือสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติ การด้ านกองทุน พัฒ นาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
 1.5.7 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ 
 1.5.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.9 สื่อสารให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่เก่ียวข้องรับทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

บทท่ี 2 
การทบทวนผลการด าเนินงาน 

 กรมบัญชีกลางได้ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี  2563 
ประกอบด้วยเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 1. การเงิน 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การปฏิบัติงาน 4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และ 6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง มีผลการประเมิน
การด าเนินงานเฉลี่ยและคะแนนประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีผลการประเมิน “ผ่าน”  
โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6950 คะแนน มีข้อสังเกตของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 1. กองทุนฯ ควรทบทวนความจ าเป็นของการด ารงอยู่ของกองทุนฯ เนื่องจากมีการก าหนด  
แผนการปล่อยกู้น้อยกว่าปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจของทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือการกู้ยืม 
 2. กองทุนฯ ควรจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเป็นล าดับแรก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
ถือเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถพัฒนาแรงงานได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
 3. แม้ว่าผลการด าเนินงานในปี 2563 กองทุนฯ จะสามารถด าเนินการให้กู้ยืมเงินได้ตามเป้าหมาย 
แต่กองทุนฯ ควรมีการทบทวนวงเงินที่มีการอนุมัติให้กู้ยืมและอุดหนุนเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ของกระทรวงแรงงานในการเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน เข้าสู่มาตรฐานสากลและการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
เพ่ือรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 4. กองทุนฯ ควรมีการบริหารจัดการและหมุนเวียนเงินที่เป็นรายได้จากการจัดเก็บเงินสมทบและเงินเพ่ิม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อกองทุนฯ สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.1 ผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2563 

 

 

 
 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2563 ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน 

ถ่วง
น  าหนัก 

1. การเงิน  10       3.9296  

1.1 จ านวนเงินส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน           

1.1.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ร้อยละ 4 90 92.50 95 97.50 100 100 5.0000 0.2000 

1.1.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออดุหนุน ร้อยละ 6 90 92.50 95 97.50 100 95.54 3.2160 0.1930 

2. การสนองประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  20       4.8750  

2.1 การพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อ การประเมิน 
ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.5 4.5000 0.2250 

2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  15         

2.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ร้อยละ 8 75 80 85 90 95 96.05 5.0000 0.4000 

2.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร้อยละ 7 75 80 85 90 95 97.21 5.0000 0.3500 

3. การปฏิบัติการ  35       4.9717  

3.1 ความส าเร็จของการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่  
ในข่ายบังคับฯ 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 4.9340 4.9340 0.7401 

3.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
ประจ าปีบัญชี 2563 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

3.3 ความส าเร็จของการทบทวนบทบาทและทศิทางการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500 

4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  15       4.3583  

4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.4500 4.4500 0.2225 

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.6250 3.6250 0.1813 

5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

 10       4.6042  

5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.2250 

5.2  การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7083 4.7083 0.2354 

6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  10       4.7275  

6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ระดับ 5      4.4550 4.4550 0.2228 

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่ เกิดข้ึนจริงเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปีบัญชี 2563 

ร้อยละ 2.5 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.1250 

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่ เกิดข้ึนจริงเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายภาพรวมประจ าปีบัญชี 2563 

ร้อยละ 2.5 92 94 96 98 100 97.82 3.9100 0.0977 

6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการ
รับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

น้ าหนักรวม 100       คะแนนรวม 4.6950 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑. ด้านการเงิน (น  าหนักร้อยละ 10)  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ในปีบัญชี ๒๕63 อยู่ที่ “ระดับ 3.9296” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี วัดที่ ๑.1 จ านวนเงินส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (น  าหนักร้อยละ 10) ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
 ตัวชี วัดที่ ๑.1.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (น  าหนักร้อยละ 4) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

1.1.1 การให้กู้ยมืเง ินกองทุนฯ ร้อยละ 4 90 92.50 95 97.50 100 100 

ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเงินที่กองทุนฯ ได้ให้กู้ยืมภายในปีบัญชี ๒๕63 เทียบกับวงเงิน 
ให้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีบัญชี 2563 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุมัติวงเงิน
เพ่ือให้กู้ยืม รวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยกองทุนฯ ต้องสรุปผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในอดีต
น ามาจัดท ารายงานวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการของประเทศ  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในปีถัดไป รวมทั้งผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ในปีบัญชี 2563 
ต้องมีท้ังผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ซึ่งไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาก่อนด้วย  
 ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ สามารถให้กู้ยืมเงิน และท าสัญญา รวมทั้งจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติ 
จ านวน 46 ราย เป็นเงินจ านวน 30,000,000 บาท เมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 100 
โดยเป็นผู้กู้รายใหม่ จ านวน 22 ราย และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในอดีตน ามาจัดท ารายงานวิเคราะห์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการของประเทศ โดยมีการจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 10 กลุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร  
การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร  
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  

 ตัวชี วัดที่ ๑.1.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (น  าหนักร้อยละ 6) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญชี  
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

1.1.2 การใหเ้งินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 

ร้อยละ 6 90 92.50 95 97.50 100 95.54 

ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเงินที่กองทุนฯ ได้ให้การช่วยเหลือหรืออุดหนุนภายในปีบัญชี ๒๕63  
เทียบกับวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ได้รับอนุมัติประจ าปีบัญชี ๒๕63 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้อนุมัติวงเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมทั้งสิ้น 35,376,000 บาท  
 ปีบัญชี ๒๕63 กองทุนฯ จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้  จ านวน 33,796,555.39 บาท  
เมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 95.54 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.2160 คะแนน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 20) 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ในปีบัญชี ๒๕63 อยู่ที่ “ระดับ 4.8750” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน
(น  าหนักร้อยละ 5) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทนุหมุนเวียน 

ระดับ 5 จัดทำรายงาน 
การศึกษา 
เพื่อก าหนด 
แนวทางการ 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ  
และเสนอต่อ 
คณะกรรม 
การบริหาร 

ทุนหมุนเวียนเพื่อ
พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 

จัดท าแผน 
พัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลฯ 
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และ  
ประจำปีบัญชี 

2563  
พร้อมทั้ง 
เสนอต่อ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
เพื่อให้ความ

เห็นชอบ 

ทุนหมุนเวียน 
ด าเนินงาน 

ตาม
แผนพัฒนา 

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 

ประจำปีบัญชี 
2563 

ได้ร้อยละ  
75 

ของโครงการ/ 
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน 
ด าเนินงาน 

ตาม 
แผนพัฒนา 

ระบบ 
ฐานข้อมูลฯ 

ประจำปีบัญชี 
2563 

ได้ร้อยละ 
100 

ของโครงการ/ 
กิจกรรม 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน 
ด าเนินงาน บรรลุ

ตามเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนา 

ระบบ 
ฐานข้อมูลฯ 

ประจ าปีบัญช ี
2563 

ส าเร็จร้อยละ 
100 

ของตัวชี้วัด 
ทั้งหมด 

4.5 

ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทุนหมุนเวียน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ ใช่การเงินส าหรับใช้ ในการประเมินผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ  
 ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ มีการจัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและผลกระทบของกองทุนฯ รวมถึงแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ 
(พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2563 เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยกองทุนฯ 
สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีบัญชี  2563 ได้  1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
ของโครงการ/กิจกรรมทั้ งหมด และบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี  2563  
ส าเร็จร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดทั้งหมด จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน อย่างไรก็ตาม 
ผลลัพธ์และผลกระทบที่กองทุนฯ ก าหนดยังไม่สามารถวัดประเมินผลได้  จึงปรับลดคะแนนคุณภาพลง 
0.5000 คะแนน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 4.5000 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น  าหนักร้อยละ 15) ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย ดังนี  
 ตัวชี วัดที่ ๒.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (น  าหนักร้อยละ 8) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญชี  
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

๒.2.1 ผู้ขอกู้ยมืเงินกองทุนฯ ร้อยละ 8 75 80 85 90 95 96.05 

ผลการด าเนินงาน  
 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และมากท่ีสุดเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จ านวน 76 ราย 
ซึ่งผู้ตอบแบบส ารวจที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.05 
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

 ตัวชี วัดที่ ๒.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (น  าหนักร้อยละ 7) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญชี  
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

๒.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน 

ร้อยละ 7 75 80 85 90 95 97.21 

ผลการด าเนินงาน  
 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
และมากท่ีสุดเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
จ านวน 1,016 ราย ซึ่งผู้ตอบแบบส ารวจที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด จ านวน 909 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.21 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. ด้านการปฏิบัติการ (น้าหนักร้อยละ 35) 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด า เนินงาน 
ในปีบัญชี ๒๕63 อยู่ที่ “ระดับ 4.9717” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี วัดที่ 3.1 ความส าเร็จของการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ (น  าหนักร้อยละ 15) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.1 ความส าเร็จของการ
ติดตามสถานประกอบกจิการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับฯ 

ระดับ 15 ติดตามสถาน 
ประกอบ 

กิจการตาม 
แผนเร่งรัดฯ 

ประจำปีบัญช ี
2563 

ได้ร้อยละ 
80 

และมสีถาน 
ประกอบ 

กิจการที่ได้ม ี
การต ิดตาม 

ภายในปีบัญชี 
2562  

มายื่นแบบ
แสดงการส่ง
เงินสมทบ 
กองทุนฯ 

ร้อยละ 50 

ติดตามสถาน 
ประกอบ 

กิจการตาม 
แผนเร่งรัดฯ 
ประจำปีบัญช ี

2563 
ได้ร้อยละ 

85 
และมสีถาน 
ประกอบ 

กิจการที่ได้มี 
การต ิดตาม 

ภายในปีบัญชี 
2562  

มายื่นแบบ
แสดงการส่ง
เงินสมทบ 
กองทุนฯ 

ร้อยละ 60 

ติดตามสถาน 
ประกอบ 

กิจการตาม 
แผนเร่งรัดฯ 
ประจำปีบัญช ี

2563 
ได้ร้อยละ 

90 
และมสีถาน 
ประกอบ 

กิจการที่ได้ม ี
การต ิดตาม 

ภายในปีบัญชี 
2562  

มายื่นแบบ
แสดงการส่ง
เงินสมทบ 
กองทุนฯ 

ร้อยละ 70 

ติดตามสถาน 
ประกอบ 

กิจการตาม 
แผนเร่งรัดฯ 
ประจำปีบัญช ี

2563 
ได้ร้อยละ 

95 
และมสีถาน 
ประกอบ 

กิจการที่ได้ม ี
การต ิดตาม 

ภายในปีบัญชี 
2562  

มายื่นแบบ
แสดงการส่ง
เงินสมทบ 
กองทุนฯ 

ร้อยละ 80 

ติดตามสถาน 
ประกอบ 

กิจการตาม 
แผนเร่งรัดฯ 
ประจำปีบัญช ี

2563 
ได้ร้อยละ 

100 
และมสีถาน 
ประกอบ 

กิจการที่ได้มี 
การต ิดตาม 

ภายในปีบัญชี 
2562  

มายื่นแบบ
แสดงการส่ง
เงินสมทบ 
กองทุนฯ 

ร้อยละ 90 

4.9340 

ผลการด าเนินงาน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนเร่งรัดติดตามสถานประกอบกิจการ  
ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าปีบัญชี 2563 รวมทั้ง มีสถานประกอบกิจการที่ได้มีการติดตามภายในปีบัญชี 2562 มายื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนฯ 
 ปีบัญชี 2563 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบแผนเร่งรัดติดตามสถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ประจ าปีบัญชี 2562 - 2563 โดยก าหนดกิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ก่อนเริ่มด าเนินการที่ชัดเจน  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และมีการติดตามสถานประกอบกิจการ  
ตามแผนเร่งรัดฯ ประจ าปีบัญชี 2563 ได้จ านวน 1,302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีสถานประกอบกิจการ
ที่ได้มีการติดตามภายในปีบัญชี 2562 มายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนฯ จ านวน 838 แห่ง  
จาก 945 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.68 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.9340 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-7 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัดที่ 3.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบญัชี 2563 (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
๒๕63 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

3.2 ความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 
2563 

ระดับ 5 ดำเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 
กองทุนฯ
ประจ าปี

บัญชี 
2563  
ได้แล้ว 

เสร็จร้อยละ 
80 

ดำเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ 
กองทุนฯ
ประจ าปี

บัญชี 
2563 
ได้แล้ว 

เสร็จร้อยละ 
90 

ดำ เนินงาน
ตามแผน 
ปฏ ิบ ัติการ 
กองทุนฯ 
ประจำปี
บัญชี 

2563  
ได ้แล้ว 

เสร็จร้อยละ
100 

และมผีลการ
ด าเนินงาน 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 
ที่กำหนด 
(ตามแผน 
งานฯ หรือ 
ระยะเวลา) 

ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผล
ระดับ 3 

รวมทั้งมีผล 
การด าเนิน 
งานดีกว่า 
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 
(ตามแผน 
งานฯ หรือ 
ระยะเวลา) 

ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผล 
ระดับ 3 

รวมทั้งมีผล 
การด าเนิน 
งานดีกว่า 
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 
(ตามแผน 
งานฯ หรือ 
ระยะเวลา) 
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ผลการด าเนินงาน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบัญชี 2563 โดยแผนปฏิบัติการฯ ก าหนดให้มีโครงการ จ านวน 5 โครงการ และกิจกรรม  
จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ
ต้องส่งเงินสมทบกองทุนฯ 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. 2562 - 2564 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนฯ 
 4. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนฯ 
 5. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฯ 
 6. กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
 7. กิจกรรมจัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนฯ 
 ปีบัญชี  2563 กองทุนฯ  สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี บัญ ชี  2563 ได้ แล้ ว เสร็จตาม เป้ าหมายทั้ ง  7 โครงการ/กิจกรรม  คิด เป็ น ร้อยละ  100  
โดยผลการด าเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายครบถ้วน รวมถึงมีผลการด า เนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย  
คิดเป็นร้อยละ 80 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัดที ่3.3 ความส าเร็จของการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ (น  าหนักร้อยละ 15) 

 
ตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 

 
น  าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
๒๕63 

 
๑ 

 
๒ 

 
๓ 

 
๔ 

 
๕ 

3.3 ความส าเร็จของการ
ทบทวนบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

ระดับ 15 ทบทวนบทบาท
และทิศทาง 

การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ 

พร้อมทั้ง 
สำรวจความ 
ต้องการกู้ยืม 
เงินกองทุนฯ 
ของสถาน 

ประกอบกิจการ 

จ ัดท าแผนเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ 

(ระยะยาว 3 ปี) 
และ 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบัญชี 

2563 
ซึ่งครอบคลุม 
ถึงการทบทวน 

กฎหมาย 
ระเบียบ  

และ 
ข้อบังคับต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเสร็จ 

แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 
ของกองทุนฯ 

(แผนระยะยาว) 
และ 

แผนปฏ ิบ ัต ิการ 
ประจำปีบัญชี 

2563 
ได้รับความ 

เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการฯ 

ภายในเดือน 
มิถุนายน  
2563 

ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผล 
ระดับ 3  

และมีผลการ
ดำเนินงานตาม 
แผนปฏ ิบ ัต ิการ 
ประจำปีบัญชี 

2563 
ได้สำเร็จร้อยละ 

100 

ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผล  
ระดับ 4 

รวมทั้งมผีล 
การดำเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมาย 

ที่กำหนด  
ร้อยละ 50 

และจ ัดทำรายงาน 
สรุปผลการ

ดำเนินงานตาม 
แผนปฏ ิบ ัต ิการ 
ประจำปีบัญชี 

2563 
เสนอต่อ 

คณะกรรมการฯ 
ภายในเดือน 

กันยายน 
2563 
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ผลการด าเนินงาน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ (ระยะยาว 3 ปี) 
 ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ มีการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ พร้อมทั้งส ารวจ
ความต้องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของสถานประกอบกิจการ และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ของกองทุนฯ  (ระยะยาว  3 ปี ) พ.ศ. 2563 - 2565 รวมถึ งแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีบัญชี  2563  
ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563  
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมีแผนงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2563 ทั้งหมด 1 แผนงาน 
(2 กิจกรรม) โดยสามารถด า เนินการได้แล้ วเสร็จตามเป้ าหมาย  1 แผนงาน คิด เป็นร้อยละ 100  
และผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วน รวมถึงมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2563 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 
และเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๔. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (น้าหนักร้อยละ 15) 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด า เนินงาน 
ในปีบัญชี ๒๕63 อยู่ที่ “ระดับ 4.3583” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

4.1 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.4500 

1. สภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายใน 

ระดับ 7 มีการระบุ 
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า 

รายงานสรุป
น าเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุ 
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแก้ไข 
พร้อมทั้ง 

มีการจัดท า 
รายงานสรุป 

น าเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุ 
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า 
รายงานสรุป 

น าเสนอ 
เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน 
และเสนอแนว 

ทางแก้ไข 
พร้อมทั้งมีการ 
จัดท ารายงาน 
สรุปน าเสนอ 

เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง 

รับข้อร้องเรียน 
และเสนอแนว 

ทางแก้ไข 
พร้อมทั้งมีการ 
จัดท ารายงาน 
สรุปน าเสนอ 
เป็นรายเดือน 

5.0000 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์
การบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 8 ไม่มีการจัดทำ/ 
ทบทวนคู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู่ระหว่าง

จัดท า/ทบทวน 
คู่มือการบริหาร 

ความเสี่ยง 

คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยง 

ของ 
ทุนหมุนเวียน 

แล้วเสร็จ  
โดยมี 

องค์ประกอบ 
ที่ดีของคู่มือ 
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3  
และค ู่มือ 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
ผ่านความ 
เห็นชอบ 

จาก 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และเผยแพร่ 
คู่มือการบริหาร 

ความเสี่ยง 
ให้กับผู้บริหาร 
และพนกังาน 

ในองค์กร 

5.0000 

3. การระบุความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

ระดับ 15 มีการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร 
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับกระบวนการ 
ควบคุมภายใน 

มีการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร 
โดยมีเกณฑ์ 
การพิจารณา

ระบบ 
การควบคุม 
ภายในที่

เพียงพอควบคู่ 
ไปกับการระบ ุ

ความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 2 

และการระบุ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร 
ได้พิจารณาถึง 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่

(Residual Risk) 
หลังจากการ 

ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีความเชื่อมโยง 
กับเป้าหมาย 
ประจ าปีของ 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถ 
แสดงถึง 

ความเชื่อมโยง
ระหว่าง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ในปีก่อนหน้า 
กับปีที่ประเมิน 

ได้ชัดเจน 

5.0000 

4. การประเมินความรุนแรง
ของความเสีย่งระดับองค์กร
(ระดับความรุนแรง = โอกาส 
x ผลกระทบ) 

ระดับ 15 ไม่มีการประเมิน 
ระดับ 

ความรุนแรง 
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
เฉพาะโอกาส 

หรือผลกระทบ 
ของความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาส 

และผลกระทบ 
ครบทุก 

ความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาส 

และผลกระทบ 
ครบทุก 

ความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

โดยใช้
ฐานข้อมูลของ
ทุนหมุนเวียน 

ในการพิจารณา 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 4  

รวมถึง 
มีการจัดท า 
แผนภาพ 
ความเสี่ยง

ระดับองค์กร 
(Risk Profile) 

3.0000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

5. การตอบสนองความเสี่ยง ระดับ 15 ไม่มีการก าหนด
แผนงาน  

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการก าหนด 
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง
มากกว่า  

ร้อยละ 50  
ของความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง  
ครบทุก  

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง  
ครบทุก  

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

โดยมีการ 
วิเคราะห์  

Cost-Benefit 
ในแต่ละ
ทางเลือก 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4  
รวมถึง 

แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
ผ่านความ

เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน 

5.0000 

6. กิจกรรมการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 10 ไม่มีการสอบ
ทานรายงาน 

มีการสอบทาน 
รายงาน  

ทางการเงิน 
หรือที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงาน  

ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงาน  

ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส
และมีการสอบ
ทานที่มีความถ่ี

มากกว่า 
รายไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงาน  

ทางการเงิน 
และที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส
และมีการสอบ
ทานเป็นราย

เดือน 
ครบ 12 เดือน 

5.0000 

7. สารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ระดับ 25 ไม่สามารถ 
ด าเนินงาน 

ตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงได้ 

สามารถ 
ด าเนินงาน 

ตามแผนบริหาร 
ความเสี่ยงได้ 

มากกว่า 
ร้อยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน  
ตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง  
ได้ครบถ้วน 

ครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3  

และความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

ลดลงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย
รวมตามแผน
ความเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3  

และระดับ 
ความรุนแรง 

ของปัจจัยเสี่ยง 
ทุกปัจจัยเสี่ยง 
สามารถลดลง

ได้ตาม
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

4.0000 

8. การตดิตามผล  
และการประเมินผล 

 5       

(1) การประเมินผล 
การควบคุมภายในของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่มีการประเมิน 
ผลการควบคุม 

ภายใน  
ของหน่วยงาน 

- มีการ
ประเมินผล  
การควบคุม 

ภายใน 
ของหน่วยงาน  
แต่ไม่ครบถ้วน 
ตามภารกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

- มีการ
ประเมินผล  
การควบคุม 

ภายใน  
ของหน่วยงาน 
ครบถ้วนตาม 
ภารกิจของ 

ทุนหมุนเวียน 

5.0000 

(2) การส่งรายงาน 
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่ส่งผล 
การประเมิน/

ส่งผลการ
ประเมินล่าช้า 

กว่าก าหนดเวลา 

- - - ทันตาม 
ก าหนดเวลา 

(ภายใน 90 วัน 
นับต้ังแต่สิ้นปี 

บัญชี) 

5.0000 

 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

     ระดับ
คะแนน 

  ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563 

ตัวชี วัด หน่วยวัด น  าหนัก 
(%) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

(3) การสอบทาน
การประเมินผลการ
ควบคมุภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ระดับ 1 ไม่มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุม 
ภายในของผู้ 

ตรวจสอบภายใน 

- มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุม 
ภายในของผู้ 

ตรวจสอบภายใน 

- มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน และมี
แนวทางใน 

การปรับปรุง 
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

5.0000 

ผลการประเมิน  
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารความเสี่ยงก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 7)  
 ทุนหมุนเวียนมีการระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ เว็บไซต์ กล่องแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้นทุนหมุนเวียนมีการรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน
ครบ 12 เดือน และน าเสนอต่อผู้บริหารทุนหมุนเวียนผ่านการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 8)  
 ทุนหมุนเวียนได้จัดท า/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้  
 1) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
 2) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
 3) การระบุความเสี่ยง  
 4) การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
 5) การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาส
ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ ได้  (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร  
 6) การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง ผ่านหนังสือเวียน 
แจ้งให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและบุคลากรทราบ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน 

 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-12 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ  COSO ERM 
ที่ แบ่ งออกเป็น  Strategic Risk/Operational Risk/Financial Risk/Compliance Risk ในปีบัญชี  2563  
มีการประเมินความเสี่ยงรวม 4 ความเสี่ยง ซึ่งมีการระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน 
ซึ่งทุนหมุนเวียนได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 
และได้คัดเลือกความเสี่ยงระดับองค์กรเฉพาะที่ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง  สูง และสูงมาก  
เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยโอกาส 
และผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เช่น 

ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความรุนแรง 

1. การปรบัปรงุระบบสารสนเทศกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ 

C , O สูงมาก 

2. สถานประกอบกิจการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานไม่เป็นไปตามสัญญากู้ยืมเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

C , O สูงมาก 

3. สถานประกอบกิจการที่มาแสดงตนว่าอยู่ในข่ายบังคับฯ ในปีบัญชี 2562 
มายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ไม่ครบ 

C , O สูงมาก 

4. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนฯ ตามระเบียบกระทรวง 
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 

C , O สูงมาก 

ซึ่งทุนหมุนเวียนได้จัดท าตารางการก าหนดระดับโอกาส และผลกระทบ เป็นรายความเสี่ยงโดยประเมิน 
สถานะความรุนแรงต้นปี และความรุนแรงที่คาดหวัง ณ สิ้นปี แต่ยังไม่มีการใช้ฐานข้อมูลในการพิจารณา 
เพ่ือก าหนดโอกาสและผลกระทบในแต่ละระดับ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปีบัญชี 2563 ครบทุกความเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับของปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ ส าหรับแผนบริหารความเสี่ยง  
จะคัดเลือกเฉพาะความเสี่ยงปานกลาง และสูงมากเท่านั้น เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 4 ปัจจัยเสี่ยง 
นอกจากนี้ทุนหมุนเวียน  ได้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์  (Cost-Benefit) ของทั้ง 4 ปัจจัยเสี่ยง  
โดยแผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-13 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานด้านการเงิน และสอบทานรายงาน 
ที่ไม่ใช่การเงิน เป็นรายไตรมาสครบทุกไตรมาส และรายเดือนครบทั้ง 12 เดือน ผ่านการสอบทานรายงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
 รายงานทางการเงิน  เช่น รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงิน  
งบการเงินเบื้องต้น งบแสดงสถานะการเงิน เป็นต้น  
 รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่ส าคัญ เป็นต้น 
 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ าหนักร้อยละ 25)  
 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 แผนงาน สามารถด าเนินการตามแผน
ดังกล่าวได้แล้วเสร็จทั้ง 4 แผนงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100  
และความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง จึงมีผลการ
ด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน  
 8. การติดตามผลและการประเมินผล  (น้ าหนักร้อยละ 5) ในปีบัญชี  2563 ทุนหมุนเวียน 
มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 (1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ  
(ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน) (น้ าหนักร้อยละ 2) 
 ทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครบถ้วนตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน ตามแบบ ปค.5 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 (2) การส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หน่วยงานต้นสังกัดของทุนหมุนเวียน  สามารถจัดส่งรายงาน 
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ให้กระทรวงแรงงานทันตามก าหนดเวลา (ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 (3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 1)  
 ทุนหมุนเวียนได้รับการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน  
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  

 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 4.4500 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-14 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน (น  าหนักร้อยละ 5)  
กรณีที ่2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก

(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 100 1 2 3 4 5 5.0000 

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ระดับ 45 ทุนหมุนเวียน
ไม่ได้รับการ

ตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ส่วนราชการ 

ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการ 

ตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ส่วนราชการ 

ต้นสังกัด 
และได้รบั 

รายงานผลการ 
ตรวจสอบ 

และน าเสนอ 
รายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

รับทราบ 

 ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการ 

ตรวจสอบจาก 
ผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ส่วนราชการ 

ต้นสังกัด 
และได้รับ 

รายงานผลการ 
ตรวจสอบ 

และน าเสนอ 
รายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

และ 
คณะกรรมการฯ 
ได้มอบนโยบาย 
การปฏิบัติงาน 

ของทุนหมุนเวียน 
ที่สอดคล้องกับ 

รายงานผล 
การตรวจสอบ 

5.0000 

2. การประชุมปดิการตรวจสอบ ระดับ 15 ไม่ได้รับการ 
ตรวจสอบ/ 

ไม่มีการประชุม 
ปิดการ

ตรวจสอบ/ 

มีการประชุม 
ปิดการ 

ตรวจสอบ 
แต่ไม่ครบ 

ทุกเรื่อง/ครั้ง 
ที่ได้รับการ 
ตรวจสอบ 

ผู้บริหารทุน 
หมุนเวียนเข้า 

ร่วมประชุมปิด 
การตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ครบทุกเรื่อง/ 

ครั้ง 
ที่ได้รับการ 
ตรวจสอบ 

ผู้บริหารทุน 
หมุนเวียนเข้า 

ร่วมประชุมปิด 
การตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ครบทุกเรื่อง/ 
ครั้งที่ได้รับการ 

ตรวจสอบ 
และก าหนด 
แนวทางการ 
แก้ไขการ 

ปฏิบัติงานตาม 
ข้อเสนอแนะได้ 
อย่างชัดเจน 
แต่ไม่ครบ 

ทุกข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารทุน 
หมุนเวียนเข้า 

ร่วมประชุมปิด 
การตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ครบทุกเรื่อง/ 

ครั้งที่ได้รับการ 
ตรวจสอบ 

และก าหนด 
แนวทางการ 
แก้ไขการ 

ปฏิบัติงานตาม 
ข้อเสนอแนะได้ 
อย่างชัดเจน 
และครบถ้วน 

ทุกข้อเสนอแนะ 

5.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-15 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเนินงาน  

ปีบัญชี 
2563 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก
(%) 

1 2 3 4 5 

3. การปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ระด ับ 35 ทุนหมุนเวียน  
ไม่มีการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ที่ผู้ตรวจสอบ 
ได้ให้ไว้ในรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 

แต่แก้ไขแล้ว
เสร็จช้ากว่า 
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ  

แต่แก้ไขแล้ว 
เสร็จช้ากว่า 
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด  

และรายงานผล 
ดังกล่าว 

ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน 

เพื่อพิจารณา 

มีการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขแล้ว 

ได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขแล้ว 
ได้ตาระยะเวลา 

ที่ก าหนด  
และรายงานผล 

ดังกล่าว 
ต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน 

เพื่อพิจารณา 

5.0000 

4. การรายงานผล
การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อการวางแผน
ตรวจสอบ 

ระด ับ 5 ไม่มีการรายงาน 
ผลการบริหาร

ความเสี่ยง 
ให้แก่ผู้ตรวจสอบ 
ภายในต้นสังกัด 

รับทราบ/รายงาน
ผลการบริหาร

ความเสี่ยง
ประจ าปี  

ให้ผู้ตรวจสอบ 
ภายในต้นสังกัด 

รับทราบ 
แต่รายงาน 

มีองค์ประกอบ  
ไม่ครบ 

- - - รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง

ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบ 
ของรายงาน 
ครบถ้วนให้ผู้
ตรวจสอบ 

ภายในต้นสังกัด 
รับทราบ 

5.0000 

ผลการประเมิน  
 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 
โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  
 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 45)  
 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีจากผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน  
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ  โดยคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ  
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ผู้บริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบในปีบัญชี 2563 จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (น้ าหนักร้อยละ 35)  
 ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานผล
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณา  จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน  
 4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีที่มีองค์ประกอบ 
ของรายงานครบถ้วน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ  
จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  

เงื่อนไขการหักคะแนน  
 1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการก าหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
เพ่ือให้มั่นใจว่าทุนหมุนเวียนมีระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ 2563  
โดยการก าหนด ให้ผู้ตรวจสอบภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของทุนหมุนเวียน  
 2. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการรับทราบกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภาพันธ์ 2563 
 จากการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ส่งผลให้ทุนหมุนเวียนไม่ถูกปรับลดคะแนนการประเมินผล  

 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

ตัวชี วัดที ่4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทลั 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 3.6250 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบตัิ
การดิจิทัลประจ าปี 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.7500 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-17 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

1.1 มีการจดัท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
(ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์  
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ที่ส าคญั 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน  

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ   

แต่ไม่สอดคล้อง 
ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย 
และไม่ตอบสนอง 

และสนับสนุน 
ต่อ 

แผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ รวมทั้ง 
กลยุทธ์ของ

องค์กร 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ  
ท่ีสอดคล้อง  

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย 
และตอบสนอง 
และสนับสนุน  

ต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 
กลยุทธ์ของ

องค์กร 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ   
ท่ีสอดคล้อง  

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย 
และตอบสนอง 
และสนับสนุน  

ต่อ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 
กลยุทธ์ของทุน 

หมุนเวียน 
และมีการระบุ 

โครงการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
2 ประเด็น 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ  
ท่ีสอดคล้อง  

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย 
และตอบสนอง 
และสนับสนุน  

ต่อ 
แผนยุทธศาสตร์

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 
กลยุทธ์ของทุน 

หมุนเวียน  
และมีการระบุ 

โครงการที่
เกี่ยวข้อง 
4 ประเด็น 

5.0000 

1.2 แผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2564 
มีองค์ประกอบหลักท่ีดี
ครบถ้วน 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลประจ าปี 

มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปี 

ที่มีองค์ประกอบ 
หลักที่ดี  

แต่ไมค่รบถ้วน
ตามที่ก าหนด 

มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลประจ าปี 

ที่มีองค์ประกอบ 
หลักที่ดีครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 

มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลประจ าปี 

ที่มีองค์ประกอบ 
หลักที่ดีครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 

และมี
องค์ประกอบ 

เพิ่มเติม  
1 ประเด็น 

มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลประจ าปี 

ที่มีองค์ประกอบ 
หลักที่ดีครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 

และมี
องค์ประกอบ

เพิ่มเติม 
2 ประเด็น 

4.5000 

2. การบริหารจดัการ
สารสนเทศ และดิจิทลั 

ระดับ 90 1 2 3 4 5 3.5000 

2.1 ระบบการบริหาร 
จัดการสารสนเทศทีส่นับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 

        

(1) ความเพยีงพอ
ของระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุน 
การตดัสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS) 
 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 35 มีระบบที่ม ี
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 
แต่ข้อมูลไม่มี 
ความทันกาล 

และไม่มี 
การเทียบ 

กับเป้าหมาย 
ในระดับ 

ทนุหมุนเวียน 

มีระบบที่ม ี
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ซึ่งข้อมูล 
มีความทันกาล 

แต่ไม่มีการเทียบ
กับเป้าหมาย 

ในระดับ 
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ม ี
การรายงานผล  
การด าเนินงาน  

ซึ่งข้อมูล 
มีความทันกาล 
และมีการเทียบ
กับเป้าหมาย 

ในระดับ 
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ม ี
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ข้อมูล 
มีความทันกาล 
และมีการเทียบ
กับเป้าหมาย 

ในระดับ 
ทุนหมุนเวียน 
และระดับอื่น 
ที่ถ่ายทอด 

จากเป้าหมาย 
ของทุนหมุนเวียน 

(ฝ่าย/บุคคล) 

ระบบดังกล่าว  
มีการประเมิน 

ผลลัพธ ์
และผลลัพธ ์

แสดงว่าผู้บริหาร 
มีการใช้งาน 

ผ่านระบบอย่าง
เต็มศักยภาพ 

4.0000 
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ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

2.2 ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนนุผู้ใช้บรกิารภายใน
ทุนหมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายใน
ทุนหมุนเวียน 
 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 25 มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบ 
ดังกล่าวไม่มี 
การใช้งาน 

มีระบบที ่
สนับสนุนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 
แต่ไม่ใช่การ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที ่
สนับสนุนการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที ่
สนับสนุนการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการประเมิน 
ผลลัพธ์และผลลัพธ ์

แสดงว่ามีผล 
การด าเนินงาน 

ที่ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบที ่
สนับสนุนการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการประเมิน 
ผลลัพธ์และผลลัพธ ์

แสดงว่ามีผล 
การด าเนินงาน 

ในระดับดี 
อย่างต่อเนื่อง 

4.0000 

2.3 ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน 

 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 30 มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสทิธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบ 
ดังกล่าว 

ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม 

ประสทิธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ไม่ใช่ 
การสนับสนุน 
ภารกิจหลัก 

ของทุนหม ุนเวียน 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม 

ประสทิธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

และเป็น 
การสนับสนุน 
ภารกิจหลัก 

ของทนุหม ุนเวียน 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม 

ประสทิธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

และเป็น 
การสนับสนุน 
ภารกิจหลัก 

ของทุนหม ุนเวียน 
มีการประเมิน 
ผลลัพธ์และ

ผลลัพธ์แสดงว่า 
มีผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม 

ประสทิธิภาพ  
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

และเป็น 
การสนับสนุน 
ภารกิจหลัก 

ของทุนหม ุนเวียน 
มีการประเมิน 
ผลลัพธ์และ

ผลลัพธ์แสดงว่า 
มีผลการ

ด าเนินงาน 
ในระดับดี 

อย่างต่อเนื่อง 

2.5000 
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ผลการประเมิน  
 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 1.1 มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่ตอบสนองและสนับสนุน 
ต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 
กับประเด็นส าคัญ จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่  
 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2) โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
 4) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร 
 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2564 ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี
ครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่ 
 1) แผนงาน/โครงการ 
 2) เป้าหมาย 
 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4) ระยะเวลา 
 5) งบประมาณ 
 6) ผู้รับผิดชอบ 
 และมีการระบุองค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่  
 1) การจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ  
 2) ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ อย่างไรก็ตามยังขาด
การก าหนดผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน  
 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.5000 คะแนน 
 โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2563 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
 2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 90)  
 2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  (EIS/MIS)  
(น้ าหนักร้อยละ 35)  
 ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงานข้อมูลมีความทันกาล 
และมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 
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(ฝ่าย/บุคคล) แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์จากการใช้งานระบบ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน  
 2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 25)  
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว)  
ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน  และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการด าเนินงาน 
ที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน  
 2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 
ทุนหมุนเวียนเริ่มมีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการแต่ยังไม่ครอบคลุมการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน  จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 2.5000 คะแนน 
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 3.6250 คะแนน 

๕. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (น  าหนักร้อยละ 10) 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ  ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ในปีบัญชี 2563 อยู่ที ่“ระดับ 4.6042” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี วัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น  าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงา
นปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

5.1 บทบาทคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.5000 

1. การจัดการให้มีหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว 
(3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 2564 

ระดับ 30 1 2 3 4 5 4.0000 

1) การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จัดตั้ง และพันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน  
 

ระดับ 10 คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

ไม่มีการก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์
ของทุนหมุนเวียน 

 

- คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน
รับทราบ 

และเห็นชอบ
ทิศทาง

ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

น าเสนอ 

 คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน
พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบ
ทิศทาง

ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค ์

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน

น าเสนอ 
โดยมีข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ 

5.0000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-21 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงา
นปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

2) การจัดให้มีหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว  
(3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัช ี2564 
ที่มีคุณภาพและระบบ
องค์ประกอบส าคญัครบถ้วน 

ระดับ 10 แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

หรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

หรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
มีคุณภาพ 

และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว 

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
มีคุณภาพ 

และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
ในทางปฏิบัติ 

 

2.0000 

3) ระยะเวลาการพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญช ี2564  

ระดับ 10 เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์

ระยะยาว 
 (3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
บัญชี 2564 

ภายในเดือนที่ 2 
ของปีบัญชีถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
บัญชี 2564 

ภายในเดือนแรก 
ของปีบัญชีถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะยาว 
 (3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
บัญชี 2564  

1 เดือน  
ก่อนเริ่ม 

ปีบัญชีถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
บัญชี 2564  

2 เดือน  
ก่อนเริ่ม 

ปีบัญชีถัดไป 

ทุนหมุนเวียน
จัดส่ง 

แผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

บัญชี 2564 ให้
กระทรวงการคลัง 

1 เดือน  
ก่อนเริ่ม 

ปีบัญชีถัดไป 
 

5.0000 

2. การติดตามระบบการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 

 1 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น  

2 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น  

3 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 

 4 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น  

5 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

5.0000 

3. การจดัใหม้ีระบบประเมินผล
ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน 

 

ระดับ 25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 
ที่เป็นระบบ 

และมีหลักเกณฑ์
ชัดเจน 

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหาร  

ทุนหมุนเวียน  
ที่เป็นระบบ  

โดยไม่มี
หลักเกณฑ์ 

ชัดเจนสอดคล้อง 
และเชื่อมโยง  
กับหลักเกณฑ์
และเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

- มีการประเมินผล
ผู้บริหาร  

ทุนหมุนเวียน  
ที่เป็นระบบ 

 โดยมีหลักเกณฑ์
ชัดเจนสอดคล้อง 

และเชื่อมโยง  
กับหลักเกณฑ์
และเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

5.0000 

 

4. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ระดับ 10 มีการเปิดเผย 
ครบถ้วน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน 

8 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน  

9 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน  

10 ประเด็น 
ข้ึนไป 

5.0000 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับ
ดูแล ทุนหมุนเวยีน 
ของคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน  
 

ระดับ 10 ทุนหมุนเวียน 
 มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมต่ ากว่า  
ปีที่ผ่านมา 

เท่ากับ  
0.50 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน  
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า  

ปีที่ผ่าน 
มาเท่ากับ  

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน  
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม 
เท่ากับ 

ปีที่ผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน  
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม 
มากกว่า  

ปีที่ผ่านมา 
เท่ากับ  

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน  
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม 
เท่ากับ  

5 คะแนน  
หรือมากกว่า  
ปีที่ผ่านมา 

เท่ากับ  
0.50 คะแนน 

3.0000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-22 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลการประเมิน  

 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ  
5 ด้าน ได้แก่  
 1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
(น้ าหนักร้อยละ 30) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจ 
ของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนได้มีการประชุมครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ได้แก่ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านกองทุนฯ โดยไม่ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนฯ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนฯ โดยให้น าโครงการเพ่ิมทักษะ นักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฯ ที่จะด าเนินการในปีบัญชี 
2565 มาด าเนินการในปีบัญชี 2563 - 2564 
 2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
บัญชี 2564 ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 2.0000 คะแนน เนื่องจากแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

▪ แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่  
√ 1. วิสัยทัศน ์ √ 2. พันธกิจ √ 3. วัตถุประสงค์ นโยบาย/

เป้าประสงค ์
 4. ผลผลิต (Output)  

และผลลัพธ์(Outcome) 
         
√ 5. ยุทธศาสตร ์ √ 6. เป้าหมายหลัก √ 7. รายละเอียดการวิเคราะห์

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่ครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 

▪ แผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ได้แก่  

√ 1. วัตถุประสงค ์ √ 2. เป้าหมาย √ 3. ข้ันตอน √ 4. ระยะเวลา 
        

√ 
5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

หรือเงินลงทุน 
√ 6. ผู้รบัผิดชอบ √ 

7. ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 
ของแผนงาน/โครงการ 

  

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-23 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 3) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งก่อนเริ่มปีบัญชีมากกว่า 
2 เดือน และมีการจัดส่งแผนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ก่อนเริ่มปีบัญชี 1 เดือน 
 2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
(น้ าหนักร้อยละ 25)  
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่ 

√ 1. ผลการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน 

√ 2. ผลการด าเนินงาน 
ด้านไม่ใช่การเงิน 

ตามวัตถุประสงค์และภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน 

√ 3. ผลปฏิบตัิงาน 
ของระบบการบรหิาร

ความเสีย่ง 

√ 4. ผลปฏิบตัิงาน
ของระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

√ 5. ผลปฏิบตัิงานของระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

      

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน 

 โดยระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนข้างต้น คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนได้ติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน มีการติดตาม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
28 พ.ย. 62 24 ก.พ. 63 28 เม.ย. 63 21 ก.ค.63 

 2) ผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการติดตาม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
28 พ.ย. 62 24 ก.พ. 63 28 เม.ย. 63 21 ก.ค. 63 

 3) ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการติดตาม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
28 พ.ย. 62 24 ก.พ. 63 28 เม.ย. 63 21 ก.ค. 63 

 4) ผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ มีการติดตาม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
28 พ.ย. 62 24 ก.พ. 63 28 เม.ย. 63 21 ก.ค. 63 

  5) ผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดทรัพยากรบุคคล 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
28 พ.ย. 62 24 ก.พ. 63 28 เม.ย. 63 21 ก.ค. 63 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-24 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ประกอบด้วย  
 1) ด้านการเงิน  
 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 3) ด้านการปฏิบัติการ  
 4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  
 และจัดให้มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ซึ่งการประเมินผลมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร 
 4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญขององค์กรผ่าน Website รายงาน
ประจ าปี หรือสื่อเอกสาร ที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 10 ประเด็น ดังนี้ 

    √ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ 
    √ 2. ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
    √ 3. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน 
    √ 4. ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
    √ 5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
    √ 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 7. โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
 8. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี)  

    √ 9. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
    √ 10. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด  
    √ 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพ่ือให้เอกชน

ที่เก่ียวข้องได้ทราบ  
    √ 12. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะนาในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน  

 หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน  

 และหากพิจารณาในเชิงคุณภาพจะพบว่าการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศมี 

✓  คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์ 
 คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) 
ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
สามารถก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการปฏิบัติการและด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง เทียบเท่าปีที่ผ่านมา หรือแสดง
เป็นส่วนต่างของผลคะแนน 0.0650 คะแนน  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-25 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 4.5000 คะแนน 

ตัวชี วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

5.2 การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.7083 

1. มีปัจจยัพื้นฐาน
(Fundamental) ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 30 1 2 3 4 5 5.0000 

(1) มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

ระดับ 15 จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

แล้วเสร็จ  
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน 

และ
กระทรวงการคลัง 

• ผ่านระดับ
คะแนน 1 

• จัดท าค าบรรยาย 
ลักษณะงาน  

คิดเป็น  
ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ต าแหน่งงาน

ทั้งหมด  
ตามโครงสร้าง
บริหารงาน  

ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 1 

• จัดท าค าบรรยาย 
ลักษณะงาน  

คิดเป็น  
ร้อยละ 100  
ของจ านวน 
ต าแหน่งงาน 

ทั้งหมด 
ตามโครงสร้าง
บริหารงาน 

ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน  

ของทุก 
ต าแหน่งงานได้รับ  
ความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 4 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน 
ถูกน าไปใช้

ประโยชน์ในการ 
สรรหา คัดเลือก 
ว่าจ้างบุคลากร 

ของทุนหมุนเวียน 
ได้จ านวน 

อัตรากาลังครบตาม
เป้าหมายประจ าปี  

ที่ก าหนด 

5.0000 

(2) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ระดับ 15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง 
และยังไม่ได้
น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวชี้วัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
ของทุนหมุนเวียน 

และใช้ใน 
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชี้วัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
และผู้บริหาร 

สายงาน 
และใช้ใน 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัด
ในบุคลากร 
ทุกระดับ 

ของทุนหมุนเวียน
และใช้ใน 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 หรือ 4 

• ใช้ประโยชน ์
จากผลประเมิน 
ในการพิจารณา
ผลตอบแทน/ 

เลื่อนข้ัน/ 
เลื่อนต าแหน่ง 
ใช้ประโยชน ์

จากผลประเมิน 
ในการพัฒนา

บุคลากร 

5.0000 

2. ระดับความส าเร็จ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล  

ระดับ 70 1 2 3 4 5 4.5834 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-26 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

(1) การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าบญัช ี2563 
 

ระดับ 35 มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 80 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 90 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 100 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที่ 
- มีผลการ
ด าเนินงาน  

ตามแผนที่ดีกว่า
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ฯ
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ 

- มีการจัดท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุม 

ถึงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ  

อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ร้อยละ 10  

โดยที่ 
- มีผลการ
ด าเนินงาน  

ตามแผนที่ดีกว่า
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
และ 

- มีการจัดท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุม 

ถึงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ  

อย่างครบถ้วน ได้แก่ 
ปัจจัยส าเร็จ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

4.6667 

(2) การจัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัช ี2564 
 

ระดับ 35 ไม่มี 
การจัดท า/ทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์

และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564 

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ

หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จ 

ภายในปีบัญชี 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญช ี
และได้รับความ
เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายในปี

บัญชี 
และได้รับความ
เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
รวมทั้ง 

มีการสื่อสาร 
ให้ผู้บริหาร 

และหน่วยงาน
ภายใน 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ

ภายใน ปีบัญชี 
2563 

4.5000  
(ปรับลดคะแนน

คุณภาพจาก 
5.0000  

เหลือ 4.5000) 
 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-27 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลการประเมิน 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 6) พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มี
ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี 2563 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30)  
 (1) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ งแล้ว เสร็จ และได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ บริหารทุนหมุนเวียน และกระทรวงการคลัง โดยทุนหมุนเวียนสามารถจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ 100 และทุกต าแหน่งงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงค าบรรยายลักษณะงานถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการสรรหา  คัดเลือก ว่าจ้าง
บุคลากรของทุนหมุนเวียนได้จ านวนอัตราก าลังครบ ตามเป้าหมายประจ าปีก าหนด จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/
เลื่อนต าแหน่ง จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 2. ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 70)  
 (1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 35)  

ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  ประจ าปีบัญชี 2563 ได้แล้วเสร็จ 
และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด 
จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น กิจกรรมการจัดท าค า
บรรยายลักษณะงาน  โครงการสัมมนา  เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดย
ทุนหมุนเวียนมีการจัดท ารายงานตามแผนงาน ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัย
ส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทุกแผนงาน และมีผลการด าเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 2 แผนงาน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.6667 คะแนน  
 (2) การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 (น้ าหนักร้อย
ละ 35) 
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2564) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2564) โดยแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและ
บุคลากรภายในหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 5.0000 คะแนน  
 อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังขาดคุณภาพในองค์ประกอบ เนื่องจากไม่พบว่า 
มีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก  
ทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียนใน
ประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.5000 คะแนน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.5000 คะแนน  
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี  2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการ
ด าเนินงานโดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 4.7083 คะแนน 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-28 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๖. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น  าหนักร้อยละ 10)  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563 อยู่ที ่“ระดับ 4.7275” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563  

1 2 3 4 5 

6.1 การใช้จ่ายเงิน ตามแผน 
การใช้จ่ายที่ไดร้ับอนุมัต ิ

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.4550 

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบ
ลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย
งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2563 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้ 
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 8 

(ร้อยละ 92) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 6 

(ร้อยละ 94) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 4 

(ร้อยละ 96) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 2 

(ร้อยละ 98) 

ใช้จ่ายได้  
ตามมติ ครม. 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ  
100 

(2) ร้อยละการใช้จ่าย 
ภาพรวมเทียบกับแผนการ 
ใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 
2563 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 8 

(ร้อยละ 92) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 6 

(ร้อยละ 94) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 4 

(ร้อยละ 96) 

ใช้จ่ายได้  
น้อยกว่า 
มติ ครม.  
ร้อยละ 2 

(ร้อยละ 98) 

ใช้จ่ายได้  
ตามมติ ครม. 
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 
97.82 

 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย การใช้จ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100 และการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน 

 พิจารณาจากความส าเร็จในการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน และการใช้จ่าย
ภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2563   
 (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน  ประจ าปีบัญชี 2563  
โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายงบลงทุน จ านวน 380,585 บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง 380,585 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม  ประจ าปีบัญชี 2563
โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จ านวน 99,640,920 บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง 97,467,669.51 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.82 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.9100 คะแนน  
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 4.4550 คะแนน  
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-29 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตัวชี วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน  และการรับเงินของทุนหมุนเวียน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563  

1 2 3 4 5 

6.2 การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน 
และการรับเงินของ 
ทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

ระดับ 100 ทุนหมุนเวียน
ด าเนินการ
จ่ายเงิน 

และรับเงิน 
ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ครบถ้วน  
ทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียน
สามารถด าเนินการ
จ่ายเงินและรับเงิน

ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ร้อยละ 100  
ของกิจกรรมการ 
รับ - จ่าย ทั้งหมด

(ครบถ้วน  
ทุกกิจกรรม) 

5.0000 

ผลการประเมิน  

 พิจารณาจากร้อยละการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ปีบัญชี 2563 กองทุนฯ สามารถด าเนินจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ  100  
ของกิจกรรม รับ - จ่าย ทั้งหมด (ครบทุกกิจกรรม) โดยด าเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online  
และระบบ GFMIS ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สรุปผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องมีการปรับปรุง ประจ าปีบัญชี 2563 
 โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการเงิน (ร้อยละ 10) มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 3.9296 คะแนน โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดแผนวงเงินเพ่ือให้กู้ยืม จ านวน 30,000,000 บาท ซึ่งสามารถให้กู้ยืม
เงินได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100 และได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน 35,376,000 บาท
สามารถให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้ จ านวน 33,796,555.39 บาท คิดเห็นร้อยละ 95.54 
 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 20) มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
4.8750 คะแนน โดยมีการจัดท ารายงานการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และผลกระทบ รวมถึงมีการจัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนฯ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
รวมถึงสามารถด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2563 ได้ร้อยละ 100 ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนด อย่างไรก็ตามผลลัพธ์และผลกระทบยังไม่สามารถ
ประเมินผลได้รวมถึงมีผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
เท่ากับร้อยละ 96.05 และผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเท่ากับร้อยละ 97.21 
 3. ด้านการปฏิบัติการ (ร้อยละ 35) มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.9717 คะแนน กองทุนฯ  
มีการติดตามสถานประกอบกิจการตามแผนเร่งรัดฯ ประจ าปีบัญชี 2563 ได้จ านวน 1,302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีสถานประกอบกิจการที่ได้มีการติดตามในปีบัญชี 2562 มายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนฯ  
คิดเป็นร้อยละ 88.68 นอกจากนี้ สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี  2563  
ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 และมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 80 รวมถึงมีการทบทวนบทบาทและทิศ
ทางการด าเนินงานของกองทุนฯ พร้อมทั้งส ารวจความต้องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของสถานประกอบกิจการ  
และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน (ระยะยาว 3 ปี) รวมถึงแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2563  
ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ โดยสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แล้วเสร็จ จ านวน 1 แผนงาน (2 กิจกรรม)  
คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อคณะกรรมการฯ 
 4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 15) มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.3583 คะแนน 
โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ 1) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เช่น การด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 2) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เช่น ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน เป็นต้น 
 5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
(ร้อยละ 10) มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.6042 คะแนน โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ 
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2564 
และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี  2564 มีองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ครบถ้วน และหัวข้อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล คือ แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการขาดคุณภาพในองค์ประกอบที่ครบถ้วน 
 6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 10) มีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 4.7275 คะแนน โดยกองทุนฯ มีการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน ร้อยละ 100 
และมีการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนเท่ากับ ร้อยละ 97.82 โดยสามารถด าเนินการจ่ายเงิน  
และรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ผ่านระบบ KTB Corporate Online) ได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-31 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.2 การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
สรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้ 
 2.2.1 ทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบัน เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
 2.2.1.1 พิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้รับการฝึก ผู้ด าเนินการฝึก 
ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ 
และมีความจ าเป็น เนื่องจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้สถานประกอบกิจการ 
ดังนี้ 
 (1) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้ด าเนินการฝึก ควรให้ผู้ด าเนินการฝึกสามารถเก็บค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และควรเป็นการให้กู้ดอกเบี้ย 0 % 
 (2) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ควรพิจารณาให้
มีการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและผ่อนช าระระยะยาว ส าหรับการใช้ซื้อเครื่องมือและเครื่องจักรเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมากขึ้น 
รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรลดบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลแทนการเป็นสถานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 (3) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้ประกอบกิจการ ควรมีการก าหนดนิยามของผู้ประกอบกิจการ
ที่จะให้กู้ยืมเงินให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายรวมถึงกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนสถานประกอบกิจการ 
และควรพิจารณาให้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์เงินกู้ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งการเพ่ิมวงเงินกู้ และให้มีการ  
ผ่อนช าระในระยะยาว อย่างไรก็ดีการอนุมัติให้กู้ยืมเงินควรเป็นไปด้วยความรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
สถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและกู้ยืมเงินเพ่ือไปเป็น 
ทุนหมุนเวียน 
 (4) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้รับการฝึกควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการฝึกอบรม
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน รวมถึงในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ 
ผู้มีความรู้ความสามารถ จ าเป็นต้องมีหนังสือรับรองการฝึกอบรม โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท 
ระยะเวลาช าระหนี้ 5 ปี และเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย โดยการท าสัญญาเงินกู้ ควรให้ข้าราชการหรือบริษัทสินเชื่อ
เป็นผู้ค้ าประกัน และก าหนดการช าระหนี้เป็นงวดให้ชัดเจน อย่างไรก็ดีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นว่าในกรณี
ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับการฝึกนั้น ควรเปลี่ยนจากการให้กู้ยืมเงินเป็นการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแทน 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการช าระหนี้  
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 2.2.1.2 วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด า เนินงานของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน โดยต้องครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
    ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
2. มีระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่ เป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมทุกจังหวัด 
4. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญที่ก ากับดูแลการด าเนินการ
ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เงินกู้ยืมสามารถน ามาใช้ฝึกอบรมและลดหย่อนภาษี
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 ได ้
6. ให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
7. ผู้บริหารให้ความส าคัญการให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 . บุคลากรมี การปรับ เปลี่ ยนบ่ อย  และขาด 
ความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองทุน 
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน
ซึ่งมีจ านวนงานที่ต้องรับผิดชอบมาก และเจ้าหน้าที่
มีภาระงานอ่ืนในหน้าที่ความรับผิดชอบมาก 
3. เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินและการขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรือ อุดหนุนมากเกิน ไป  ท าให้ ยาก 
ต่อการติดตามเอกสาร  
4. เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม 
การฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการได้ตามวัน
เวลาที่สถานประกอบกิจการแจ้ง 
5. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุน
และการให้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนยังไม่มาก
เท่าที่ควร เข้าถึงได้ยากท าให้ผู้ประกอบกิจการได้รับ
ข้อมูลล่าช้า ยังเข้าไม่ถึงเงินกองทุน 
6. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนใช้เวลานาน ไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอน 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการ
กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมากเกินไป 
ไม่ยืดหยุ่น ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
8. การโอนเงินกองทุนของส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาค
มีความล่าช้า ท าให้การจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 
9. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศไม่ทันสมัย 
การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ รวมถึงไม่สามารถ
รองรับการยื่นค าขอผ่านระบบได้ 
10. ขาดระบบสื่อสารออนไลน์ในการตรวจสอบ
หรือแจ้งเตือนผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงินและการให้
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ทันท่วงที 
๑๑. ก าหนดระยะเวลาการช าระเงินกู้ ยืมสั้นเกินไป 
ก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินคืนงวดแรกเร็วเกินไป 
และวงเงินกูย้ืมจ านวนน้อยเกินไป จึงไม่สร้างแรงจูงใจ 
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โอกาส อุปสรรค 

1. กฎหมายรองรับและการด าเนินงานของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความยืดหยุ่น ท าให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนได ้ 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินงานกองทุน
3. สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่
ลูกจ้าง 
4. สภาพเศรษฐกิจที่ ชะลอตัว ผู้ประกอบกิจการ 
ขาดสภาพคล่อง กองทุนสามารถให้การสนับสนุน 
ด้ าน ก าร ให้ เงิน กู้ ยื ม แ ล ะก าร ให้ เงิ น ช่ ว ย เห ลื อ 
หรืออุดหนุนได้มากขึ้น 
5. ผลกระทบจากวิกฤติโควิด  - 19  ท าให้ เกิดการ 
เคลื่ อนย้ ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงการรับ 
คนเข้าท างานใหม่ ท าให้ต้องพัฒนาคนเหล่านี้ 
6. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ 
ท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
7. เครือข่ายทั้ งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ 
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

1. ก าหนดอายุระยะเวลาของเครดิตบูโรน้อยเกินไป 
2. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อการ
ช าระหนี้คืนกองทุน 
3. วงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจ านวนน้อยเกินไป     
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของสถานประกอบกิจการ    
ที่เกิดขึ้น 
4. หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินกองทุนจ ากัดเฉพาะ
การพัฒนาฝีมือแรงงานท าให้สถานประกอบกิจการ         
ขาดความสนใจ 
5. สถานประกอบกิจการไม่ ได้น าเงินกู้ยืมไปใช้           
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
6. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ท าให้การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
7. ผู้ประกอบกิจการไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือมีงบประมาณในการ
พั ฒ นาบุ คล ากรอยู่ แ ล้ ว  ไม่ ป ระส งค์ จ ะกู้ ยื ม
เงินกองทุน 
8. ผู้ประกอบกิจการไม่เข้าใจขั้นตอนการจัด เตรียม
เอกสารประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 
9. เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการไม่น าเสนอ
เรื่อง เงินกู้ ยืมและเงินช่วย เหลือหรือ อุดหนุน 
ให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-34 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.2 แนวทางการกระตุ้นสถานประกอบกิจการให้ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นแนวทางการกระตุ้นสถานประกอบกิจการให้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 (1) สร้างแนวทางการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ได้แก่ การใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่น ยูทูป เว็บไซต์ของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันศึกษา สถานประกอบกิจการ สมาคม รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น 
หรือการออกหน่วยเคลื่อนที่วิทยุ เป็นต้น 

 (2) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ 
  (3) มีช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านสายด่วนออนไลน์ เพ่ือตอบค าถามและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะ และสนับสนุนให้ใช้ระบบ E-SERVICE  

ในการบริการและมีระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี 
  (4) จัดโครงการสัมมนาให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพ่ือชี้แจงสิทธิประโยชน์
จากการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  (5) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณากระบวนการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน รวมถึงการลดเอกสารในการขอรับการอุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินเท่าที่จ าเป็น เพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
ในการให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เพ่ิมวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส าหรับ  
สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมสูง ไม่ควรจ ากัดที่หลักสูตรละ 100,000 บาท หรือการขยายวงเงินอุดหนุนแบบขั้นบันได เป็นต้น 

 2.2.3 สาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรก าหนดเพิ่มเติมในการส่งผู้เข้ารับการทดสอบ 
ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 24 (ช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 5) 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นสาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรก าหนดเพ่ิมเติม
ในการส่งผู้เข้ารับการทดสอบไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 (ช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 5) ดังนี้ 
 2.2.3.1 สาขาด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ 

  (1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 
  (2) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 
  (3) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 
  (4) สาขาอาชีพพนักงานบริการขนส่งทางถนน 
  (5) สาขาอาชีพพนักงานปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
  (6) สาขาอาชีพพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ 
  (7) สาขาอาชีพพนักงานบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ 
  (8) สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น 
  (9) สาขาที่เก่ียวข้องกับการขนส่งด้วยระบบราง 
  (10) ผู้ควบคุมรถเครน 
    



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-35 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.3.2 สาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่ 

 (1) สาขาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
 (2) สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
 (3) สาขาพนักงานเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
 (4) สาขาพนักงานจัดเลี้ยง 
 2.2.3.3 สาขาอาชีพภาคอุตสาหการ ได้แก่ 
 - ช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 

 2.2.3.4 สาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม (รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต) 
 (1) สาขาที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม (หุ่นยนต์และการควบคุม) 
 (2) สาขาที่เก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน (Solar Cell)  
 (3) สาขาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 (4) สาขาที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ 
 (5) ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
 2.2.3.5 สาขาอาชีพที่สถานประกอบกิจการมีความต้องการยกระดับฝีมือแรงงานและค่าจ้าง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น สาขาวิชาพนักงานตัดวาดรองเท้า ช่างตัดเย็บรองเท้า พนักงานอัดพ้ืนรองเท้า 
และพนักงานประกอบรองเท้า 

 2.2.3.6 อ่ืน ๆ 
 (1) ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์มือถือ) 
 (2) ช่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยคอมพิวเตอร์ 
 (3) ช่างซ่อมบ ารุง 
 (4) แคดดี ้
 ทั้งนี้ ควรก าหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมฯ ให้มีอัตราเดียวกัน หรือใกล้เคียง
กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามประกาศก าหนดค่าทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การด าเนินการของผู้ด าเนินการทดสอบให้สามารถด าเนินการได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ก ากับดูแล 

 2.2.4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 2.2.4.1 ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน/การให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 
 (1) เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยและมีการโยกย้ายบ่อยท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกัน เช่น การรับค าขอเป็นฝ่าย  พ.ร.บ. แต่การรายงานผล
การพิจารณาผลการอนุมัติเป็นฝ่ายการเงิน ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 (2) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 
 (3) การโอนเงินกองทุนของส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ท าให้การจ่ายเงิน
กู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ผู้ประกอบกิจการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 (4) ขาดการประชาสัมพันธ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการ 
 (5) หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินจ ากัดเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าให้สถานประกอบกิจการ
ขาดความสนใจ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-36 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (6) สถานประกอบกิจการไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้กู้ยืมส่วนใหญ่
ต้องการเงินกู้เก่ียวกับการลงทุนมากกว่าการกู้ยืมเพ่ือพัฒนาคน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย 
 (7) เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการรับทราบสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
แต่ไม่แจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 (8) สถานประกอบกิจการไม่น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
 (9) สถานประกอบกิจการบางแห่งรับเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแต่ไม่ยอมน าเช็ค  
ไปขึ้นเงิน 
 (10) สถานประกอบกิจการไม่ด าเนินการใส่จ านวนลูกจ้างในระบบ  e-Service  
ท าให้การตรวจสอบสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนล่าช้า 
 (11) สถานประกอบกิจการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนไม่ครบถ้วน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ 

 2.2.4.2 ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน/การขอรับเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 
 (1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงินยุ่งยากซับซ้อน ตรวจสอบเอกสารล่าช้า  
 (2) วงเงินให้กู้ยืมมีจ านวนน้อย ไม่สร้างแรงจูงใจในการกู้ยืม 
 (3) การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารบริการ
เงินกู้ไม่เข้าใจในรายละเอียดการกู้ยืมเงิน 
 (4) เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินมากเกินไป และความไม่ปลอดภัยในการต้องเปิดเผย
ข้อมูลเชิงลึก เช่น หลักฐานการค้ าประกัน เครดิตบูโร งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง 2 ปี และต้องกรอกรายละเอียด
การฝึกอบรมแต่ละรุ่น 
 (5) ระยะเวลาการผ่อนช าระเร็วเกินไป ควรดูก าลังของผู้กู้เป็นหลักแทนการก าหนดจ านวนงวด
ในการจ่ายคืน ควรปรับจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก เนื่องจากต้องช าระเงินกู้ยืม
ในเดือนถัดไป โดยยังไม่ได้น าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
 (6) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการฝึกอบรมได้ 
 (7) เงื่อนไขการกู้ยืมเงินไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมส าหรับ
ฝึกอบรมหรือทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนได้ 
 (8) ไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน เนื่องจากการกู้ยืมกับธนาคารหรือสินเชื่อมีความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการมากกว่า 
 (9) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน มีเงื่อนไขมาก ใช้เวลาในการตรวจสอบ
เอกสารนานเกินไป ได้รับเงินล่าช้า ต้องการให้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผ่านออนไลน์ได้ครบทุกกระบวนการ
 (10) การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 (11) จ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนของประกาศแต่ละข้อไม่จูงใจ จ านวนเงินน้อยเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ควรปรับจ านวนเงินให้มากขึ้น เนื่องจากบางกิจการจ านวนพนักงานไม่มาก
ท าให้จ านวนเงินที่จะได้รับไม่มากพอที่จะจูงใจให้ด าเนินการ 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-37 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.4.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 (1) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนลดเอกสารการกู้ยืมเงิน
เท่าท่ีจ าเป็น 
 (2) เลื่อนระยะเวลาในการช าระหนี้งวดแรก หลังจากท่ีท าสัญญากู้ยืมจากภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป เป็น 60 วันนับจากวันที่ท าสัญญา หรือให้เริ่มช าระหนี้งวดแรกปีถัดไป 
 (3) ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกองทุนฯ 
 (4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
 (5) เพ่ิมวงเงินกู้ยืม โดยพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบกิจการและจ านวนลูกจ้าง 
 (6) การจัดการเก่ียวกับธุรกรรมการเงินควรให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการ 
 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 (1) สร้างแนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และเพ่ิมช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ได้แก่ การใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่น ยูทูป เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันศึกษา สถานประกอบกิจการ สมาคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือการออกหน่วย
เคลื่อนที่วิทยุ เป็นต้น 

 (2) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ 
 (3) มีช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านสายด่วนออนไลน์  เพ่ือตอบค าถามและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะ และสนับสนุนให้ใช้ระบบ  
E-SERVICE ในการบริการและมีระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี 
 (4) จัดโครงการสัมมนาให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์
การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (5) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน 
จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการลดเอกสารเท่าที่จ าเป็น 

 (6) เพ่ิมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพ่ิมวงเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแบบขั้นบันได  
 อ่ืน ๆ  
 (1) การเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ควรออกกฎระเบียบให้ชัดเจนเพ่ือน าเงินกองทุนมาบังคับใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือ
ในการทดสอบสาขาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีประกาศให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ส าหรับสาขาอาชีพ
ที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ 
 (2) ควรก าหนดมาตรการให้มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 
ในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การยืดระยะเวลาการส่งแบบประเมินเงินสมทบ 

  

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-38 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.5 การส ารวจความต้องการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 2.2.5.1 การส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานจากผู้ประกอบกิจการ โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 77 แห่ง 
ส่งแบบส ารวจให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 
607 บริษัท สรุปข้อมูลผลการส ารวจ ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบกิจการ จ านวน 455 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 74.96 รองลงมาเป็นผู้ด าเนินการฝึก จ านวน 130 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.42 และผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.80 
 ประเภทกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 307 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 50.58 รองลงมาเป็นการบริการ จ านวน 185 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.48 และอ่ืน ๆ 
จ านวน 86 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.17 
 จ านวนลูกจ้างทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 101 - 500 คน จ านวน 
395 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 65.07 รองลงมามากกว่า 500 คนขึ้นไป จ านวน 113 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
18.62 และตั้งแต่ 0 - 100 คน จ านวน 92 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.16 

ตารางที ่2-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ร้อยละ 

(1) ผู้ด าเนินการฝึก 130 21.42 
(2) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17 2.80 
(3) ผู้ประกอบกิจการ 455 74.96 
(4) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 5 0.82 

รวม 607 100.00 
2. ประเภทกิจการ จ านวน ร้อยละ 

(1) อุตสาหกรรมการผลิต  307 50.58 
(2) พาณิชยกรรม 16 2.64 
(3) การบริการ 185 30.48 
(4) อ่ืน ๆ 86 14.17 
(5) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 13 2.13 

รวม 607 100.00 
3. จ านวนลูกจ้างทั งหมด จ านวน ร้อยละ 

(1) ตั้งแต่ 0 - 100 คน    92 15.16 
(2) ตั้งแต่ 101 - 500 คน 395 65.07 
(3) มากกว่า 500 คนข้ึนไป 113 18.62 
(4) ไม่ระบุจ านวนลูกจ้าง 7 1.15 

รวม 607 100.00 

     

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-39 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (2) ผลการประเมินในภาพรวม 
 (1) ผลการประเมินด้านการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า เคยใช้บริการเงินกู้ยืมกองทุน จ านวน 65 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 10.71 และไม่เคยใช้บริการ จ านวน 538 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 88.63  
 เหตุผลที่ ไม่เคยใช้บริการกู้ เงินกองทุน จ านวน 214 บริษัท  ส่วนใหญ่ 
มีงบประมาณในการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 95 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.39 รองลงมาไม่มีความสนใจ  
ที่จะกู้ยืมเงินกองทุน จ านวน 47 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.96 และไม่ทราบข้อมูลข่าวสารบริการเงินกู้กองทุน 
จ านวน 16 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.48 

ตารางที่ 2-2 ข้อมูลการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. ใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ร้อยละ 

(1) เคย 65 10.71 
(2) ไม่เคย 538 88.63 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 4 0.66 

รวม 607 100.00 
 (2) ผลการประเมินด้านความประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 
 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้  จ านวน  
541 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 89.13 รองลงมาประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
(ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 2563) จ านวน 31 บริษัท เป็นเงินจ านวน 29,882,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 
และประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) จ านวน 19 บริษัท 
เป็นเงินจ านวน 14,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 
 เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุน จ านวน 216 บริษัท  
ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 105 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมายังไม่มี
นโยบายกู้ยืมเงินกองทุน จ านวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.46 

ตารางที่ 2-3 ข้อมูลความประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุน 
2. ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุน จ านวน ร้อยละ 

(1) ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 2563) 

31 5.11 

(2) ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่าง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) 

19 3.13 

(3) ไม่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ 541 89.13 
(4) ไม่ระบุข้อมูล 24 2.63 

รวม 607 100.00 
 (3) ผลการประเมินด้านการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี 
 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 
439 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 72.32 รองลงมา 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จ านวน 78 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 12.85 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตารางที่ 2-4 ข้อมูลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี 
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี จ านวน ร้อยละ 

(1) ไม่เกิน 1 ล้านบาท 439 72.32 
(2) 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท 78 12.85 
(3) มากกว่า 3 ล้านบาทข้ึนไป 19 3.13 
(4) ไม่ระบุข้อมูล 71 11.70 

รวม 607 100.00 
 (4) ผลการประเมินด้านเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่มีประโยชน์ จ านวน 569 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 93.74 รองลงมาไม่มีประโยชน์ จ านวน 18 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.97  
 ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่ามีประโยชน์มาก จ านวน 249 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
41.02 มีประโยชน์น้อย จ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.62 และไม่มีประโยชน์เนื่องจากมีศูนย์ฝึกอบรม
เป็นของตัวเองและมีงบประมาณอยู่แล้ว 

ตารางที่ 2-5 ข้อมูลเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

จ านวน ร้อยละ 

(1) มีประโยชน์ 569 93.74 
(2) ไม่มีประโยชน์ 18 2.97 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 20 3.29 

รวม 607 100.00 

 (5) ผลการประเมินด้านการน าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด 
 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ านวน 352 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 57.99 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 144 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.72 

ตารางที่ 2-6 ข้อมูลการน าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด 
5. น าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด จ านวน ร้อยละ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเดียว 352 57.99 
(2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพียงอย่างเดียว 37 6.10 
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 144 23.72 
(4) ไม่ระบุความต้องการ 74 12.19 

รวม 607 100.00 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (6) ผลการประเมินด้านต้องการให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการเงินกู้ยืม 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด นอกเหนือจากค่าฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า ต้องการให้กองทุนให้บริการเงินกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่อง 
ดังนี้ 
 (1) น าไปใช้จ่ายในการซื้อ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เพ่ือใช้ในการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 (2) ทุนการศึกษาส าหรับพนักงานเฉพาะทาง 
 (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ฝึกอบรมให้ปลอดภัย 
 (4) ค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์ 
 (5) ค่าสวัสดิการพนักงาน 
 (6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาทักษะภายในองค์กร 
 (7) เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 (7) ผลการประเมินด้านกองทุนควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานหรือไม่ 
 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย จ านวน 356 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
58.65 และไม่เห็นด้วย จ านวน 138 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 22.73 
 เหตุผลที่สถานประกอบกิจการเห็นด้วย  
 (1) หากสถานประกอบกิจการขาดทุนทรัพย์ หรืองบประมาณไม่เพียงพอ  
ยังสามารถกู้เงินเพื่อน าไปฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างได้ 
 (2) ผู้ประกอบกิจการมีเงินทุนหมุนเวียน 
 (3) ลูกจ้างส่วนใหญ่มักไม่มีทุนทรัพย์ในการไปฝึกอบรม 
 เหตุผลที่สถานประกอบกิจการไม่เห็นด้วย  
 (1) พนักงานลูกจ้างอาจจะน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
 (2) พนักงานลูกจ้างเข้าออกบ่อยอาจจะมีปัญหาในการติดตามหนี้ 
 (3) สถานประกอบกิจการมีงบประมาณส าหรับฝึกอบรมเพียงพออยู่แล้ว 

ตารางที่ 2-7 ข้อมูลกองทุนควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือไม่ 
6. ควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 356 58.65 
(2) ไม่เห็นด้วย 138 22.73 
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น 113 18.62 

รวม 607 100.00 

 (8) ผลการประเมินด้านปัญหาอุปสรรคการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคการใช้บริการเงินกู้กองทุน ดังนี้ 
 (1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน เช่น ขั้นตอนเยอะ ยุ่งยาก ตรวจสอบเอกสารล่าช้า  
 (2) การประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ได้รับข้อมูลล่าช้า 
ต้องกรอกเอกสารจ านวนมาก 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-42 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (3) เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน เช่น เอกสารมากเกินไป เงื่อนไขที่ก าหนด
ค่อนข้างมากยุ่งยากกับการจัดท าเอกสารเพ่ือขอกู้ 
 (4) ระยะเวลา เช่น ระยะเวลาการช าระหนี้เร็วเกินไป ควรดูก าลังของผู้กู้ 
เป็นหลักแทนการก าหนดจ านวนงวดในการจ่ายคืน 
 (5) ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ เช่น ไม่เข้าใจในรายละเอียดการขอใช้บริการ 
ยุ่งยากซับซ้อน  ท าให้สถานประกอบกิจการไม่สนใจ  เงื่อนไขการกู้ยืมไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้ประกอบกิจการ 
 (9) ผลการประเมินด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 (1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน เช่น ควรยื่นความประสงค์และเอกสารประกอบการ
กู้เงินผ่านระบบ e-Service ปรับปรุงการพิจารณาให้เร็วขึ้น เนื่องจากปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมแต่ยังไม่ได้เงินกู ้
 (2) การประชาสัมพันธ์ เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานต้องให้ความรู้และท าความเข้าใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทุกบริษัทรับทราบ
และเข้าใจ โดยวิธีจัดประชุมชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในแอพพลิเคชั่น Line 
เพ่ือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบทันที 
 (3) การให้กู้ยืมเงิน เช่น ขยายระยะเวลาการช าระคืนให้มากขึ้นตามวงเงิน 
ที่กู้ยืม ควรเพิ่มวงเงินกู้ยืม หรืออนุมัติวงเงินใกล้เคียงกับค าขอ 
 (4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น  
 1) ไม่ควรตรวจสอบการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป 
ควรพิจารณาจากผลของการฝึกอบรม 
 2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรการจัดอบรมมากกว่าให้ผู้ประกอบการ 
ไปด าเนินการเอง เพ่ือให้แรงงานได้พัฒนาฝีมือและความรู้จริง ๆ  
 3) อยากให้มีเงินสนับสนุนการอบรมโดยไม่ต้องเป็นลักษณะเงินกู้ยืม 
แต่เป็นให้การสนับสนุน 
 4) ควรจะเป็นเงินกู้ ในลักษณะอ่ืนมากกว่าด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพราะไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 
 5) กรณีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการฝึกอบรมได้ โดยให้อยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 6) ลดการปริ้นท์เอกสาร เช่น ภาพถ่ายอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม 
เนื่องจากนโยบายของบริษัทไม่ให้น าภาพถ่ายออกนอกบริษัทและบางหลักสูตรจะไม่มีการถ่ายภาพอบรม  
เช่น หลักสูตรที่อบรมโดยวิทยากรของบริษ ัท 
 7) ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมหลักสูตรที่เป็น Soft Skill ฟรี  
เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน 
 8) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเน้นการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเอง 
โดยใช้วิทยากรจากสถานประกอบกิจการเป็นตัวช่วย และเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรมให้หลายหลาย 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-43 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.5.2 การส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากผู้ประกอบกิจการ โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จ านวน 77 แห่ง ส่งแบบส ารวจให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีผู้ตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 645 แห่ง สรุปข้อมูลผลการส ารวจ ดังนี้ 
  (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการ จ านวน 542 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 84.03 รองลงมาเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
12.25 

ตารางที่ 2-8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ร้อยละ 

(1) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 79 12.25 
(2) ผู้ประกอบกิจการ 542 84.03 
(3) ศูนย์ประมินความรู้ความสามารถ 3 0.47 
(4) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 21 3.25 

รวม 645 100.00 
2. ประเภทกิจการ จ านวน ร้อยละ 

(1) อุตสาหกรรมการผลิต 333 51.63 
(2) พาณิชยกรรม 17 2.64 
(3) การบริการ  194 30.08 
(4) อ่ืน 90 13.95 
(5) ไม่ระบุประเภทกิจการ 11 1.70 

รวม 645 100.00 
3. จ านวนลูกจ้างทั งหมด จ านวน ร้อยละ 

(1) ตั้งแต่ 0 - 100 คน    102 15.81 
(2) ตั้งแต่ 101 - 500 คน 401 62.17 
(3) มากกว่า 500 คนข้ึนไป 128 19.84 
(4) ไม่ระบุจ านวนลูกจ้าง 14 2.17 

รวม 645 100.00 

 (2) ผลการประเมินในภาพรวม 
 (1) ผลการประเมินด้านการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า เคยรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน 163 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.27 และไม่เคย จ านวน 458 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 71.01  
    เหตุผลที่ไม่เคยรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี 
ความสนใจขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 32.14 รองลงมาไม่เข้าหลักเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
29.42 เริ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.17 และเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 8.04 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-44 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตารางที่ 2-9 ข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ร้อยละ 

(1) เคย 163 25.27 
(2) ไม่เคย 458 71.01 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 24 3.72 

รวม 645 100.00 
 (2) ผลการประเมินด้านหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 (1) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ที่มีผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน ช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 10,000 บาทต่อผู้ผ่านการทดสอบทุก 100 คน (75 คนขึ้นไปให้ปัดเป็น 100 คน) (ประกาศข้อ 4)  
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 406 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.95 
และควรปรับปรุง จ านวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.34 
 เหตุผลควรปรับปรุง 
 1) ปรับลดจ านวนผู้ผ่านการทดสอบต่ ากว่า 100 คน ควรค านวณจ านวน
ผู้ผ่านการทดสอบตามจริง 
 2) ปรับจ านวนเงินช่วยเหลือมากขึ้น  เช่น อุดหนุน 20,000 บาท  
หรือ 30,000 บาทต่อ 100 คน 
 3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคเฉพาะ  
มีจ านวนไม่มาก 

ตารางที่ 2-10 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 4 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 4 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 163 25.27 
(2) ควรปรับปรุง 458 71.01 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 24 3.72 

รวม 645 100.00 

 (3) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ทดสอบฯ ให้แก่ผู้ที่กรมฯ ส่งไปทดสอบ 
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าทดสอบตามที่ผู้ด าเนินการทดสอบก าหนดแต่ไม่ เกินอัตราค่าทดสอบฯ  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ (ประกาศข้อ 5) 
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.27
และควรปรับปรุง จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.24 
     เหตุผลควรปรับปรุง 
     1) ปรับจ านวนเงินค่าด าเนินการให้สูงขึ้น 
     2) การเข้าถึงมีข้อจ ากัดและยากในการได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-45 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตารางที่ 2-11 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 5 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
3. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 5 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 421 65.27 
(2) ควรปรับปรุง 8 1.24 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 216 33.49 

รวม 645 100.00 
 (4) ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
ร้อยละ 10 ของเงินสมทบที่น าส่ง (ประกาศข้อ 6) 
     ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 472 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.18
และควรปรับปรุง จ านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.81 
     เหตุผลควรปรับปรุง   
     - ควรปรับจ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้มากขึ้น เช่น ร้อยละ 20  
หรือร้อยละ 25 ของเงินสมทบที่น าส่งเข้ากองทุน 

ตารางที่ 2-12 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 6 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
4. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 6 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 472 73.18 
(2) ควรปรับปรุง 31 4.81 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 142 22.01 

รวม 645 100.00 

     (5) ผู้ประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
200 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน (ประกาศข้อ 7) 
     ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.95
และควรปรับปรุง จ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.75 
     เหตุผลควรปรับปรุง   
     1) เพ่ิมเงินอุดหนุนเป็น 600 บาทต่อคน เพราะลดหย่อนภาษไีด้จริง ร้อยละ 30 
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอบรม เพ่ือเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาลูกจ้างมากขึ้น 
     2) เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนต่อคน ควรเท่ากับค่าแรงขั้นต่ าของลูกจ้างต่อวัน 
ในแต่ละพ้ืนที่ ณ ปีที่มีการฝึกอบรม 

ตารางที่ 2-13 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 7 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
5. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 7 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 477 73.95 
(2) ควรปรับปรุง 50 7.75 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 118 18.30 

รวม 645 100.00 

  

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-46 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (6) ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 ช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนสาขาระดับละ 10,000 บาท (ประกาศข้อ 8) 
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 495 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.74
และควรปรับปรุง จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.86 
 เหตุผลควรปรับปรุง   
 - ควรเพ่ิมเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบ
กิจการตระหนักและสนใจจัดท ามาตรฐานเฉพาะของตน ควรปรับเพิ่มมากกว่า 10,000 บาท 

ตารางที่ 2-14 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 8 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
6. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 8 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 495 76.74 
(2) ควรปรับปรุง 12 1.86 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 138 21.40 

รวม 645 100.00 

 (7) ผู้ประกอบกิจการที่จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่น้อยกว่า 180 วัน 
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 1,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ประกาศข้อ 9) 
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 494 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.59
และควรปรับปรุง จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.09 
 เหตุผลควรปรับปรุง 
 1) ลดจ านวนวัน เพ่ิมจ านวนเงินต่อคนให้มากขึ้น 
 2) จ านวนเงินสูงไปควรลดลง 

ตารางที่ 2-15 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 9 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
7. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 9 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 494 76.59 
(2) ควรปรับปรุง 7 1.09 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 144 22.32 

รวม 645 100.00 

 (8) ผู้ประกอบกิจการที่ฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
จ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ประกาศข้อ 10) 
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 484 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.04
และควรปรับปรุง จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.40 
 เหตุผลควรปรับปรุง   
 ควรเพ่ิมมากกว่า 100 ,000 บาท เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงเช่นค่าวิทยากรอุปกรณ์ 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-47 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตารางที่ 2-16 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 10 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
8. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 10 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 484 75.04 
(2) ควรปรับปรุง 9 1.40 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 152 23.56 

รวม 645 100.00 

 (9) ศูนย์ประเมินฯ ตามมาตรา 26/4 (2) ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน ช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนเท่ากับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (ประกาศข้อ 11) 
 ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 405 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.79 
และควรปรับปรุง จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.47 

ตารางที่ 2-17 ข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 11 มีความเหมาะสมหรือไม่ 
9. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 11 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 405 62.79 
(2) ควรปรับปรุง 3 0.47 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 237 36.74 

รวม 645 100.00 

 (10) ผู้ด าเนินการทดสอบฯ ส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน
เท่ากับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (ประกาศข้อ 11) 
    ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 416 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.50 
และควรปรับปรุง จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.71 
    เหตุผลควรปรับปรุง  
    1) ปรับเพิ่มให้มากกว่าที่ส่งเข้ากองทุน 
    2) ไม่ควรเก็บเข้ากองทุน ขั้นตอนซับซ้อน 
    3) ผลการประเมินด้านความต้องการให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนในเรื่องใดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจต้องการให้กองทุนให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้   
     1) ควรสนับสนุนกิจการขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 30 คน หรือไม่เกิน 
50 คน หรือไม่เกิน 100 คน ช่วยเหลือหรืออุดหนุนคนละ 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2) ควรสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานช่างต่าง ๆ ระดับจังหวัด เช่น ช่างเชื่อม 
 3) ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่ พัก 
ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง  
 4) ควรสนับสนุนค่าจัดท าสถานที่ส าหรับอบรมเฉพาะทาง ภายในองค์กร 
เพ่ือให้พนักงานมีทักษะและเชี่ยวชาญในการท างานมากข้ึน  
 5 ) ควรสนั บสนุ นการฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่ าง  ๆ  ที่ ส ามารถอบรม
วันหยุดราชการ และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดหลักสูตรกลางให้ครอบคลุมและให้บริษัทหาสมาชิกมาเข้าอบรม 
จัดหาวิทยากรอบรมให้ที่บริษัท 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-48 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 6) ควรสนับสนุนให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเปิดให้ 
มีการทดสอบฟรี สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
 7) ควรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน โดยการให้เบี้ยเลี้ยงหรือรางวัลเมื่อสอบผ่าน 
 8) ควรสนับสนุนให้เงินกู้ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรที่จ าเป็นต้องใช้ 
ในการอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 5 ล้านบาท 

 (3) ผลการประเมินด้านเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
 ผลการประเมิน พบว่า มีประโยชน์ จ านวน 590 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.47 
และไม่มีประโยชน์ จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.79  
 ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่ามีประโยชน์มาก จ านวน 296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.17 
มีประโยชน์น้อย จ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.73 

ตารางที่ 2-18 ข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
10. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

(1) มีประโยชน์ 590 91.47 
(2) ไม่มีประโยชน์ 18 2.79 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 37 5.74 

รวม 645 100.00 

 (4) ผลการประเมินด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
จากเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด จ านวน 510 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 79.07 รองลงมาประชุมชี้แจง จ านวน 197 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.54 

ตารางที่ 2-19 ข้อมูลช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
11. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ร้อยละ 

(1) โซเซียลมีเดีย 123 19.07 
(2) โทรทัศน์ 9 1.40 
(3) วิทยุ 16 2.48 
(4) หนังสือพิมพ์ 4 0.62 
(5) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 161 24.96 
(6) ประชุมชี้แจง  197 30.54 
(7) นิทรรศการ 7 1.09 
(8) เจ้าหน้าที่สถาบัน 510 79.07 
(9) เว็บไซต์ 136 21.09 
(10) อ่ืน ๆ เช่น หนังสือราชการ ไลน์กลุ่ม บริษัทในเครือ 29 4.50 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-49 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (5) ผลการประเมินด้านปัญหาอุปสรรคการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เช่น ขั้นตอนเยอะ ยุ่งยาก ใช้เวลา
ในการตรวจเอกสารนานเกินไป ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ต้องการให้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ผ่านออนไลน์ได้ครบทุกกระบวนการ 
 2) การประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ยังไม่ทั่วถึง ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน บุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่รัฐช่วยเหลือ  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 (6) ผลการประเมินด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ควรยื่นผ่านระบบ 
 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบให้ทั่วถึง โดยการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้ประกอบกิจการจะเกิดประโยชน์มาก ยังไม่เข้าใจอยากให้ชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอน เงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 3) ให้เพ่ิมจ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และมีเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนทุกปี 
 4) ควรใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติค าขอให้รวดเร็วขึ้น 
 5) ควรได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนภายในปีที่ยื่นค าขอ 
 6) ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่สามารถตรวจเช็คและอนุมัติค าขอรับเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
 (7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     1) อยากให้ยกเว้นค่าทดสอบที่ต้องส่งเข้ากองทุน 
     2) ปรับทัศนคติข้าราชการที่รับผิดชอบ 
     3) ควรติดตามประเมินผลระยะยาวผู้ที่ได้รับการพัฒนาในฐานะได้รับการสนับสนุน
จากกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-50 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
ประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี  
2563 - 2565 

 2.3.1 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2563 - 2565 

 ผลการตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 

คงเดิม เสนอปรับใหม่ 
วิสัยทัศน์ 

ส่ งเสริมและสนับสนุ นการพัฒ นาศั กยภาพคนท างาน 
และผู้ ป ระกอบกิจการให้ สอดคล้องกับความต้ องการ 
ของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิม 
ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

52 1 98.11 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาคนท างานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

พันธกิจ 
พันธกิจข้อที่  1 : ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

51 2 96.23 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาคนท างานให้มีศักยภาพได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน 
พันธกิจข้อที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คนท างานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

53 0 100.00 

พันธกิจข้อที่ 3 : บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 53 0 100.00 
ข้อเสนอแนะ 
- บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นหลักที่ 1 

ประเด็นหลักที่ 1 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสูก่ารขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

53 0 100.00 

เป้าประสงค์ที่ 1 การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคนท างาน 

53 
 

0 
 

100.00 
 

กลยุทธ์ที่  1 การสร้างเครือข่ายเพื่ อยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 

53 0 100.00 

กลยุทธ์ที่  2 ปรับปรุงกระบวนการให้ กู้ยืมเงินและให้ เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

53 0 100.00 

เป้าประสงค์ที่  2 การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

52 1 98.11 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-51 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ผลการตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 

คงเดิม เสนอปรับใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน ต้องมีพื้นฐานความรู้ในการประชาสัมพันธ์งานกองทุน เพื่อสามารถ PR กองทุนได้ 

กลยุทธ์ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 53 0 100.00 

ประเด็นหลักที่ 2 
ประเด็นหลักที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการ 
ด าเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

53 0 100.00 

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 53 0 100.00 
กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 53 0 100.00 

ประเด็นหลักที่ 3 
ประเด็นหลักที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 53 0 100.00 
เป้าประสงค์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มี
คุณภาพ 

53 0 100.00 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

53 0 100.00 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

51 2 96.23 

ข้อเสนอแนะ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมในการท างาน 
เป้าประสงค์ที่  2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ 
การด าเนินงานกองทุน 

53 0 100.00 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงาน
กองทุน 

52 1 98.11 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรก าหนดรายละเอียดวิธีการที่ชัดเจนของเป้าประสงค์ที่ 2 
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีศักยภาพสูงข้ึน 

53 0 100.00 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

52 1 98.11 

ข้อเสนอแนะ 
- พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพสูงข้ึน 

 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-52 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก ที่มีผลต่อการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานกรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

4 19 21 8 1 3.32 66.42 

2. มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1 18 27 7 0 3.25 64.91 

3. บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ช้ีแจงภารกิจ
และข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 

3 21 22 7 0 3.38 67.55 

4. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ 
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงิน
สมทบกองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 

3 20 23 6 1 3.34 66.79 

5. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัด 
สามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

6 24 18 5 0 3.58 71.70 

6. มี แผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิ บั ติ งาน
ประจ าปีที่ครบถ้วนและบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 24 17 6 0 3.57 71.32 

7. สามารถปฏิ บั ติ งาน ได้ ส า เร็ จ  ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ฯ 

7 21 21 4 0 3.58 71.70 

8. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคี และมีความ
ร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

3 21 19 8 2 3.28 65.66 

9. บุ คลากรได้ รับการพัฒนาทั กษะทั้ งด้ านที่
เกี่ยวข้องกับงานหลัก (Hard Skills) และด้านที่
เสริมทักษะการปฏิบัติงาน (Soft Skills) อย่าง
ต่อเนื่อง 

2 14 28 7 2 3.13 62.64 

10. มีงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการบริหาร
จัดการ และการให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ า หรือให้
เงินอุดหนุน/ช่วยเหลือ 

12 19 15 5 2 3.64 72.83 

 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มีอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานตาม
ภารกิจกองทุน 

8 12 22 8 3 3.26 65.28 

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่ตรงกับ
ภารกิจรับผิดชอบ 

8 11 21 12 1 3.25 64.91 

 2.1 ขาดผู้มีความรู้และพื้นฐานด้านการเงิน
บัญชี ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 

4 10 19 18 2 2.92 58.49 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-53 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

 2.2 ขาดผู้มีความรู้และพื้นฐานด้านการให้
กู้ยืมการติดตามหนี้ ปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืม 

3 12 20 16 2 2.96 59.25 

 2.3 ขาดผู้มีความรู้และพื้นฐานด้านการส่ง
ฟ้องคดี การสืบทรัพย์ กฎหมาย 

4 11 22 15 1 3.04 60.75 

 2.4 ข าด ผู้ มี ค ว าม รู้ แ ล ะพื้ น ฐ าน ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 14 20 11 2 3.21 64.15 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ยืดหยุ่น
และหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับสภาพการ
ท างานของภาคเอกชนท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการ 

5 19 18 10 1 3.32 66.42 

4. ระบบบริหารงานยังต้องอิงระบบราชการ
เนื่องจากอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน  
มีระเบียบปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 

9 14 20 8 2 3.38 67.55 

5. การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ท าให้ยาก
ต่อการสืบค้น และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย 

6 18 19 9 1 3.36 67.17 

6. การมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่งและขีด
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

5 16 18 13 1 3.21 64.15 

7. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
มาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

6 13 22 10 2 3.21 64.15 

8. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศยังไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่สามารถน ามาช่วยประกอบการ
ตัดสินใจทางการบริหาร การติดตามงาน และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 17 15 13 3 3.15 63.02 

9. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เก่า และ
ล้าสมัย 

12 8 17 12 4 3.23 64.53 

10. การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน 
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่องและบุคลากรบางส่วนขาดความช านาญ 
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 

9 8 25 9 2 3.25 64.91 

11. ผู้ ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงและ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

6 10 20 16 1 3.08 61.51 

12. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 5 11 23 11 3 3.08 61.51 
13. ขาดการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบใหม่ 
ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้แก่สถานประกอบกิจการที่นอกเหนือจากการ 
ให้กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

5 15 20 12 1 3.21 64.15 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-54 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพเศรษฐกิจที่ลดลง ผู้ประกอบการขาด
สภาพคล่อง กองทุนฯ สามารถสนับสนุนด้านการ
กู้ยืม หรือให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้มากข้ึน 

3 15 29 5 1 3.26 65.28 

2. ผลกระทบจากวิกฤติ Covid - 19 ท าให้เกิด 
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลง 
การรับเข้าท างานใหม่ กลุ่มแรงงานที่เข้าท างาน
ใหม่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

6 15 26 6 0 3.40 67.92 

3. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” 
ท าให้เกิดการตื่นตัวด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกิดความต้องการพัฒนา
ก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2 14 30 4 3 3.15 63.02 

4. ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 
20 ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพของก าลังแรงงาน 

1 19 24 8 1 3.21 64.15 

5. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจ SMEs 
และ Startup ปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความต้องการ
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงมากขึ้นจากเดิม 

1 17 26 6 3 3.13 62.64 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนว
ชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและภาคใต้ 
(EEC. & SEC.) ท าให้สถานประกอบกิจการมีความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงและพัฒนาแรงงาน
ของตนให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น 

0 18 26 7 2 3.13 62.64 

7. การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (IOT, Bigdata , 
Electric Car) และโลจิสติกส์ (Delivery) ท าให้
เกิ ดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ ต้ อ งการการพัฒนา
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ใหม่และทันสมัย ส าหรับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

3 20 24 5 1 3.36 67.17 

8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท าให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรวดเร็ว 
ช่ วย ให้ ระบบสารสน เทศ เพื่ อการตั ดสิ น ใจ  
และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8 17 22 5 1 3.49 69.81 

9. พระราชบัญญัติส่งเสริมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝี มื อแรงงาน  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๗  ท า ให้ มี เ งินทุ น
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินค่าธรรมเนียมประเมิน
และทดสอบ 

2 19 25 5 2 3.26 65.28 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-55 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

10. มาตรการจูงใจ สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงิน 
จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้มากขึ้น 

1 12 31 6 3 3.04 60.75 

11. คณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาฝีมื อ
แรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การก าหนดทิศทาง 
การก ากับ ดูแล ตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประสิทธิภาพ 

3 20 24 6 0 3.38 67.55 

12. กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความคล่องตัว
ด้านการเงินมากกว่าระบบราชการท าให้การเกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ 

2 16 26 8 1 3.19 63.77 

13. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานจากภาครัฐและเอกชน ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นอย่างดี 

1 19 27 5 1 3.26 65.28 

 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้สถานประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่เร่งขยายรายไดจ้ึงละเลยต่อการพัฒนาแรงงาน 
ส่งผลให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
ทักษะฝีมือของแรงงานมีแนวโน้มลดลง และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

11 13 23 5 1 3.53 70.57 

2. แรงงานส่วนใหญ่ไม่สนใจการเพิ่มพูนทักษะ 
ของตนเองอีกทั้งสถานประกอบกิจการบางส่วน 
ไม่ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงาน
ของตนการใช้บริการจากกองทุนจึงมีแนวโน้มลดลง 

9 13 25 6 0 3.47 69.43 

3. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับตัวตาม 
ให้ทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากข้ึน 

4 15 29 5 0 3.34 66.79 

4. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนฯ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการขยายบริการ
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น ระยะเวลา 
การกู้เงินสั้นเกินไป วงเงินกู้ไม่ยืดหยุ่นตามขนาดธุรกิจ 

4 16 27 6 0 3.34 66.79 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-56 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

5. สถาบันทางการเงิน และกองทุนอื่น ๆ ที่ให้บริการ
ที่คล้ายคลึงกันสามารถให้บริการแก่สถานประกอบ
กิจการโดยมีเง่ือนไขการกู้ยืมที่น่าสนใจมากกว่า 
และไม่จ ากัดขอบเขตการน าเงินไปใช้ประโยชน์ 
การให้บริการมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากกว่า 
ท าให้ผู้ใช้บริการไม่สนใจขอใช้บริการจากกองทุน
และใช้บริการลดลง 

4 13 29 7 0 3.26 65.28 

6. ผู้บริหารของสถานประกอบกิจการเห็นว่ายอม
เสียเงินสมทบ คุ้มค่ากว่าการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3 13 30 4 3 3.17 63.40 

 

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ด าเนินการโดยน าค่าคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ตามหลักการ
วิเคราะห์ SWOT และสามารถน าไปวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ต าแหน่ง ดังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 2-1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
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ภาพที่ 2-2 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 3 
การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะท างานได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
 3.1.1 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 3.1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3.1.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 3.1.4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 3.1.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.1.6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ  
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้ เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  
และบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ 
ได้ในคราวเดียวกนั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี  
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทฯ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวนทั้งสิ้น 23 ประเด็น ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้อง  
กับแผนแม่บทฯ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 9 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
 ประเด็นที ่5 การท่องเที่ยว แผนย่อย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
 ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ แผนย่อย 1 การสร้าง
ความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
 ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อย 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช.) ได้ จัดท าบน พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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(2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
  เป้าหมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 ๓.๒.๓ ส่ งเสริมแรงงานให้ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ เป็น ไป 
ตามความต้องการของตลาดงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   เป้าหมายที ่๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ 
   ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ 
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง
บริบทใหม่ ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบท 
ต่าง ๆ ในโลก และศักยภาพในการแข่งขันท่ีแท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
    2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต  โดยมุ่งสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี  
ขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคตโดย
ให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพ
ในปัจจุบัน ได้แก่  (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิท ธิภาพของภาค 
การผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากข้ึนเพื่อกระตุ้นให้เกิด
อุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรก 
อาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  
และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประมาณความต้องการใช้ในประเทศสูง  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-4 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

และใช้ เทคโนโลยีที่ยังไม่สู งนักก่อน  เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคง  
ด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุชีวมวล ซึ่งต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต 
     2.1) วางแผนและพัฒนาก าลั งคนรองรับ อุตสาหกรรม อนาคต  
โดยต้องมีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมาย  
ทั้งระยะเร่งรัด และระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนอง  
ต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน  
แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรม
อนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนด  
กลุ่มก าลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามรถการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 

3.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศโดยใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วยการด าเนินการ จ านวน 12 ด้าน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวข้อง  
กับประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 8 : การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร 
 การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  
ประกอบกับความ ท้าทายใหม่ จากการแพร่ระบาดของโควิด  - 19 ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวน การวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศเพ่ือตอบสนองต่อบริบท  
และความต้องการของประเทศที่มีอยู่ เดิม ภายใต้แนวทางรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางผลิตและพัฒนา ก าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ ฟ้ืนฟู
และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามคว ามต้องการ 
ของตลาดแรงงาน มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานเพ่ือพัฒนา 
ทักษะแรงงาน ตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ตลาด
อย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้ง Matching Platform ที่สามารถอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต 
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 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถสร้างแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน แรงงานสามารถเพ่ิมหรือปรับความรู้ และทักษะเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน  
และ Matching Platform บูรณาการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูลส าหรับ 
การวิเคราะห์ตลาดแรงงานในอนาคต 

3.5 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) 
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งมีนโยบายหลัก  
และนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 นโยบายหลัก 
 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  ๕.๙.๒) เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในภาคการผลิต 
และบริการให้สามารถแข่งขันได้โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์  
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้และเป็นแรงขับเคลื่อน  
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 
 นโยบายเร่งด่วน 
 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
แรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน  
และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

3.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีวิสัยทัศน์  คือ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ซึ่งได้ก าหนด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-6 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มียุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
  จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว 
นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจการบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
 2. ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 
 3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
 4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) 
เพ่ือรองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถ  
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากร  
ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก  
ในการขับเคลื่อน 
 1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากร 
ในสาขาอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
 3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

3.7 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
และประชาชน โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้น 
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา  
6 ด้าน ซึ่งมีประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-7 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 (1) ประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 แนวทางการขับเคลื่อน 
 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยแก้ปัญหากระบวนการท างานที่ปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพต่ า
การเชื่อมโยง ข้อมูลยังมีน้อย มีระบบงานที่ลงทุนซ้ าซ้อน และยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกประชาชน 
ที่มารับบริการของรัฐได้เต็มที่ ไปสู่การเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ มีการบูรณาการข้อมูล
และระบบงานระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 
 (2) ประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 
 แนวทางการขับเคลื่อน 
 มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนและประชาชนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือแก้ปัญหาก าลังคนของประเทศไทย 
ที่ขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในทุกระดับ และขาดแคลนเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และปัญหา 
เรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยของประชาชนทั่วไปไปสู่การพัฒนาก าลังคนในทุกกลุ่ม 
ทั้งกลุ่มท างานด้านดิจิทัลและกลุ่มท างานอ่ืน ๆ ให้มีทักษะดิจิทัลที่ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  
รวมไปถึงการพัฒนาประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ 

3.8 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ “ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” 
แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้ 
 ช่วงที่  ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน 
ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
(Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับ  
การคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปัญหา  
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) 
เติมทักษะใหม่ด้วยการ (re-skill) และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลก 
ของการท างานที่ราบรื่น (smooth transition) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะถัดไป และพร้อมเผชิญต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
การเป็นแรงงานในยุค Thailand 4.0 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
 1. มิติคน แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) มีทั กษะใหม่  
(re-skilled) มีทักษะด้าน STEM สามารถท างานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น  
 2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  
๘ ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
(New Engine of Growth) 
 ช่วงที่  ๒  Innovative Workforce (พ .ศ . ๒๕๖5  - ๒๕๖๙ ) เป็ นยุคของทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัลการสร้างระบบการจ้างงาน  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-8 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ รวมทั้ง  
การพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและการจ้างงาน ข้ามแดน 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
 1. มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถท างาน ในยุคที่ภาคเศรษฐกิจ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น 
 2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบเป็นระบบ 
ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท 
 ช่วงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
เพ่ือให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมายข้อที่ ๘ “ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่  (Full Employment) และมีผลิตภาพ 
(Productivity) และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน (Decent Work)” และเพ่ือให้ก าลังแรงงานมีทักษะ 
ด้าน STEM มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะ R & D ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้รับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) การจ้างงานเต็มที่ 
(Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work) 
 ช่วงที่  ๔  Brain Power (พ .ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการท างานแห่ งปัญญา  
โดยการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถและสติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) 
และประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้รับคือประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 
 โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทุกช่วง 
เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพในการท างานและน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา  
ไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.9 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลั กของกระทรวงแรงงานจะต้องสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยกระทรวงแรงงานมีการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และได้แบ่งช่วงการด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 - 2564 
อยู่ ในช่วง Productive Manpower เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน ที่ เป็นมาตรฐานสากล ช่วงที่  ๒ 
Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นประชาชน 
ของโลก (Global citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ตลอดระยะ 20 ปีต่อจากนี้  ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ  
เพ่ือให้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาสูง (Brain Power) เท่านั้น กระทรวงแรงงาน 
ยังมุ่งสร้างความมั่นคงในชีวิตการท างาน เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล  
ได้แก่ การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการท างานที่มีคุณค่า (Decent Work) การได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย การมีสภาพการจ้างที่ เป็นธรรม การมีสภาพแวดล้อมและสภาพการท างานที่ปลอดภัย  
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การมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และการมีศักยภาพได้มาตรฐานสากล  
เพ่ือให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ก าลังแรงงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดอันเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุ และกระแสด้านแรงงาน 
ตามมาตรฐานสากล 
 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 แนวทางที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่ เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม  
จากผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ภายใต้ข้อจ ากัด ด้าน
ทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
 2. ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่ งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่ ม
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จ าเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษา
และคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม 
 3. พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ 
 4. “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ าและค่อนข้างต่ า (Unskilled & Semi Skill)  
ในระยะแรก เพ่ือให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพ่ือให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง 
คือ คนในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพ่ิมสัดส่วนของก าลังแรงงาน 2.0 - 3.0 - 4.0  
และให้ 1.0 หมดไป หรือมีน้อยที่สุด 
 5. มุ่งเน้นพัฒนาคนเพ่ือรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry) 
อาทิ หุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือข้ันสูง (High Skill Labour) เพ่ือตอบ Thailand 4.0 
 เป้าหมาย 
 1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมีความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมด้านแรงงาน 
 แนวทางที่  6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย  
และมีเสถียรภาพ 
 ความท้าทายที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อเท่าทันโลก 
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส  ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดให้การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บทฯ และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ได้ก า หนดแนวทาง 
การด าเนินงานโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยท างานทุกคนอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลในท้ายที่สุด 
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3.10 ระบบราชการไทย 4.0 
 รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน หรือ ประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปเพ่ือรองรับและส่งเสริม
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเช่นกันซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า ระบบราชการจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
และวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ พ่ึงของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 3.10.1 เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส
ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล  
ซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอง  
ให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ
กับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 3.10.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุก 
และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ 
หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทั ลสมัย ใหม่ ในการจัดบริการสาธารณ ะ 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก 
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต  เว็บไซต์  โซเชียลมี เดีย หรือแอพพลิ เคชั่ น 
ทางโทรศัพท์มือถือ 
 3.10.3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท างานอย่าง
เตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น 
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าว
ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 
 3.10.3.1 การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) 
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
 3.10.3.2 การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษา 
เรื่องใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
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 ๓.10.3.3 การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสาน
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Collaboration Tool  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัดในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) 
และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 ระบบราชการไทย 4.0 มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เนื่องจากพัฒนาระบบการท างานให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับการใช้ดิจิทัล
สนับสนุนการท างาน 

3.11 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพ่ือการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล (Citizen Experience 
Transformation) เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาทางด้านดิจิทัลของกระทรวง 
จะมีประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา Citizen Experience Transformation ประกอบ 
ไปด้วยการพัฒนาและเสริมสร้าง (Enhancing) ประสบการณ์ของประชาชนที่ ได้รับจากทุกช่องทาง 
การให้บริการสรรค์สร้างการให้บริการในรูปแบบที่สร้างความพึงพอใจตอบโจทย์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 
เข้าถึงเข้าใจ (Engaging) ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเมื่อประชาชนเปลี่ยนผ่านช่วงวัยเพ่ือน าเสนอการบริการ  
ที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติ (Evolving)  
การให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน มุ่งสู่การเป็นสังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน (Digital Service Delivery Transformation) 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการต่าง ๆ แก่ภาคประชาชน โดยควรให้ความส าคัญสูงสุดกับการตอบโจทย์ 
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ ใช้บริการ (Citizen Driven) เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิต 
และความต้องการของผู้ใช้บริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในท่ามกลางกระแสดิจิทัลในการนี้  
ต้องพยายามท าความเข้าใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนแนวความคิด 
ของบุคลากรที่ให้มองผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง แล้วน ากระบวนการด าเนินการแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการให้บริการ 
โดยรูปแบบการส่งมอบการบริการนี้ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล  (Culture Transformation) 
ประกอบด้วยกรอบแนวความคิดทั้ง 6 มิติ ดังนี้ การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) การแบ่งปัน  (Sharing) มีความคล่องตัว (Agility) ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน  (Data Driven)  
และความโปร่งใส (Transparency) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Internal Process Transformation) 
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการท างานที่คล่องตัวรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการท างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) มีการท างานร่วมกันที่หลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว
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ที่ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส สู่การเป็น MOL One Government มีการดิจิไทซ์
กระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) 
สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรเชิงสังเคราะห์สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน 
(Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยง
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่ เป็นเลิศอันน าไปสู่เป็นผู้น า 
ด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทยทั้งการบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนาก าลังคน
วัยท างานทุกสาขาอาชีพให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน น าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล   
(Digital Manpower and Digital Literacy) รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

3.12 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ก าหนดทิศทางเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  
การด าเนินการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง 
 3.12.1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล 
 3.12.2 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 3.12.3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 
 3.12.4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3.12.5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง 
 โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องในแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งการฝึกอบรม
เตรียมเข้าท างานให้แก่ผู้จบการศึกษา เพ่ือให้มีแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและการส ารวจ 
ความต้องการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
จากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้
ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงานแต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคลากรของตน 
ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเหล่านี้ โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่าย
เกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ให้การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานเองของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้กรมสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพ่ืองานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น  
และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-13 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นผู้น าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมข้ึน และต้องเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ตามหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี 
รวมทั้งเป็นองค์การที่มีความพร้อมด้านการฝึกฝีมือแรงงานและมีศักยภาพในการก ากับดูแลด้านมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ  
ตามต าแหน่ง ให้บุคลากรพร้อมด าเนินงานและประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานร่วมกันได้ และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการด าเนินภารกิจ  
เพ่ือก้าวสู่การหน่วยงานดิจิทัลแท้จริง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบการบริการ 
 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีการพัฒนาศักยภาพคนท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพก้าวทันเทคโนโลยี 

3.13 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือมุ่งหวังที่จะ “ยกระดับการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางการบริหารประเทศมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการบริการประชาชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน
ภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการน าเทค โนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ  
มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เพ่ือเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลและบริการดิจิทัลที่ เป็นเลิศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ก าหนดทิศทาง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการ 5 เรื่อง 
 3.13.1 ยกระดับการบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 3.13.2 ยกระดับสู่ธรรมาภิบาลข้อมูลพร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
 3.13.3 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.13.4 บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3.13.5 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่หน่วยงานดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีส่วนเกี่ยวข้องในแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ  
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ในยุคดิจิทัล ความเร็วและความคล่องตัวในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญมากขององค์กร ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งรับผิดชอบ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ าเป็นต้องมีทั้งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมในการตอบสนอง 
ด้วยการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบงานต่าง ๆ รวมถึงวิธีการท างานที่มีรูปแบบ  
ที่เปลี่ยนไปด้วยการน าเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาใช้ และที่ส าคัญการบริหารจัดการด้านดิจิทัล
จะต้องอยู่ภายใต้การสร้างการก ากับดูแลที่ดี ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการลงทนุที่คุ้มค่าลดความซ้ าซ้อน 
 เป้าประสงค์ : บริการดิจิทัลของกรมตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบกิจการ ทุกภาคส่วน 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และแม่นย าโดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 



กองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 4 
การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ส าคัญผ่านโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 โดยคณะท างาน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-1 ผลสรุปการระดมความคิดเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ 
และการให้กู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ าหรือให้เงินอุดหนุน/
ช่วยเหลือ 
2. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ที่ครบถ้วนและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ 
4. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัด สามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
5. บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ชี้แจงภารกิจ 
และข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 
6. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์  
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ
กองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 

1. ระบบบริหารงานยังต้องอิงระบบราชการ เนื่องจาก
อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบ
ปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 
2. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล 
มาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่ยืดหยุ่น 
และหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ของภาคเอกชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
4. ขาดการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบใหม่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ 
สถานประกอบกิจการที่นอกเหนือจากการให้กู้ยืม 
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
5. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่ตรงกับภารกิจ
รับผิดชอบ 

 
โอกาส ผลกระทบ 

1. สภาพเศรษฐกิจที่ลดลง ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง 
กองทุนฯ สามารถสนับสนุนด้านการกู้ยืม หรือให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้มากขึ้น 
2. ผลกระทบจากวิกฤต Covid - 19 ท าให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงการรับ 
เข้าท างาน กลุ่มแรงงานที่เข้าท างานใหม่ต้องได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
3 . ยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาพ้ืนที่ เศรษฐกิ จตาม 
แนวชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและภาคใต้ 
(EEC & SEC) ท าให้สถานประกอบกิจการมีความต้องการ
แรงงานที่มีทักษะฝีมือสูงและพัฒนาแรงงานของตน 
ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น 

1. สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้สถานประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่ เร่งขยายรายได้  จึ งละเลยต่อการพัฒนา
แรงงาน ส่งผลให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีแนวโน้มลดลง และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. แรงงานส่วนใหญ่ ไม่สนใจการเพ่ิมพูนทักษะ 
ของตนเอง อีกทั้ งสถานประกอบกิจการบางส่วน 
ไม่ส่ งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงาน 
ของตน การใช้บริการจากกองทุนจึงมีแนวโน้มลดลง 
3. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับตัวตามให้ทัน
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
4. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



กองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส ผลกระทบ 
4. การเปลี่ ยนแปลงด้ านดิจิทั ล  (IOT, Bigdata,  
Electric Car) และโลจิสติกส์ (Delivery) ท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ ต้องการพัฒนาบุคลากรที่มี 
องค์ความรู้ใหม่และทันสมัย ส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5. นโยบายของรัฐบาลที่ สนับสนุนธุรกิจ  SMEs  
และ  Startup ปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อสภ าพแวดล้ อม 
ทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความต้องการ
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงมากขึ้นจากเดิม 

กับกองทุนฯ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการขยายบริการ
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น ระยะเวลาการกู้เงิน
สั้นเกินไป วงเงินกู้ไม่ยืดหยุ่นตามขนาดธุรกิจ 
5. สถาบันทางการเงิน และกองทุนอ่ืน ๆ ที่ให้บริการ
ที่คล้ายคลึงกันสามารถให้บริการแก่สถานประกอบกิจการ
โดยมี เงื่ อน ไข การกู้ ยื ม เงิ นที่ น่ าสนใจมากกว่ า  
และไม่จ ากัดขอบเขตการน า เงิน ไปใช้ประโยชน์  
การให้บริการมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากกว่า  
ท าให้ ผู้ ใช้ บ ริการไม่ สน ใจขอใช้บ ริการกองทุ น 
และใช้บริการลดลง 

 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ โดยการร่วมระดมความคิดเห็น 
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
คนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิ จแบบ เดิ ม ไปสู่ เศรษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อน 
ด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

(คงเดิม) 

4.2 พันธกิจแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1 . ส่ ง เส ริม และสนั บ สนุ น คน ท างาน 
ให้มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ 
มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คนท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 3. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค ์

(คงเดิม) 

4.3 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 บ ริ ห ารก อ งทุ น พั ฒ น าฝี มื อ แ ร งงาน 
ด้วยเทคโน โลยีดิ จิทั ล เพ่ื ออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 

(คงเดิม) 



กองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.4 พันธกิจแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ 
ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(คงเดิม) 

4.5 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุน 
ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ของกองทุน 

(คงเดิม) 

4.6 พันธกิจแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจ
กองทุน 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

(คงเดิม) 

 จากการร่วมระดมความคิดเห็น ผู้ เข้าร่วมตกลงร่วมกันว่าให้  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยังคงเดิม  
และท าการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ดังนี้ 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-4  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กรอบการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กับยุทธศาสตร์/แผนต่าง ๆ 

แผนพฒันาดิจทิัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทย ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แนวทางที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 12  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนการปฏิรปูประเทศ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเช่ือมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร 

นโยบายหลัก การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  

25 กรกฎาคม 2562  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

แผนปฏบิตักิารด้านแรงงาน 
 (พ.ศ. 2563 - 2465 ) 

5. การท่องเท่ียว 
 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่ 
 

แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี 1 ยกระดับการบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
 

แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ 

แผนปฏบิตักิารดิจิทัล 
กระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพื่อการปรับเปลี่ยนบริหารดิจิทัล 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. 2563 -  2565)  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏบิตัิราชการดิจิทัล 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระยะ 3 ปี  

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4. อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

นโยบายเร่งด่วน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการส่งมอบบรกิารดิจิทัลสู่ประชาชน 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูล 
ให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-5  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.7 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง การวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือก าหนด 
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

X X X X  X X  X   X  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบกิจการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 

X X  

พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือ
แรงงานรองรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

X X X X X X X X X X X X X 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

X    X X X X X X  X X บริหารจดัการกองทุนให้
บรรลุวตัถุประสงค ์

X   

องค์กรมีขีดความสามารถสูง
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

X X     X X   X 
 

X  พัฒนาระบบการบริหาร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

X  X 

การพัฒนาบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสูง 

X  X 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-6  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง การวิเคราะห์ประเด็นเพ่ือก าหนด 
แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ให้มปีระสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล 

X X X  X  X X   X X X ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานด้านต่าง ๆ  
ตามพันธกิจขอกองทุน
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

X X  

พัฒนาบุคลากรกองทุน
ให้มีความรู้ดิจิทัล 
ให้เท่าทันกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

X X X 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแร งงาน  
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและน าผลดังกล่าว 
เพ่ือการวิเคราะห์ และการประมวลความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจ มาก าหนดทิศทาง  
นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมีทักษะฝีมือ 
ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการเตรียมความพร้อมให้แก่คนท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 3. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ประเด็นหลักที่ 1 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพ่ือน าไปสู่
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 ผลผลิต ปรับลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร เพ่ือสนับสนุนสถานประกอบกิจการ 
ให้ยกระดับศักยภาพแรงงานโดยการพัฒนาแรงงานหรือลูกจ้าง 
 ผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ และวิธีการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย 
ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ
ต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 เป้าประสงค์ที่ 2 การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ประเด็นหลักที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ผลผลิต ก ากับดูแลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
 ผลลัพธ์ สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(วัดจากการยื่นแบบ สท.2 ของสถานประกอบกิจการ) 
 เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
 กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
 โครงการ/กิจกรรม 
 กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 ผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 
 ผลลัพธ์ พัฒนาการด าเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน 
การใช้บริการกองทุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เป้าประสงค์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี  
 5. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
 8. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-3 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 3. กิจกรรมปันน้ าใจชาวกองทุนสู่น้อง 
 เป้าประสงค์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืมและการให้  
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมิน 
เงินสมทบ 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
 5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมิน  
เงินสมทบ 
 6. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-4  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางที่ 5-1 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบ
กิจการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
คนท างานเพื่อ
น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 

ผลผลติ 
ปรับลดขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหาร เพื่อ
สนับสนุนสถาน
ประกอบกิจการ 
ให้ยกระดับศักยภาพ
แรงงานโดยการ
พัฒนาแรงงานหรือ
ลูกจ้าง 
ผลลัพธ์ 
หลักสตูรตา่ง ๆ และ
วิธีการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานมี
การปรับเปลี่ยนใหม้ี
ความทันสมัย  
ตามบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง โดย
เพิ่มสาขาตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อ
น าไปสู่การขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ 

1. การ
สนับสนุน 
ผู้ประกอบ
กิจการเข้ามา
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คนท างาน 

1. การสร้าง
เครือข่ายเพื่อ 
ยกระดับ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ทุนหมุนเวียน 

1. โครงการสมัมนา เรื่อง 
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่สถาน
ประกอบกิจการที่อยู่ใน
ข่ายบังคับต้องส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้าโครงการ ผลผลติ 
จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม
โครงการ 20 แห่ง 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   

2. กิจกรรมจัดท าคูม่ือการ
ยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท. 2) 

ผู้ประกอบกิจการและ
เจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีความรู้
ความเข้าใจวิธีการ
ประเมินเงินสมทบและเงิน
เพิ่ม รวมถึงข้ันตอนการ
ยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ถูกต้องเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

ผลผลติ 
คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) พร้อมไฟล์ในรปูแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
และส าหรับผู้ประกอบกิจการ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมีคูม่ือส าหรับการปฏิบัตงิาน
และผูป้ระกอบกิจการมีคูม่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(สท. 2) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-5  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
   2. ปรับปรุง

กระบวนการ
ให้กู้ยืมเงินและ
ให้เงิน
ช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน 

3. กิจกรรมการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การให้กูย้ืม
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้
กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
หลักเกณฑ์การให้กูย้ืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมีความต้องการกู้ยืม
เงินเพิ่มข้ึน 

   

4. กิจกรรมการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การใหเ้งิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
หลักเกณฑ์การใหเ้งินช่วยเหลือหรอื
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการเกดิแรงจูงใจในการ
ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมากข้ึน 

   

5. กิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยมืเงิน
และให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงกระบวนการให้
กู้ยืมเงินและใหเ้งิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ระดับ 5 

ผลผลติ 
กระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่น ากระบวนการไปใช้ 
ในการให้กู้ยืมเงินและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่งผลให้มีความ
คล่องตัวมากขึ้น 

   

2. การ
ประชาสมัพันธ์
งานกองทุนให้
เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์
งานกองทุน 

6. กิจกรรมการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท 
เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป 
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 
เป็นต้น 

ผลผลติ 
สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
น าสื่อประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการ
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-6  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
2. การบังคับใช้
กฎหมายใหผู้้
ประกอบกิจการ 
ด าเนินการตาม
กฎหมายใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ผลผลิต 
ก ากับดูแลสถาน
ประกอบกิจการที่อยู่
ในข่ายบังคับให้
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย 
ผลลัพธ ์
สถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับ
ปฏิบัตติามกฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (วัดจากการยืน่
แบบ สท.2 ของสถาน
ประกอบกิจการ) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบังคับใช้
กฎหมาย 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
บุคลากร 

7. กิจกรรมการติดตาม 
สถานประกอบกิจการที่
อยู่ในข่ายบังคับตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ใน
ข่ายบังคับมาขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบกิจการ (สท. 1) 
ในปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2563 
จ านวน 284 แห่ง ซึ่งมี
หน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบประจ าปี 
พ.ศ. 2563 และสามารถ
ติดตามให้สถานประกอบ
กิจการมายื่นแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 
2563 ได้ร้อยละ 80 

ผลผลติ 
ผู้ประกอบกจิการที่อยู่ในข่ายบังคบัมาขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท. 1) ในปี 
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
จ านวน 284 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 
2563 และสามารถติดตามให้ผู้ประกอบ
กิจการมายืน่แบบแสดงการส่งเงินสมทบ
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมายื่นแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

   

3. การบริหาร
จัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลติ 
เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน
กองทุนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งกองทุน 
ผลลัพธ์ 
พัฒนาการ
ด าเนินงานของ
กองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. การ
ส่งเสริมการ
บริหาร
จัดการ
กองทุนให้มี
คุณภาพ 

1. การเพิม่
ประสิทธิผล 
ของระบบ
ประเมินผล 
การด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2562 - 
2564 แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีบญัชี 2564 
และจัดท าแผนปฏบิัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2565 
พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีบัญชี 
2565 

แผนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผน
ดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔ และจัดท าแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์  

ผลผลิต  
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือรง
งาน และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ ์
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานแผนดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

   

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-7  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
     ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์  ที่ส าคัญที่
องค์ประกอบหลักที่ดีและ
ครบถ้วน 

และจัดท าแผน ปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์  ที่ส าคัญที่องค์ประกอบหลัก
ที่ดีและครบถ้วน 

   

9. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 
2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 2565 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2565  
มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และแผนปฏิบัติการที่
ส าคัญมีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีและครบถ้วน 

ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการดา้นกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทลัด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดา้นกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
มีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมี
องค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถ้วน 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี 
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  

   

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-8  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    10. โครงการจา้งที่

ปรึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการดา้น
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 
2570 และแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

แผนปฏิบัติการดา้นกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดจิิทัลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนปฏิบัติการ ท่ีส าคญั 
และมีองค์ประกอบหลักทีด่ี
และครบถ้วน 

ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

11. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญช ี

แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าป ี

ผลผลติ 
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญช ี
256๕ 
ผลลัพธ์ 
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 
น าไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
บัญชี 256๕ 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-9  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    12. จดัท าค าบรรยาย

ลักษณะงาน (Job 
Description) ของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าค าบรรยายลักษณะ
งานของบุคลากรกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุก
ต าแหน่งงานในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
ผลลัพธ์ 
น าค าบรรยายลักษณะงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน 

   

13. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จในการ
ทบทวนโครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีหน่วยงานโครงสร้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และจากกรมบญัชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
น าโครงสร้างไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

14. กิจกรรมชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของการ
ช้ีแจงแนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปญัหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ ์
วิธีประเมินผลการปฏิบตัิงานส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-10  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    15. กิจกรรมการจดัท า

แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

ระดบัความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทางการ
ด าเนินงาน สรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
มีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
สามารถใช้แนวทางการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการรับสมัครคัดเลอืก
ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

   

2. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การท างานให้
เหมาะสม 
เสรมิสร้าง
บรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 

16. กิจกรรมการจดัมุม
พักผ่อนตามอัธยาศยั  
และบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและบอร์ดให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ผลผลติ 
การจัดมมุพักผ่อนและบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีได้ใช้มุมพักผ่อนและมีบอร์ดให้
ความรู้แก่ตนเอง 

   

17. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้เหมาะสม
และจัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการท างาน 

การจัดสภาพแวดล้อม
และเครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงานมสีภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการท างาน และมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างานน าไปใช้ประโยชน์กับการท างาน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-11  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    18. กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิต กิน อยู่ 
อย่างไรให้ไกลโรค 

ร้อยละของผูเ้ข้ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต กิน 
อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 
มีความรูด้้านสุขภาพ 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรใหไ้กลโรค 
มีความรูด้้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ากิจกรรมมีความเข้าใจสุขอนามัย
การกินอาหาร สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

   

2. การ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพื่อรองรับ
การ
ด าเนินงาน
กองทุน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อรองรับ 
การด าเนินงาน
กองทุน 

19. โครงการจ้างพัฒนา
ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีระบบออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานออกใบเสร็จ 
จ านวน 3 ประเภท 

   

20. กิจกรรมปรับปรุง
เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ระดับของความส าเร็จ 
ของการปรับปรุงเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝมีือแรงงาน  
มีกิจกรรมเพิ่ม 3 กิจกรรม 
ผลลัพธ์ 
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝมีือแรงงานที่
ปรับปรุงมีข้อมลูเพียงพอ ครบถ้วน
ส าหรับสถานประกอบกิจการที่ใช้
บริการกองทุน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-12  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    21. กิจกรรมส ารวจการ

ใช้งานเว็บไซต์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมส ารวจการใช้งาน
เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้องกับภารกจิ
หลักกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไมน่้อย
กว่า 3 ประเด็น 
ผลลัพธ ์
พัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

   

22. โครงการจา้งจัดท า
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อการให้เงินกู้ยืมและ
การให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงาน ประกอบด้วย  
1 ระบบการใหเ้งินกู้ยืมกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงาน 
2 ระบบการให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ ์
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงานรองรับการให้บริการตามภารกิจ
หลักของกองทุน 

   

3. บุคลากร
ของกรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานและ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

พัฒนา
บุคลากรของ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

23. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้าสมัมนา  
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาฝีมือ
แรงงาน  

ผลผลติ 
ผู้เข้าสมัมนามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90  
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าสมัมนาน าความรู้ ความเข้าใจไป
ด าเนินงานด้านกองทุน ตามเป้าหมายที่
ได้รับมอบหมาย 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-13  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

    24. โครงการเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็นนัก
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

ผลผลิต 
ร้อยละ 85 ของบุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้ารบัการอบรมเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงาน  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานน า
ความรู้และทักษะการประชาสัมพนัธ์ไป
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ภารกิจกองทุน 

   

25. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ประเมินเงินสมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   

26. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง 
Info Graphic  
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้า
ร่วมโครงการที่มผีลการ
ประเมินการเข้าอบรม 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อินโฟกราฟฟิค
ส าหรับน าเสนอข้อมลูภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานได ้

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-14  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    27. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
การประเมินเงินสมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม
โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มขึ้น 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าอบรมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏบิัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ มคีวามรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

   

28. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
การขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุน 
ที่เข้าร่วมสมัมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้า
โครงการมคีวามรู้ ความเข้าใจ ใน
ภารกิจกองทุน ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบยีบและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-15  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 

แผนปฏบิตัิราชการกรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ.2563 – 2565)  

แผนปฏบิตักิารดิจทิัล 
ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

(พ.ศ. 2563 – 2565)  

แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝมีือแรงงาน 
แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 5 

การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสทิธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการบรกิารของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานให้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชนทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

ผังการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนปฏบิตักิารด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ประเด็นหลกัที ่1  การสนับสนนุให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาคนท างานเพือ่น าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นหลกัที่ 2 การบังคับ
ใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบ

กิจการ ด าเนนิการ 
ตามกฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ประเด็นหลกัที ่3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกจิ :  
1. ส่งเสรมิและสนับสนนุคนท างานให้มกีาร
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิม่ผลิตภาพและมี
ทักษะฝมีือได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ใน
เวทโีลก  
2. ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ผู้ประกอบ
กิจการเตรียมความพรอ้มให้แก่คนท างาน
เพื่อเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
3. บริหารจัดการกองทนุให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์

วิสัยทศัน์ : ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนา
ศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการ 

ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกจิ

แบบเดิมไปสู่เศรษฐกจิที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม มุง่สู่ไทยแลนด์ 4.0 

เป้าประสงค์ที ่1 การสนับสนนุ 
ผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนรว่มในการพฒันา

คนท างาน 

กลยทุธท์ี่ 1  
การสร้างเครือขา่ย 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ปฏิบัติงานของทนุ

หมุนเวียน 

กลยทุธท์ี่ 2  
ปรับปรุงกระบวนการ 
ให้กู้ยืมเงินและให้เงนิ
ช่วยเหลือหรอือุดหนุน 

เป้าประสงค์ที ่2  
การประชาสัมพนัธ์งาน

กองทุนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยทุธ์  
พัฒนาสื่อ

ประชาสัมพนัธ์งาน
กองทุน 

เป้าประสงค์  
เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับ 

ใช้กฎหมาย 

กลยทุธ์  
เพิ่มประสทิธิภาพ 

และพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่1 การส่งเสรมิการบริหาร
จัดการกองทนุให้มีคุณภาพ 

กลยทุธท์ี่ 1  
การเพิ่ม

ประสิทธผิล 
ของระบบ

ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานทุน

หมุนเวียน 

กลยทุธท์ี่ 2  
ปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
การท างาน 
ให้เหมาะสม 

เสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน 

เป้าประสงค์ที ่2  
การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับ
การด าเนนิงานกองทนุ 

เป้าประสงค์ที ่3 บุคลากร
ของกรมในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและกองทนุ

พัฒนาฝีมอืแรงงานมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

กลยทุธ์ พฒันาบุคลากรของ
กองทุนพัฒนา 

ฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึน้ 

กลยทุธ์  
พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับ
การด าเนินงานกองทุน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-16  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

พันธกจิ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการพัฒนาศกัยภาพเพือ่เพิ่มผลิตภาพและมทีักษะฝีมือไดม้าตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการเตรียมความพร้อมให้แกค่นท างานเพือ่เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
3. บริหารจัดการกองทนุให้บรรลุวตัถุประสงค ์

วิสัยทศัน์ : ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกจิทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

ประเด็นหลกัที ่1  การสนับสนนุให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาคนท างานเพือ่น าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่1 การสนับสนนุ 
ผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนรว่มในการพฒันา

คนท างาน 

กลยทุธท์ี่ 1 การสร้าง
เครือข่ายเพื่อยกระดับ
คุณภาพปฏิบัติงานของทนุ
หมุนเวียน 

โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่
สถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับต้อง
ส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
2. กิจกรรมจดัท าคู่มอื
การย่ืนแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
(สท.2)  

โครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้กู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
2. กิจกรรมการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้เงนิช่วยเหลอื
หรืออดุหนุนกองทนุ
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
3. กิจกรรมปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยืม
เงินและให้เงิน
ช่วยเหลือหรอื
อุดหนนุ 

กลยทุธท์ี่ 2 ปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยืมเงิน
และให้เงินช่วยเหลือ
หรืออดุหนุน 

เป้าประสงค์ที ่2  
การประชาสัมพนัธ์งาน

กองทุนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยทุธ์ พฒันาสือ่
ประชาสัมพนัธ์งาน
กองทุน  

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมการจดัท า
สื่อประชาสมัพันธ์
กองทุนพฒันาฝีมอื
แรงงาน  

ประเด็นหลกัที่ 2 การบังคับใช้กฎหมาย 
ให้ผู้ประกอบกิจการ ด าเนนิการตาม
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เป้าประสงค์ เพิม่ประสิทธิภาพการบังคับ 
ใช้กฎหมาย 

กลยทุธ์ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมการติดตามสถานประกอบ
กิจการที่อยู่ในขา่ยบังคับเงินสมทบ
กองทุนพฒันาฝีมอืแรงงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเตมิ  

ประเด็นหลกัที ่3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที ่1 การส่งเสรมิการบริหารจดัการกองทนุให้มีคุณภาพ 

กลยทุธท์ี่ 1  การเพิ่มประสิทธิผลของระบบ
ประเมนิผลการด าเนนิงานทุนหมนุเวียน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2562 - 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2565 
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 และ 2565 
5. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
7. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
8. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

กลยทุธท์ี่ 2 ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มการ
ท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดมุม
พักผ่อนตามอัธยาศัย  
และบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 
2. กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน
ให้เหมาะสมและจัดหา/
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน 
3. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน อยู่ 
อย่างไรให้ไกลโรค 

กลยทุธ์ พฒันาระบบสารสนเทศ 
เพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออก
ใบเสร็จรับเงินอิเลก็ทรอนิกสก์องทนุ
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทนุ
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
3.กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพฒันาฝีมอืแรงงาน 
4. โครงการจ้างจัดท าระบบ
สารสนเทศกองทุนพฒันาฝมีือแรงงาน
เพื่อการให้เงนิกู้ยืมและการให้เงนิ
ช่วยเหลือหรอือุดหนุน 

กลยทุธ์ พฒันาบุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ

เพิ่มขึน้ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงินสมทบ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง 
Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
5.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงินสมทบ 
6. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

เป้าประสงค์ที ่2 การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงาน

กองทุน 

เป้าประสงค์ที ่3 บุคลากรของกรมใน
ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมอืแรงงานและกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-17  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 พันธกจิ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการพัฒนาศกัยภาพเพือ่เพิ่มผลิตภาพและมทีักษะฝีมือไดม้าตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการเตรียมความพร้อมให้แกค่นท างานเพือ่เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
3. บริหารจัดการกองทนุให้บรรลุวตัถุประสงค ์

วิสัยทศัน์ : ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกจิทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

ประเด็นหลกัที ่1  การสนับสนนุให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาคนท างานเพือ่น าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่1 การสนับสนนุ 
ผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนรว่มในการพฒันา

คนท างาน 

กลยทุธท์ี่ 1 การสร้าง
เครือข่ายเพื่อยกระดับ
คุณภาพปฏิบัติงานของทนุ
หมุนเวียน 

โครงการ/กิจกรรม  
1. กิจกรรมจดัท าคู่มอื
การย่ืนแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมอืแรงงาน 
(สท.2)  

โครงการ/กิจกรรม 
- 

กลยทุธท์ี่ 2 ปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยืมเงิน
และให้เงินช่วยเหลือ
หรืออดุหนุน 

เป้าประสงค์ที ่2  
การประชาสัมพนัธ์งาน

กองทุนให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยทุธ์ พฒันาสือ่
ประชาสัมพนัธ์งาน
กองทุน  

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมการจดัท า
สื่อประชาสมัพันธ์
กองทุนพฒันาฝีมอื
แรงงาน  

ประเด็นหลกัที่ 2 การบังคับใช้กฎหมาย 
ให้ผู้ประกอบกิจการ ด าเนนิการตาม
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ 
ใช้กฎหมาย 

กลยทุธ์ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
- 

ประเด็นหลกัที ่3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที ่1 การส่งเสรมิการบริหารจดัการกองทนุให้มีคุณภาพ 

กลยทุธท์ี่ 1  การเพิ่มประสิทธิผลของระบบ
ประเมนิผลการด าเนนิงานทุนหมนุเวียน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 และ 2565 
3. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

กลยทุธท์ี่ 2 ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มการ
ท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กิน อยู่ อย่างไร 
ให้ไกลโรค 

กลยทุธ์ พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการด าเนินงานกองทุน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพฒันาฝีมอืแรงงาน 
2. โครงการจ้างจัดท าระบบ
สารสนเทศกองทุนพฒันาฝมีือแรงงาน
เพื่อการให้เงนิกู้ยืมและการให้เงนิ
ช่วยเหลือหรอือุดหนุน 

กลยทุธ์ พฒันาบุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ

เพิ่มขึน้ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง 
Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
4.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงินสมทบ 
5. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
 

เป้าประสงค์ที ่2 การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงาน

กองทุน 

เป้าประสงค์ที ่3 บุคลากรของกรมใน
ส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมอืแรงงานและกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-18 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 5.1.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการกองทุน 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ไดก้ าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 ผลผลิต กองทุนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการใช้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก 
 ผลลัพธ์ ระบบสารสนเทศของกองทุนได้ตอบรับการใช้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งภายในและภายนอก (วัดจากการเข้าใช้งานระบบและความพึงพอใจในการใช้บริการ) 
 เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืม 
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
 ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
 ผลผลิต ระบบสารสนเทศของกองทุนสนับสนุนการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์ การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลา 
การด าเนินงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 
 เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-19 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืม 
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ผลผลิต บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล 
 ผลลัพธ์ ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการด าเนินงานของกองทุน
 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
 กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 โครงการ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-20  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางที่ 5-2 ตารางแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ประเด็น
หลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

ผลผลิต  
กองทุนมีระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การใช้บริการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 
ผลลัพธ ์ 
ระบบสารสนเทศของ
กองทุนได้ตอบรับการ
ใช้บริการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก (วัดจาก
การเข้าใช้งานระบบ
และความพึงพอใจใน
การใช้บริการ) 

กองทุนมีระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการ
ให้บริการ 
ของกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ของกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

 1. โครงการจ้างพัฒนา
ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท า
ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีระบบออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานออกใบเสร็จ 
จ านวน 3 ประเภท 

   

 2. กิจกรรมปรับปรุง
เว็บไซต์กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ระดับของความส าเร็จ
ของการปรับปรุงเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝมีือแรงงาน  
มีกิจกรรมเพิ่ม 3 กิจกรรม 
ผลลัพธ์ 
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝมีือแรงงานที่
ปรับปรุงมีข้อมลูเพียงพอ ครบถ้วน
ส าหรับสถานประกอบกิจการที่ใช้
บริการกองทุน 

   

2. การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
กองทุน 

ผลผลิต  
ระบบสารสนเทศของ
กองทุนสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์ 
การด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมี
ประสิทธิภาพและลด
ระยะเวลาการ
ด าเนินงานโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้งาน 

กองทุนมีระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
ด าเนินงาน
กองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน
และการบริหาร
กองทุน 

 3. กิจกรรมส ารวจการใช้
งานเว็บไซต์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรมส ารวจการใช้
งานเว็บไซต์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
ผลส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทนุ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ ์
มีข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต่อไป 

   

 4. โครงการจ้างจัดท า
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ
การให้เงินกู้ยืมและการให้
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงาน ประกอบด้วย  
1 ระบบการใหเ้งินกู้ยืมกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงาน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-21  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็น
หลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
2 ระบบการให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ ์
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงานรองรับการให้บริการตาม
ภารกิจหลักของกองทุน 

3. การพัฒนา
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ผลผลิต  
บุคลากรกองทุนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัล 
ผลลัพธ ์ 
ระบบสารสนเทศที่
ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของ
กองทุน 

บุคลากรไดร้ับ
การเพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะดิจิทัล 

พัฒนาทักษะ
ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้าง Info Graphic  
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่
เข้าร่วมโครงการที่มผีล
การประเมินการเข้า
อบรม 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อินโฟกราฟฟิค
ส าหรับน าเสนอข้อมลูภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานได ้

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-22 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 5.1.2 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของกองทุน 

 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจ
กองทุน 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
 ผลผลิต โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง ค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุน 
 ผลลัพธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่ตรงกับสายงาน ท าให้การด าเนินงานของกองทุน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
 ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 ผลผลิต เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านกองทุน 
 ผลลัพธ์ บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพและด าเนินงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เป้าประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านประเมิน
เงินสมทบ 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-23 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมิน
เงินสมทบ 
 6. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 ผลผลิต เจ้าหน้าที่กองทุนมีสภาพแวดล้อมการท างานและอุปกรณ์การด าเนินงานที่เหมาะสม 
 ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่กองทุนมีประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาสภาพแวดล้อม
และการดูแลสุขภาพ 
 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้
ในการท างาน 
 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-24  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางที่ 5-3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

ผลผลติ  
มีโครงสร้าง  
กรอบอัตราก าลัง  
ค าบรรยายลักษณะ
งานของบุคลากร
กองทุน 
ผลลัพธ์  
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีบุคลากรที่
ตรงกับสายงาน  
ท าให้การด าเนินงาน
ของกองทุนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของกองทุน 
มีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

พัฒนา
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 
และ 
ธรรมาภิบาล 

1. จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 
Description) ของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุก
ต าแหน่งงานในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
ผลลัพธ์ 
น าค าบรรยายลักษณะงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน 

   

2. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จใน
การทบทวนโครงสร้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีโครงสร้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และจากกรมบญัชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
น าโครงสร้างไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

3. กิจกรรมการจัดท า
แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดบัความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทางการ
ด าเนินงาน สรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
มีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
สามารถใช้แนวทางการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการรับสมัครคัดเลอืก
ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-25  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    4. กิจกรรมชี้แจง

แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจในผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปญัหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ ์
วิธีประเมินผลการปฏิบตัิงานส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   

2. การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง 

ผลผลติ  
เสรมิสร้างศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากร 
ในการด าเนินงาน 
ด้านกองทุน 
ผลลัพธ์  
บุคลากรของกองทุน 
มีศักยภาพและ
ด าเนินงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. โครงการสมัมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้าสมัมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาฝีมือ
แรงงาน  

ผลผลติ 
ผู้เข้าสมัมนามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90  
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าสมัมนาน าความรู้ ความเข้าใจไป
ด าเนินงานด้านกองทุน ตามเป้าหมายที่
ได้รับมอบหมาย 

   

6. โครงการเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็นนัก
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลิต 
ร้อยละ 85 ของบุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้ารบัการอบรมเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพฒันา
ฝีมือแรงงาน  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานน า
ความรู้และทักษะการประชาสัมพนัธ์ไป
เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ภารกิจกองทุน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-26  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    7. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงิน
สมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่
เข้าร่วมโครงการที่มผีล
การประเมินการเข้า
อบรม 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อินโฟกราฟฟิค
ส าหรับน าเสนอข้อมลูภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานได ้

   

9. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม
โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มขึ้น 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าอบรมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการประเมินเงินสมทบ มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิงานเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบที่เกีย่วข้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-27  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    10. โครงการสัมมนา 

เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุน 
ที่เข้าร่วมสมัมนามี
ความรู้ความเข้าใจ
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้า
โครงการมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจ
กองทุน ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบยีบและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

ผลผลติ  
เจ้าหน้าท่ีกองทุนมี
สภาพแวดล้อมการ
ท างานและอุปกรณ์
การด าเนินงานท่ี
เหมาะสม 
ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าท่ีกองทุนมี
ประสิทธิภาพการ
ท างานท่ีดีขึ้น 
เนื่องจากการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
การดูแลสุขภาพ 

บุคลากรไดร้ับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

11. กิจกรรม 
การจัดมมุพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และบอร์ดให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและบอร์ด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

ผลผลติ 
การจัดมมุพักผ่อนและบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีได้ใช้มุมพักผ่อนและมีบอร์ดให้
ความรู้แก่ตนเอง 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-28  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็น
หลัก 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    12. กิจกรรมการจัด

สภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสมและ
จัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างาน 

การจัดสภาพแวดล้อม
และเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการท างาน 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงานมสีภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการท างาน และมีเครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างานน าไปใช้ประโยชน์กับการท างาน 

   

13. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน อยู่ 
อย่างไรให้ไกลโรค 

ร้อยละของผูเ้ข้า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้
ไกลโรค 
มีความรูด้้านสุขภาพ 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรใหไ้กลโรค 
มีความรูด้้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ากิจกรรมมีความเข้าใจสุขอนามัยการ
กินอาหาร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-29  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

5.2 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 1 1 1. โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่าย
บังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

261,400 - - 

1 1 1 2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(สท. 2) 

- - 29,400 

1 1 2 3. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

1 1 2 4. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

40,000 - - 

1 1 2 5. กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน - 9,500 - 

1 2 1 6. กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,182,400 916,000 1,820,000 

2 1 ๑ 7. กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

164,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2565 

218,300 - - 

3 1 1 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

- 143,330 - 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-30  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
3 1 1 10. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 

2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- - 2,000,000 

3 1 1 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีบัญชี 

148,000 78,440 135,000 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3 2 1 12. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมื อ
แรงงาน 

- 495,300 - 

3 2 1 13. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 2 1 14. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 2 1 15. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืม
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

- - 7,500,000 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3 3 3 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

- - 79,900 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3 1 1 17. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-31  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
3 1 1 18. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้

งบประมาณ 
- 

3 1 1 19. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 1 1 20. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 3 1 21. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 944,800 - 988,200 

3 3 1 22. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 364,400 808,800 729,200 

3 3 1 23. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 

- 3,975 - 

3 3 1 24. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบ 

- - 625,000 

3 3 1 25. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- - 985,300 

3 1 2 26. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 2 27. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ
ที่ใช้ในการท างาน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-32  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ความหมายของรหสัโครงการ 
 ตัวที่ 1          ตัวที่ 4 หมายถึงล าดับที่ของโครงการตามแผนนั้น ๆ 
 0 หมายถึง แผนงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 
 1 หมายถึง แผนงานท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
 ตัวที่ 2 
 1 หมายถึง โครงการตามแผนปฏบิัติการด้านกองทุนพัฒนาฝมีือแรงงาน 
 ตัวที่ 3 
 1 หมายถึง โครงการด้านดิจิทัล 
 2 หมายถึง โครงการด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 3 หมายถึง โครงการด้านดิจิทัลและด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กล
ยุทธ์ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
3 1 2 28. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค - - ไม่ใช้

งบประมาณ 

รวมเงิน 5,323,300 2,455,345 14,892,000 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-33  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

5.3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสรจ็ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมจัดท าคูม่ือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

2. กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจดัท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

            

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่งและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีบญัชี 2565 

            

5. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
6. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการ
ให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

            

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  

            

8. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ             
9. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน             
10. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

            

11. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน              
12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ  

            

13. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขบัเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

            

14. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค             



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-34  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 1  : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1 : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบและเงินเพิ่ม รวมถึงขั้นตอนการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ล า 
ดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท.2) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้มีคู่มือส าหรับผู้ประกอบ
กิจการใช้เป็นแนวปฏบิัติในการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ตาม
มาตรา 29 มาตรา 30 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องได้อยา่ง
ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
2. เพื่อให้มีคู่มือส าหรับเจา้หน้าที่
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมิน
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามมาตรา 29 มาตรา 
30 และมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศที่
เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
3. เพื่อให้มีคู่มือส าหรับเจา้หน้าที่
และผู้ปะรกอบกิจการไว้ใช้อ้างอิง 
ป้องกันการเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

ผลผลิต 
คู่มือการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่) พร้อมไฟล์ใน
รูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่และส าหรับผู้
ประกอบกิจการ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีคู่มือส าหรับ
การปฏิบัติงานและผู้
ประกอบกิจการมีคู่มือ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) ได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ผู้ประกอบกจิการ
และเจ้าหนา้ที่ของ
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีความรู้
ความเข้าใจวธิีการ
ประเมินเงินสมทบ
และเงินเพิ่ม รวมถึง
ขั้นตอนการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
2.ประชุมคณะท างาน ก าหนดรายละเอียดในคู่มือ เพื่อยกร่างคู่มือ
การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท .2) 
3. ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
4. ประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2)  
5. น าเสนอร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท. 2) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
6. ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ส าหรับเจ้าหน้าที่และส าหรับผู้
ประกอบกิจการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. จัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท .2) ส าหรับเจ้าหน้าที่และส าหรับผู้ประกอบกิจการใน
รูปแบบบอิเล็กทรอนิกส์ 
8.จัดส่งไฟล์พร้อมเล่มคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) และไฟล์คู่มือการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
(ส าหรับผู้ประกอบกิจการ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สถานบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไฟล์คู่มือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

29,400 กลุ่มงาน
ส่งเสริม
และรับรอง
สิทธิ
ประโยชน ์

5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-35 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม จัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.         /2565 

4. ความสอดคล้อง  
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพ่ือน าไปสู่
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 :การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมื อแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน 
หรือบุคคลทั่วไปก่อนรับเข้าท างาน รวมถึงกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ราชการส่งมาฝึก 
ผู้ประกอบกิจการอาจด าเนินการฝึกอบรมลูกจ้างเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม รวมทั้งการส่งลูกจ้างไปเข้ารับ 
การฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมอ่ืน ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และท้องที่  
ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2548 ก าหนดให้  
ผู้ประกอบกิจการ ประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจอย่างอ่ืนในทุกท้องที่ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 
หนึ่ งร้อยคนขึ้นไป ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามอัตราที่ก าหนดไว้  เว้นแต่   
ผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์และนาเกลือ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงาน  
ลักษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ผู้ประกอบกิจการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล และองค์กร 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ไม่แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ  
 ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 100 คนข้ึนไปซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง 
ของตนหรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติหรือมีลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน ผู้ประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานในปีนั้น 

รหัส 1101 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-36 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 ผู้ประกอบกิจการที่ต้องส่งเงินสมทบ จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายปี โดยยื่นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบตามที่อธิบดีก าหนดพร้อมส่งเงินสมทบ ภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป โดยยื่นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถยื่น  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง กรณีสถานประกอบกิจการตั้ งอยู่ 
ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่1 - 5กรณีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีสาขาหรือมีลูกจ้างท างานในท้องที่อ่ืนด้วย ให้นับรวม
จ านวนลูกจ้างของสาขาทุกแห่งเข้าด้วยกัน และให้ส านักงานใหญ่ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบรวมกัน 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับผู้ประกอบกิจการใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ตามมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 
 6.2 เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 6.3 เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการไว้ใช้อ้างอิง ป้องกันการเกิดความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 

7. เป้าหมาย 
 7.1 คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
จ านวน 100 เล่ม  
 7.2 ไฟล์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 7.3 ไฟล์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.  2) (ส าหรับ 
ผู้ประกอบกิจการ) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าทีข่องกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
 9.2 ประชุมคณะท างาน ก าหนดรายละเอียดในคู่มือ เพ่ือยกร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
 9.3 ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2)  
 9.4 ประชุมคณะท างาน เพ่ือพิจารณาร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
 9.5 น าเสนอร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.  2)  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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 9.6 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
 9.7 จัดท าไฟล์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.  2)  
ส าหรับเจ้าหน้าที่และส าหรับผู้ประกอบกิจการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 9.8 จัดส่งไฟล์พร้อมเล่มคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) และไฟล์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับ
ผู้ประกอบกิจการ) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานทั่วประเทศด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไฟล์คู่มือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 

10. ผลผลิต 
 คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.  2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
พร้อมไฟล์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเจ้าหน้าที่และส าหรับผู้ประกอบกิจการ 

11. ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่มีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานและผู้ประกอบกิจการมีคู่มือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่น 
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ านวน 29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 13.1 ค่าอาหาร (15 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 7,200 บาท 
 13.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 8 มื้อ) 4,200 บาท 
 13.3 ค่าจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) จ านวน 100 เล่ม (100 เล่ม x 180 บาท)  18,000 บาท 

๑4. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑5. ตัวช้ีวัด 
 ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินเงิน
สมทบและเงินเพ่ิม รวมถึงขั้นตอนการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 
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กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่ นแบบแสดงการ 
ส่งเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 

ผู้ประกอบ
กิจการและ
เจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีความรู้
ความเข้าใจ
วิธีการประเมิน
เงินสมทบและ
เงินเพิ่ม รวมถึง
ขั้นตอนการยื่น
แบบแสดงการส่ง
เงินสมทบ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้
ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

คู่มือการยื่น
แบบแสดง
การส่งเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
(สท. 2) 
(ส าหรับ
เจ้าหน้าที่) 
พร้อมไฟล์ใน
รูปแบบ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับ
เจ้าหน้าที่และ
ส าหรับผู้
ประกอบ
กิจการ 

10             สร. สพร.  
สนพ.. 

2. ประชุมคณะท างาน ก าหนดรายละเอียดในคู่มือ เพื่อยกร่าง
คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท. 2)  

10             สร. สพร. 
สนพ. 

3. ด าเนินการจัดท าร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

4. ประชุมคณะท างาน เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2)  

20             สร. สพร. 
สนพ. 

5. น าเสนอร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างาน
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

20             สร. สพร. 
สนพ. 

6.ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

"7. จัดท าไฟล์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ส าหรับเจ้าหน้าที่และส าหรับผู้
ประกอบกิจการในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

8. จัดส่งไฟล์พร้อมเล่มคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) และไฟล์
คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท. 2) (ส าหรับผู้ประกอบกิจการ) ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไฟล์คู่มือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สถานประกอบ
กิจการในพื้นที่ที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 

10             สร. สพร. 
สนพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์  : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน : จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เป็นต้น 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 การจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประเภทต่าง ๆ
ผลลัพธ์ 
น าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ไป
เผยแพร่เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารบริการ
ของกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานมากข้ึน 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท 
เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป 
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ เป็นต้น 

1. วางแผน 
2. ขออนุมัติจัดจ้าง 
3. ด าเนินการจ้าง 
4. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ม.ค. 65 
- 

มิ.ย. 65 

1,820,000 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-40 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อกิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.         /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพ่ือน าไปสู่
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมอืแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารให้ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้
และเข้าถึงการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จูงใจ  
ให้ผู้ประกอบใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น และเกิดการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

7. เป้าหมาย 
 สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ 
ใช้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รหัส 0102 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-41 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 วางแผนการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 9.2 ขออนุมัติจัดจ้าง 
 9.3 ด าเนินการจ้าง 
 9.4 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ 

10. ผลผลิต 
 สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทต่าง ๆ 

11. ผลลัพธ์ 
 น าสื่อประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมากขึ้น 

12. ระยะเวลา 
 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 4 ประเภท เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ เป็นต้น 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-42  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. จัดท าสปอตประชาสัมพันธภ์ารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์  

จ านวน 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อยกว่า 
4 ประเภท 

20    
 

        บก.  

2. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงิน
กู้ยืมกองทุนฯ  

20       
 

     บก.  

3. จัดท าสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ 20       
 

     บก.  

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

20       
 

     บก.  

5. ผลิตและเผยแพรส่กู๊ปกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 

20     
 

       บก.  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-43  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิ จิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ และมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
3 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท า

แผนปฏิบัติการดา้นกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ผลผลิต 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ท่ีน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบตัิการ 
ที่ส าคัญ และมี
องค์ประกอบหลักท่ีดี
และครบถ้วน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท ารา่ง TOR 
3. จัดจ้างที่ปรึกษา 
4. น าเสนอแผนต่อ
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
5. น าเสนอแผน 
ต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ต.ค. 64 
- 

ม.ิย. 65 

2,000,000 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-44 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ  
ทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นหลักด้านที่ 1 แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวี ยนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัด
ให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ด้านที่ 5  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นหลัก ด้านที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
(3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มี
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 
มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทาย 
ในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ ตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและสื่อสารให้ผู้บริหาร  
และหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนรับทราบ ภายในปีบัญชี 

รหัส 0103 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-45 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6. 3  เ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคคลด้ านกองทุนพัฒนาฝีมื อแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

7. เป้าหมาย 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเ พ่ือด าเนินการตามขอบเขตของงาน โดยศึกษา วิ เคราะห์บริบท  
การเปลี่ยนแปลง สภาพการ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล รายละเอียดภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 9.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานการวิจัย ระเบียบ
ข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งของหน่วยงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.3 ด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ผู้บริหารจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่กองสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการปฏิบัติงาน  
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
  9.3.1 สัมภาษณ์เชิงลึก 
  9.3.2 ระดมความคิดเห็น  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-46 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 9.4 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็งทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
(SWOT) ที่มีต่อกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.5 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 9.6 จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี กับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกองทุนในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการปฏิบัติงาน  
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.7 น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.8 จัดท าเอกสารรายงานเบื้องต้น รายงานความคืบหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พร้อม Soft File ที่ไม่มีการป้องกันบรรจุในแผ่นซีดีรอม 

10. ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีทีม่ีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

11. ผลลัพธ์ 
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

12. ระยะเวลา 
 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 13.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,008,800 บาท 
 13.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 580,800 บาท 
 13.3 ค่ารายงานและเอกสาร 510,400 บาท 
 13.4 ค่าบริหารโครงการและบริการทางวิชาการ ร้อยละ 10 200,000 บาท 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-47 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

14. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-48  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายละเอียดของ
งานจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 
2570 และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
แผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2566 - 
2570 และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
แผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2566 - 
2570 และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
มีความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและ 
มีองค์ประกอบ
หลักท่ีดีและ
ครบถ้วน 

10             ลค. สพ. 

2. จัดท ารายละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

10             ลค.  

3. ขออนุมัติโครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการดา้นกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

10             ลค. สพ. 

4. จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ 20             ลค. สพ. 
5. ด าเนินการสรรหาที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

10             ลค. สพ. 

6. จ้างที่ปรึกษาและท าสญัญาจา้ง 
การส่งมอบงาน 

10             ลค.  

7. ส่งมอบงานตามสญัญาจา้งที่ปรกึษา 10             ลค.  
8. น าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ต่อแผนปฏิบัติการดา้นกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

20             ลค.  

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-49  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 256๕ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน
กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 2565 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถด าเนินการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 
256๕ 

ผลผลติ 
แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 256๕ 
ผลลัพธ์ 
แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 256๕ 
น าไปใช้ในการจัดการ 
ความเสีย่งกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี  
256๕ 

แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญช ี
256๕ 

1 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจ าปี  
2 ขอความเห็นชอบ  
แผนบริหารความ 
เสี่ยงประจ าปีจาก 
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน 
3 สื่อสารเผยแพร่ให้
ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในทราบ 

ก.พ. 65 135,000 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-50 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ก าหนดให้หน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ ความเข้าใจอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงละการควบคุมภายใน รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6.2 เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

7. เป้าหมาย 
 มีแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

รหัส 0104 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-51 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้  
  9.1.1 การบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
  9.1.2 แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและด าเนินการวิเคราะห์จัดท าข้อมูลตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
  9.1.3 ประเมินผลโครงการ 
 9.2 ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 9.3 สื่อสารเผยแพร่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ 

10. ผลผลิต 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

11. ผลลัพธ์ 
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

12. ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ านวน 135,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 42,000 บาท 
   - บรรยาย 1 คน (1,200 บาท x 2 ชม. x 1 คน)  2,400 บาท 
   - แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 3 คน (1,200 บาท x 11 ช.ม.) 39,600 บาท 
 13.2 ค่าอาหาร (55 คน x 700 บาท x 2 มื้อ) 77,000 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 11,000 บาท 
 13.4 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 5,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-52  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 
2565 ประจ าหน่วยงาน 

แผนบริหาร
ความเสีย่ง
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประจ าปีบญัชี
2565 

แผนบริหาร
ความเสีย่ง
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประจ าปีบญัชี
2564  
ทีน่ าไปใช้ใน
การจัดการ
ความเสีย่ง
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประจ าปีบญัชี
2565 

10             ลค. สพ. 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะท างาน
และผูเ้กี่ยวข้อง 

20             ลค. สพ. 

3. ก าหนดแผนบริหารความเสีย่งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญช ี2565 

10             ลค. สพ. 

4. เสนอขอความเห็นชอบคู่มือและแผน
บริหารความเสี่ยง กองทุนประจ าปีบัญชี 
2565 ต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

10             ลค.  

5. เผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่มงานและฝ่ายงาน 

10             ลค.  

6. ด าเนินการตดิตามผลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากระดับ
กลุ่มงาน/ฝ่าย ระดับหน่วยงานสู่ผูบ้ริหาร
ตามล าดับขั้น ประจ าทุกเดือน 

10             ลค. สพ. 

7. สรปุประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

10             ลค. สพ. 

8. สรปุประเมินผลการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

10             บท. สพ. 

9. การส่งรายงานการประเมินตนเองตาม
ระเบียบ คตง. 

10             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการด าเนินงานกองทุน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่   : 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน  
เป้าประสงค์ที ่  : 1. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนมีประสิทธิภาพ  
    2. กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์   : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
    2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของกิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
5 กิจกรรมส ารวจการ

ใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพ่ือส ารวจผลการใช้
งานเว็บไซต์
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีข้อเสนอแนะที่
เก่ียวข้องกับภารกิจหลัก
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น 
ผลลัพธ ์
พัฒนาเว็บไซต์กองทนุ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
ส ารวจการใช้
งานเว็บไซต์
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

1. จัดท าแบบส ารวจการใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งาน
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. รวบรวมผลการส ารวจรายงานให้
ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทราบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
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กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 4.แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุน  
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดให้
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ ซึ่งในปีบัญชี 2563 - 2564 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จ้างพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในปีบัญชี 2564  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดท ากิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยส ารวจผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส ารวจผลการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. เป้าหมาย 
 ผลส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 จัดท าแบบส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.2 แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.3 รวบรวมผลการส ารวจรายงานให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

10. ผลผลิต 
 มีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น 

11. ผลลัพธ์ 
 พัฒนาเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

13. งบประมาณ 
 - 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จัดท าแบบส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับ 1 
- ระดับ 2 

แจ้งเวียนแบบส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับ 3 
- ระดับ 4 

สรุปข้อมูลการส ารวจใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับ 5 
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กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. จัดท าแบบส ารวจการใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของกิจกรรม
ส ารวจการใช้
งานเว็บไซต์
กองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ระดับ 5 30             ลค. สพ. 

2. แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งาน
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

40             ลค. สพ. 

3. รวบรวมผลการส ารวจรายงาน 
ให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทราบ 

30             ลค. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการด าเนินงานกองทุน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที   : 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
    2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน  
เป้าประสงค์ที ่  : 1. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนมีประสิทธิภาพ  
    2. กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์   : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
    2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
6 โครงการจ้างจดัท าระบบ

สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ
การให้เงินกู้ยืมและการ
ให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 

1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 ในการบริหาร
จัดการข้อมูลเงินกู้ยืม และ
ข้อมูลเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน เพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
ลดระยะเวลาในการท างาน 
2 เพื่อให้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบฐานข้อมูล 
(Database) โดยเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3 เพื่อให้การด าเนินงานของ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมี
ประสิทธิภาพ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  

ผลผลิต 
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประกอบดว้ย  
1 ระบบการให้เงินกู้ยืมกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
2 ระบบการให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของ
กองทุน 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
สารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

1. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทนุพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการจัดจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือแรงงาน 
2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน  
เพื่อขอความเห็นชอบ 
3. จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือแรงงานให้
กองบริหารการคลัง เพื่อด าเนินการสรรหา/คัดเลือก
ผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
5. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
6. หน่วยงานส่วนกลางและในภูมภิาคทดสอบใช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
7. สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ต.ค. 64  
-  

ก.ย. 65 

7,500,000 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือ 
แรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-58 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืม 
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืมและการให้
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.        /2565 

๔. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับระบบการบริการ 
 4.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  เป้าประสงค์ : บริการดิจิทัลของกรมตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบกิจการ ทุกภาคส่วนได้  
อย่างสะดวกรวดเร็ว และแม่นย าโดยไม่ต้องใช้ส าเนาเอกสาร 
 4.3 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 4.4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุน  
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติให้โอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มาเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้ งขึ้น  
ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

รหัส 1126 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-59 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กรมบัญชีกลางก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล  
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ โดยให้มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
และ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน  
กรมบัญชีกลาง โดยคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ได้ให้ข้อสังเกตต่อระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้าน
ดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ ยังไม่ครอบคลุมการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้สนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ใช้บริการ โดยด าเนินการพัฒนา 2 ระบบ ดังนี้ 
 1. ระบบการใหเ้งินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. ระบบการใหเ้งินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

๖. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในการบริหารจัดการข้อมูลเงินกู้ยืม และข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการท างาน 
 6.2 เพ่ือให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)  
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
 6.3 เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  

7. เป้าหมาย 
 มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 
 7.1 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7.2 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือขออนุมัติจัดสรรเงินเพ่ือด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
 9.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-60 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 9.3 จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานให้กองบริหารการคลัง เพ่ือด าเนินการสรรหา/คัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 9.4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 9.5 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.6 หน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคทดสอบใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.7 สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

10. ผลผลิต 
 ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย  
 10.1 ระบบการให้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 10.2 ระบบการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

11. ผลลัพธ์ 
 ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการให้บริการตามภารกิจหลักของกองทุน 
12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบลงทุน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15 ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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แผนการปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

น้ า 
หนัก 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.
64 

พ.ย.
64 

ธ.ค.
64 

ม.ค.
65 

ก.พ.
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

หลัก สนับสนุน 

1. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดท าระบบ
สารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

มีระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
ประกอบดว้ย 
1. ระบบการให้
เงินกู้ยืมกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. ระบบการให้
เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

100             ลค. สพ. 

2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

            ลค. สพ./ศท. 

3. จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้างพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กองบริหาร
การคลัง เพื่อด าเนินการสรรหา/ คัดเลือกผู้รับจ้างผ่าน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

            ลค. สพ./ศท. 
 

4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

            ลค. สพ./ศท. 

5. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน              ลค. สพ./ศท. 
 

6. หน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคทดสอบใช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

            ลค. สพ./สพร./ 
สนพ./ศท.  

7. สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

            ลค. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3   : การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
เป้าประสงค์  : บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทลั 
กลยุทธ ์ : พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2    : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรม 

ล า 
ดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
7 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างอินโฟ
กราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูล 
2. เพื่อให้เกิดทักษะและ
ทัศนคติท่ีดีในการสร้าง
อินโฟกราฟิกส าหรับ 
การน าเสนอข้อมูล 
3. เพื่อสามารถน า 
การสร้างอินโฟกราฟิก 
ไปประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
ผู้เขา้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อินโฟ 
กราฟฟิคส าหรับน าเสนอ
ข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได ้

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้าร่วมโครงการที่
มีผลการประเมิน
การเข้าอบรม 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีผลการ
ประเมินการเข้า
อบรมมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการจัด
อบรมและวิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนินโครงการ
โดยวิธีการบรรยาย
พร้อมฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผล
โครงการ 
5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินโครงการ 

ก.ค. 65 79,900 ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
  กลยุทธ์  : พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 4.4 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค ์: บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ทั้ ง ใน เชิ งปริมาณและคุณภาพ เ พ่ือ เ พ่ิมศั กยภาพก าลั งแรงงานให้ ได้ มาตรฐาน เป็นที่ ยอมรั บ 
ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยมีนโยบายให้แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ 
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงผลิตภาพของปัจจัยแร งงาน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวก  
ต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนท างาน 
องค์กรจะอยู่รอดและพัฒนาศักยภาพต้องสามารถปรับตัวและจัดการกั บเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
จึงมีความจ าเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา 
 

รหัส 1137 
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 อินโฟกราฟิกเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการน าเสนอข้อมูลหรือความรู้ โดยภาพที่ อ่าน 
และเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน อย่างเช่น แผนที่  งานวิจัย  
ป้าย โดยอินโฟกราฟิกนิยมใช้ในสายงานด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพ่ือให้แสดงถึง
ข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น การน าอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ในการการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จึงเป็นอีกทางเงือกหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สบายตา ด้วยอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ และชวนให้ประชาชนคนทั่วไป 
ได้ติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 ดั งนั้นเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อกลุ่ มเป้ าหมาย การจัดท าข้อมูลโดยใช้ อินโฟกราฟิก 
จะท าให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ซึ่งสามารถรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท า ง าน  และบรรลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ งอ งค์ ก ร  กกองส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒนาฝี มื อ แ ร ง ง า น  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.๑ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิกเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
 6.๒ เพ่ือให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีในการสร้างอินโฟกราฟิกส าหนับการน าเสนอข้อมูล 
 6.๓ เพ่ือสามารถน าการสร้างอินโฟกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการน าเสนอภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. เป้าหมาย 
 การน าเสนอข้อมูลสามารถท าให้ผู้ใช้บริการกองทุนเข้าถึงภารกิจของกองทุนได้ 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กองส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจ านวน 61 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่  1  
จ านวน 30 คน และรุ่นที่ 2 จ านวน 31 คน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 ติดต่อประสานงานสถานที่ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 
 9.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 9.3 ด าเนินโครงการโดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 
 9.4 ประเมินผลโครงการ 
 9.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

10. ผลผลิต 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 

11. ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้อินโฟกราฟฟิคส าหรับน าเสนอข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

12. ระยะเวลา 
 เดือนกรกฎาคม 2565 
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13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน 79,900 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 55,200 บาท 
   - บรรยาย 1 คน (1,200 บาท x 1 ชั่วโมง x 2 รุ่น) 2,400 บาท 
   - แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 2 คน (1,200 บาท x 11 ชั่วโมง x 2 รุ่น) 52,800 บาท  
 13.2 ค่าอาหาร 15,600 บาท 
   - รุ่นที่ 1 (32 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 7,680 บาท 
   - รุ่นที่ 2 (33 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 7,920 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,100 บาท 
   - รุ่นที่ 1 (32 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 4,480 บาท 
   - รุ่นที่ 2 (33 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 4,620 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เป้าหมายตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับส
นุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานที่
ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้า
ร่วมโครงการที่มผีลการ
ประเมินการเข้าอบรม 

ร้อยละ 70 20             บท.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

20             บท.  

3.  ด าเนินโครงการโดยวิธีการ
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 

20             บท. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บท.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

20             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 1  : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์   : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์   : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของการช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
8 กิจกรรมชี้แจง

แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล โดยใช้
เวลามาช่วยในการก ากับเพื่อให้
บุคลากรทราบตั้งแตร่อบการ
ประเมิน 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจใน
ผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร ปญัหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน
ได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
วิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบตัิงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานมีความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ 20 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
ในปีที่ผ่านมา 
2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 
3. จัดท าประกาศหลกัเกณฑ์ 
ฯ เสนอกรมเห็นชอบ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้
หน่วยงานที่ม ี
ข้อสงสัย 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.         /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด ที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์  :  พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือส าคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความส าเร็จได้ การ
ประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องความสามารถในการท างานไปจนถึง
ศักยภาพที่ช่วยให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้
ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่ส าคัญขององค์กรด้วย ถึงแม้ว่าการ
ประเมินผลนั้นจะไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะใด ๆ โดยตรง แต่สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนางานในแต่ละบุคคลได้ดีอีกด้วย นอกจากจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรควรจะต้องปรับปรุงเรื่องใด 
ผู้ปฏิบัติงานควรจะพัฒนาตัวอย่างไร หรือ องค์กรควรจะช่วยเสริมทักษะด้านไหนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนแล้ว 
สิ่งส าคัญอีกอย่างของการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือการเป็นดรรชนีชี้วัดความส าเร็จของการท างาน ซึ่งมีผล
ต่อการเลื่อนต าแหน่ง ขึ้นเงินเดือน พิจารณาต่อสัญญาจ้าง หรือแม้แต่เลิกจ้างแต่ละคน 

6. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลามาช่วย 
ในการก ากับเพื่อให้บุคลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

7. เป้าหมาย 
 มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน 

รหัส 1128 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-69 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านประเมินผลบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 ศึกษา ทบทวน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน 
 9.2 เสนอกรมขอความเห็นชอบแนวทาง 
 9.3 จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

10. ผลผลิต 
 มีแนวทางในการด าเนินการประเมินผลของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ผลลัพธ์  
 สามารถใช้แนวทางการประเมินผลบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้ 

12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

13. งบประมาณ  
 - 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เกณฑ์การวัด :  
 

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระดับที่ 3 จัดท าแนวปฏิบัติ  
ระดับที่ 4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 
ระดับที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-70  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ศึกษา ทบทวนปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 50             บท..  

2. เสนอกรมขอความเห็นชอบ
แนวทาง 

25             บท.  

3. จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

25             บท.  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-71  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 1    : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์   : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์   : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานสรรหา และเลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
9 กิจกรรม 

การจัดท าแนว
ทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรของ
กองทุน 

เพื่อให้หน่วยงาน 
ตามภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานมี
แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ผลผลติ 
มีแนวทางในการ
ด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
สามารถใช้แนวทางการ
สรรหาและเลือกสรร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ในการรับสมัครคดัเลือก
ลูกจ้างกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได ้

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการด าเนินงาน
สรรหา และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

หน่วยงานมีความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า
ร้อยละ 20 

1 ศึกษา ทบทวน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เสนอกรมขอความเห็นชอบ
แนวทาง 
3. จัดส่งแนวทางการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-72 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

5. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรไม่ว่าจะต าแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน ถ้าฟันเฟืองใดขาด
ไปก็อาจท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าไม่สะดวก ประสบปัญหาขึ้นได้ ในขณะเดียวกันถ้าได้ฟันเฟือง
ที่ดี มีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้ธุรกิจก้าวหน้าก้าวไกลได้เช่นกัน งานด้านทรัพยากรบุคคลถือเป็นงานส าคัญที่จะ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาท างาน การไม่เข้าใจความส าคัญตรงจุดนี้ก็จะท าให้ได้บุคลากร
ที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผลเสียกับงาน และท าให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานไม่มีประสิทธิภาพได้เช่นกัน การสรรหาบุคลากรที่ดีนั้นจึงควรต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจน
มีการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดีท่ีสุดมาร่วมงานกับเรา 

6. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

7. เป้าหมาย 
 มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านสรรหาและเลือกสรรบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 

รหัส 0129 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-73 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 ศึกษา ทบทวน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน 
 9.2 เสนอกรมขอความเห็นชอบแนวทาง 
 9.3 จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

10. ผลผลิต 
 มีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ผลลัพธ์  
 สามารถใช้แนวทางการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการรับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
13. งบประมาณ 
 - 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานสรรหา และเลือกสรรบุคลากรกองทุน 
เกณฑ์การวัด :  

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณากระบวนการติดตาม 
ระดับที่ 3 จัดท าแนวปฏิบัติงาน  
ระดับที่ 4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 
ระดับที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-74  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการในปีท่ีผ่านมา 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าแนว
ทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดับ 5 20             บท..  

2. ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

20             บท.  

3. จัดท าแนวปฏบิัต ิ 20             บท.  

4. แจ้งเวียนการแนวปฏิบัต ิ 20             บท.  

5. รายงานผลการด าเนินงาน 20               

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-75  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2   : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
10 โครงการสัมมนา เรื่อง  

การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสามารถน าไป
เป็นแนวทางเพื่อก าหนด
นโยบายในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานระดับพื้นที่ 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต 
ผู้เข้าสมัมนามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 90  
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าสมัมนาน าความรู้ 
ความเข้าใจไป
ด าเนินงานด้านกองทุน 
ตามเป้าหมายทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละของผูเ้ข้า
สัมมนา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
มากกว่าร้อยละ 90 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีจัดสัมมนา
และวิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนินการสมัมนา  
4. ประเมินผล
โครงการและจัดท า  
Pre-Post test  
5. จัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

มี.ค. 65 988,200 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-76  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน  

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ชี้วัดการประเมินผล
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบัญชี 2565  
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

       

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-77 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค ์: บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และมาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  5.2.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.3 การเร่งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีลูกหนี้คงเหลือยังไม่ปิดบัญชี  
จ านวน 6,000 ราย เพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลูกหนี้และหน่วยงานที่รับลูกหนี้จากหน่วยงานอ่ืนมาฟ้อง

รหัส 01210 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-78 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

คดีตามภูมิล าเนา ทราบว่ามีลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและต้องด าเนินการจ านวนกี่ราย และให้ทุกหน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้คงเหลือท่ียังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดและด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ส่งฟ้องคดีลูกหนี้และติดตามหนี้ค้างช าระลูกหนี้ที่ยังไม่ปิดบัญชี  
  (2) สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา และรายงานผลสืบทรัพย์และบังคับ
คดีทุก 3 เดือน เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 
  (3) เสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์ 
อายุความครบ 10 ปี 
  (4) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งลูกหนี้ของตนไปฟ้องคดีและหน่วยงานที่รับลูกหนี้มา
ฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ว่าตรงกันหรือไม่ กรณีรายชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกันให้ทั้งสอง
หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีกับหน่วยงานที่รับฟ้องคดี
ต้องตรงกัน 
 5.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี  2565  
ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ซึ่ง
ตัวชี้วัดบางตัวจะต้องด าเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนา  
ฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการสัมมนา  
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือ
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับพ้ืนที่ 
 6.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้องตรงกัน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-79 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
 
8.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือรแงงานส่วนภูมิภาค กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้ประสานงาน รวมจ านวน 250 คน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 9.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 9.3 ด าเนินการสัมมนา  
 9.4 ประเมินผลโครงการ 
 9.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

10. ผลผลิต 
 ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 
11. ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าสัมมนาน าความรู้ ความเข้าใจไปด าเนินงานด้านกองทุน ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 

12. ระยะเวลา 
 เดือนมีนาคม 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ านวน 988 ,200 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน ) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 7,200 บาท 
   - บรรยาย 1 คน (600 บาท x 12 ชม. x 1 คน)  7,200 บาท 
 13.2 ค่าอาหาร (265 คน x 700 บาท x 2 มื้อ) 371,000 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (265 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 53,000 บาท 
 13.4 ค่าเช่าที่พัก (240 คน x 900 บาท x 2 คืน) 432,000 บาท 
 13.5 ค่าถ่ายเอกสารการฝึกอบรม (250 ชุด x 200 บาท) 50,000 บาท 
 13.6 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์(250 คน x 200 บาท 50,000 บาท 
 13.7 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (250 คน x 100 บาท) 25,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-80  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีจัดสมัมนา
และวิทยากร 

ร้อยละของผูเ้ข้า
สัมมนา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสมัมนา 20             บก. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-81  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2   : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของบุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
11 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. เพื่อให้บุคลากรกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์  
2. เพื่อให้สามารถ
ประชาสมัพันธ์การให้บริการ
เงินกู้และเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
ร้อยละ 85 ของบุคลากร
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเข้ารับการอบรม
เพิ่มทักษะนัก
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานน าความรู้
และทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ไป
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารภารกิจ
กองทุน 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นนัก
ประชาสมัพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 85 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีจัดอบรมและ
วิทยากร 
2. ขออนุมัติโครงการ 
๓  ด าเนินการอบรม 
4. ประเมินผล
โครงการ 
5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ 

รุ่นที่ 1 
พ.ค. 65 
รุ่นที่ 2 
มิ.ย. 65 

729,200 
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
364,600) 

กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-82 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมาย 3 รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565X 
 ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
 4.4 แผนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักที่ 2 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27  
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือให้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้จัดท า 
แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จของการทบทวน
บทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคต  
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงิน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล

รหัส 01211 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-83 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไข  
ในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิงรุก รวมทั้งขั้นตอน 
กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน หรือกระบวนการอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่ขาดความพร้อมอย่างแท้จริง 
 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ประกอบกิจการและวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่าการประชาสัมพันธ์
น้อยและไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงินและการขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยแนะน าให้กับผู้ประกอบกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์
การขายและการตลาด เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการให้บริการ
เงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือให้บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์  
6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

7. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ และสามารถพัฒนาทักษะของการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ประสานงาน จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม
จ านวน 100 คน 

9. ขั้นตอน 
  9.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรมและวิทยากร 
 9.2 ขออนุมัติโครงการ 
 9.๓ ด าเนินการอบรม 
 9.4 ประเมินผลโครงการ 
 9.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

10. ผลผลิต 
 ร้อยละ 85 ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-84 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

11. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานน าความรู้และทักษะการประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารภารกิจกองทุน 

12. ระยะเวลา 
 รุ่นที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565 
 รุ่นที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ านวน 729,200 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 364,600 บาท 
(สามแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 63,600 บาท 
   - บรรยาย 1 คน (1,200 บาท x 13 ชั่วโมง x 1 คน)  15,600 บาท 
   - แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 5 คน (1200 บาท x 8 ชั่วโมง) 48,000 บาท 
 13.2 ค่าอาหาร (65 คน x 700 บาท x 3 มื้อ) 136,500 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (65 คน x 50 บาท x 6 มื้อ) 19,500 บาท 
 13.4 ค่าเช่าที่พัก (50 คน x 900 บาท x 3 คืน) 135,000 บาท 
 13.5 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (50 คน x 200 บาท 10,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./
สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2  : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรผู้ปฏิบัตงิานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึน้ 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
12 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ 

1 เพื่อชี้แจงกระบวนการติดตามสถาน
ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ (ที่มี
ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป) ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย ส าหรับติดตามสถาน
ประกอบกิจการที่ด าเนินการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ไม่ครบทุกปี  
หรือยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 
ประจ าปีแล้ว แต่ช าระไม่ครบถ้วน  
2 เพื่อชี้แจงวิธีการค านวณเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี 
และค านวณเงินเพิ่ม 
ตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการตรวจ
เอกสารแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ  
3 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการ
ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูลการ
ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ผ่านระบบ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
การประเมินเงินสมทบสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มากกว่าร้อยละ 80 
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบมีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นไป
ในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานที่ใน
การด าเนินโครงการ 
2. จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินโครงการโดย
วิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

มี.ค. 65 625,000 กลุ่มงาน 
ส่งเสริมและ
รับรองสิทธิ
ประโยชน ์
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ล า 
ดับ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
  4 เพื่อชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และบท
ก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน ละเลย ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบ
กิจการในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล และ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

       

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-88 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 

๒. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๔. ความสอดคล้อง  
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น 
โดยใช้มาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งให้สิทธิและประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ส าหรับกรณีที่
นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานซึ่งออกตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ 
จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือมีลูกจ้างเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมีลูกจ้างผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดในแต่ละปีปฏิทิน 
นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการนั้นไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีนั้น หากนายจ้าง
หรือสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประกอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น าระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) ด้านการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) มาให้บริการด้านการพัฒนา
ฝีมือแรงงานผ่านระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือชี้แจงกระบวนการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ (ที่มีลูกจ้าง 100 คน  
ขึ้นไป) ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับติดตามสถานประกอบกิจการที่ด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ไม่ครบทุกปี หรือยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจ าปีแล้ว แต่ช าระไม่ครบถ้วน  

6.2 เพ่ือชี้แจงวิธีการค านวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี และค านวณเงินเพ่ิม 
ตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการตรวจเอกสารแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ 

6.3 เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูลการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ผ่านระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

6.4 เพ่ือชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ระยะเวลาในการด าเนินการตามกฎหมาย และบทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน  
ละเลย ส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
อย่างถูกต้อง 

7. เป้าหมาย 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบจากสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่ 1 - 5 
ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ 
จ านวนรวม 180 คน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้เข้าอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนา 
ฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 5 แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 164 คน 

9. ขั้นตอน 
 8.1 ประสานวิทยากร และจัดหาสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
 8.2 จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินโครงการโดยวิธีบรรยาย และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

10. ผลผลิต 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติ งานกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

11. ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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12. ระยะเวลา 
 เดือนมีนาคม 2565 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ านวน 625,000 บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 9,600 บาท 
  - บรรยาย 4 คน  (600 บาท X  12 ชั่วโมง)  7,200 บาท 
  - อภิปรายกลุ่ม 4 คน  (600 บาท X 1 ชั่วโมง X 4 คน)  2,400 บาท 
 13.๒ ค่าอาหารแบบไม่ครบทุกม้ือ (180 คน X 700 บาท X 2 มื้อ) 252,000 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (180 คน X 50 บาท X 4 มื้อ) 36,000 บาท 
 13.4 ค่าท่ีพัก (150 คน X 900 บาท X 2 คืน) 270,000 บาท 
 13.5 ค่าเอกสารการฝึกอบรม (164 ชุด X 200 บาท)   32,800 บาท 
 13.6 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (164 คน X 50 บาท)  8,200 บาท 
 13.7 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร 
   ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (164 คน X 100 บาท)  16,400 บาท 

๑4. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑5. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

กิจกรรมหลักของ
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานท่ี 
ในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ด้านการประเมินเงินสมทบ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 10             สร. สพ. 

2. จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติโครงการ 

30             สร. สพ. 

3. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

30             สร. สพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 10             สร. สพ. 
5. สรปุรายงานผล 
การด าเนินโครงการ 

20             สร. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  :  การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์   : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าร่วมสัมมนามีความรูค้วามเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ 
13 โครงการสัมมนา  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

1 เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ 
2 เพื่อให้บคุลากรมี
ความรูค้วามเข้าใจใน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานในทศิทาง
เดยีวกัน 
3 เพื่อใหเ้กิดการ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณก์ารท างาน
ร่วมกนั 
4 เพื่อรบัฟังความคดิเห็น
และปญัหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขและ
วางแผนการด าเนนิงานให้
มีประสิทธภิาพ 

ผลผลติ 
มีบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้าง
กองทุนที่เข้าโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ภารกิจกองทุน  
ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้าง
กองทุนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้าง
กองทุนที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มากกว่า 
ร้อยละ 90 

1. ติดต่อ
ประสานงานสถานท่ี
จัดสัมมนาและ
วิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนินการ
สัมมนา  
4. ประเมินผล
โครงการและจดัท า 
Pre-Post test  
5. จัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

มิ.ย. 65 985,300 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-93 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค ์: บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามหนี้ ส่งฟ้องคดีสืบทรัพย์บังคับคดี
ลูกหนี้กองทุนเดิมที่กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุ นพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2539 การให้เงินกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเงินบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นทั้งงานบริการประชาชนและงานประจ าที่เป็นภารกิจส าคัญ 
ของกรม เนื่องจากต้องด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่ งลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นก าลั งส าคัญขององค์กร  
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ กระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบอัตราก าลังลูกจ้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จ านวน 120 อัตรา และกรมเห็นชอบ
ให้ด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ณ ส่วนกลาง กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 31 อัตรา  
และส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 70 แห่ง รวมจ านวน 89 อัตรา 
 5.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  
วงเงินให้กู้ยืม จ านวน ... ล้านบาท และวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ... ล้านบาท จึงต้องสร้างความรู้

รหัส 01213 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-94 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างกองทุน เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ประกอบกิจการ  
ได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5.3 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 ก าหนด
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เป็นก าลังส าคัญขององค์กร จึงเห็นควรจัดสัมมนาลูกจ้างกองทุนทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
ในการขบัเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประสบผลส าเร็จ 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ให้ประสบผลส าเร็จ 
 6.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในทิศทางเดียวกัน 
 6.3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
 6.4 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานกองทุนเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
และวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

7. เป้าหมาย 
 ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้ประสานงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 140 คน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ลูกจ้างชั่วคราวกองทันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 140 คน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 9.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 9.3 ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม 
 9.4 ประเมินผลโครงการ 
 9.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

10. ผลผลิต 
 มีบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจกองทุน ร้อยละ 90 

11. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

12. ระยะเวลา 
 เดือนมิถุนายน 2565 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-95 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ านวน 985,300 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 13.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร 79,800 บาท 
   - บรรยาย 2 คน (600 บาท x 3 ชั่วโมง)+(1,200 บาท x 2 ชั่วโมง) 4,200 บาท 
   - แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ 6 คน  
    (600 บาท x 3 ชั่วโมง)+(1,200 บาท x 9 ชั่วโมง)  75,600 บาท 
 13.2 ค่าอาหาร (150 คน x 700 บาท x 3 มื้อ) 315,000 บาท 
 13.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 50 บาท x 5 มื้อ) 37,500 บาท 
 13.4 ค่าเช่าที่พัก (150 คน x 900 บาท x 3 คืน) 405,000 บาท 
 13.5 ค่าถ่ายเอกสารการฝึกอบรม (140 ชุด x 200 บาท) 28,000 บาท 
 13.6 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (140 คน x 200 บาท 28,000 บาท 
 13.7 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (140 คน x 100 บาท) 14,000 บาท 

 13.8 ค่ายานพาหนะ 78,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-96  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่
เข้าร่วมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-97  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2   : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสรมิสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์   : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ ์   : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของผู้เข้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค มีความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

14 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
การบริโภคแก่เจ้าหน้าท่ี 
2. เพื่อป้องกันโรคท่ีเกิดจาก
การกิน เช่น โรคเบาหวาน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
แก่เจ้าหน้าท่ี 

ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ 
อย่างไรให้ไกลโรค มีความรู้ด้าน
สุขภาพเพ่ิมขึ้น 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ากิจกรรมมีความเข้าใจ
สุขอนามัยการกินอาหาร สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ร้อยละของผูเ้ข้า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน 
อยู่ อย่างไรให้ไกล
โรค มีความรู้ดา้น
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

สามารถ
เผยแพรค่วามรู้ 
แนะน าการ
สร้างสุขอนามัย
กิน อยู่ อย่างไร
ให้ไกลโรคได้
มากกว่า 1 
ช่องทาง 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. รวบรวม/จดัท า
ประวัตดิ้านขอมูล
เบื้องต้นด้านสุขภาพ 
3. ประชุมคณะท างาน 
4. เผยแพร่ข้อมลูด้าน
โภชนาการ กิน อยู่
อย่างไรให้ไกลโรค 
5. สรปุผลรายงานการ
ด าเนินงาน 

เม.ย. 65 
- 

ก.ค. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-98 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน  
 4.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
5. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ท าให้คนส่วนใหญ่มีการด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ  
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเลือกเตรียมประกอบอาหารด้วยตัวเอง บ่อยครั้งที่ต้องกินอาหารนอกบ้าน ตามร้านสะดวก
ซื้อ หรือร้านค้าทั่วไป ประกอบกับการออกก าลังกายที่ลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน โภชนาการเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ที่พบบ่อย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  
และอาหารจานเดียว ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่สามารถ
หลีกเลี่ ยงได้  ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนเราส่วนมากเ จ็บป่วยเป็นโรคดังกล่าว ต้องเสียเงิน 
กับการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น ในอดีตที่ผ่านมา คนเราส่วนมากจะปลูกผักกินเอง ไม่ใช้สารเคมี โรคภัยไข้เจ็บ  
ก็ไม่พบมากเหมือนปัจจุบัน และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ 
 6.2 เพ่ือป้องกันโรคท่ีเกิดจากการกิน เช่น โรคเบาหวาน 
 6.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ 
7. เป้าหมาย 
 สามารถเผยแพร่ความรู้ แนะน าการสร้างสุขอนามัยกิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรคได้อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 

รหัส 01214 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-99 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
 9.2 รวบรวม/จัดท าประวัติด้านขอมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพ 
 9.3 ประชุมคณะท างาน 
 9.4 เผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการ กิน อยู่อย่างไรให้ไกลโรค 
 9.5 สรุปผลรายงานการด าเนินงาน 
10. ผลผลิต 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค มีความรู้ด้านสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 

11. ผลลัพธ์  
 ผู้เข้ากิจกรรมมีความเข้าใจสุขอนามัยการกินอาหาร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

12. ระยะเวลา 
 เดือนเมษายน ๒๕๖5 – กรกฎาคม ๒๕๖5 
13. งบประมาณ 
 - 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค มีความรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-100  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน ร้อยละของผูเ้ข้า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้
ไกลโรค มีความรู ้
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 20             บท.  

2. รวบรวม/จดัท าประวตัิด้านข้อมูลเบื้องต้น
ด้านสุขภาพ 

20             
บท. 

 

3. ประชุมคณะท างาน 20             บท.  

4. เผยแพร่ข้อมลูด้านโภชนาการ กิน อยู่
อย่างไรให้ไกลโรค 

20             
บท. 

 

5. สรปุผลรายงานการด าเนินงาน 20             บท.  

 


