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กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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 
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2540 - 2545 และหยุดให้กู้ยืมเม่ือปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยน าทุน 
มาจากเงินที่ โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและด 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 าหนดและมีองค์ประกอบเ พ่ิมเติม 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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

การจัดท าและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จภายในปีบั ญชีและได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุน
หมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 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 อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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 
และพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ ง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
(พ.ศ.  2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ 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) 

 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-3 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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 ร่ วมหารือเ พ่ือสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้ านกองทุนพั ฒนาฝีมือแรงงาน  
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 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
 1.5.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ 
 1.5.9 สื่อสารให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภายในกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานที่เก่ียวข้องรับทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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 มีข้อสังเกตของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2564 ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี
ครบถ้วนตามที่ก าหนด และมีการระบุองค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ 
 1. การจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จครบทุกแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการ อย่างไรก็ตามยังขาดการก าหนด
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 
 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.5000 คะแนน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปีบัญชี 2563 

ร้อยละ 2.5 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.1250 

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับ
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 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี วัดที่ 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 

1.1 มีการจดัท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดจิิทลั 
(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  

แต่ไม่ครบถ้วน
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) 

        



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-4 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

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

ระดับ 35 มีระบบที่ม ี
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 
แต่ข้อมูลไม่มี 
ความทันกาล 

และไม่มี 
การเทียบ 

กับเป้าหมาย 
ในระดับ 

ทุนหมุนเวียน 

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 

2.2 ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนนุผู้ใช้บรกิารภายใน
ทุนหมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายใน
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 

        



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-5 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ 
ดำเน ินงาน 

ปีบัญช ี
2563 

1 2 3 4 5 

(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 

ของทุนหม ุ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 

 

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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-6 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 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) (กรณีท่ี 1 - ทุนมีระบบแล้ว) ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงานข้อมูลมีความทันกาล 
และมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์จากการใช้งานระบบ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน  
 2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 25)  
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว)  
ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน  และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการด าเนินงาน 
ที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน  
 2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 
ทุนหมุนเวียนเริ่มมีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการแต่ยังไม่ครอบคลุมการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน  จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่า
ระดับ 2.5000 คะแนน 
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการด าเนินงาน 
โดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 3.6250 คะแนน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-7 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีต่อระบบสารสนเทศและดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูล  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.1 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2563 - 2565 

 ผลการตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 

คงเดิม 
เสนอปรับ

ใหม ่

วิสัยทัศน์ 
บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 

52 1 98.11 

ข้อเสนอแนะ 
1. ยกระดับการบริการกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

พันธกิจ 
พันธกิจข้อที่  1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน 
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

53 0 100 

พันธกิจข้อที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

53 0 100 

พันธกิจข้อที่ 3 : พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจทิลั
ให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 1 
ประเด็นหลักที่  1  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

53 0 100 

เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการ
ของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

53 0 100 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 2 
ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองทุน 

53 0 100 

เป้าประสงค์  กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารและการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

53 0 100 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานและการบริหารกองทุน 

53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 3 

ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 53 0 100 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 53 0 100 

กลยุทธ์  พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

53 0 100 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-8 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 2.2.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก ที่มีผลต่อระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคการบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ด้านจุดแข็ง 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

9 17 21 6 0 3.55 70.94 

2.  บุ คลากรมี ความสนใจที่ จ ะ เ รี ยนรู้ 
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัล 

8 19 20 6 0 3.55 70.94 

ด้านจุดอ่อน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8 11 26 8 0 3.36 67.17 

2. ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนภารกิจ
หลักส าหรับผู้ใช้บริการภายใน และภายนอก
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 14 21 10 1 3.30 66.04 

3.  ร ะบบฐานข้ อมู ล แล ะส ารสน เ ทศ 
ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ น า ม า ช่ ว ย ป ร ะ ก อ บ 
การตัดสินใจทางการบริหาร การติดตามงาน
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 12 29 7 1 3.21 64.15 

4.  ร ะบบสารสน เทศและฐานข้ อมู ล 
ของกองทุนยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
กั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และยั งขา ด
ประสิทธิภาพ 

8 10 23 11 1 3.25 64.91 

5.  ร ะบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศและ
เครือข่ายของกองทุนไม่เอ้ือในการเข้าใช้
บริการ 

3 15 26 9 0 3.23 64.53 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-9 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

6. ผู้ ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง 
และรับทราบข้อมูลข่าวสาร และบางส่วน 
ไม่ให้ความสนใจที่จะใช้บริการของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

7 10 28 8 0 3.30 66.04 

7.  กองทุนยั ง ไม่มีช่องทางการสื่ อสาร
ออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการ 

5 15 23 8 2 3.25 64.91 

8. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้อยู่ ไม่รองรับ
ระบบเทคโนโลยีที่ ทั นสมั ย  ส่ วน ใหญ่ 
มีสภาพเก่าและล้าสมัย 

13 13 17 9 1 3.53 70.57 

9. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 5 14 24 10 0 3.26 65.28 

10. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

8 13 22 10 0 3.36 67.17 

11. ข า ด ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิ ทั ล 
โดยเฉพาะ 

8 8 27 9 1 3.25 64.91 

 
ด้านโอกาส 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  น โยบายรั ฐบาลส่ ง เสริม ให้ภาครั ฐ 
น านวัตกรรม เทคโนโลยีระบบการท างาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้บริการ
ประชาชน ท า ให้ กองทุนต้ องปรั บตั ว 
ให้สามารถสนองต่อนโยบายดังกล่าว 

4 12 30 7 0 3.25 64.91 

2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่ างรวดเร็ ว ท าให้กองทุน
สามารถน ามาพัฒนาใช้ปฏิบัติงาน พัฒนาการ
ให้บริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

7 8 35 3 0 3.36 67.17 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-10 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ด้านอุปสรรค 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองทุน
เป็นไปโดยยาก เนื่องจากมีระบบการป้องกัน
และเงื่อนไขข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน 

6 11 30 5 1 3.30 66.04 

2. การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่ มี อ ยู่ ส่ ว น ใ ห ญ่  ไ ม่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ 
การเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

7 14 27 4 1 3.42 68.30 

3. ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
กับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ท า ให้ การ พั ฒนา เ พ่ื อมา ใช้ สนั บสนุ น 
งานกองทุนล่าช้าไม่ทันการณ์ 

5 10 33 3 2 3.25 64.91 

4.  ส่วนงานสารสนเทศของกรมพัฒนา 
ฝี มื อ แ ร ง ง า น  ไ ม่ ไ ด้ ข ย า ย ข อ บ เ ข ต 
ให้มีความรับผิดชอบ ก ากับดูแลระบบ
สารสนเทศครอบคลุมถึงกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

4 10 33 4 2 3.19 63.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  2-11 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ด าเนินการโดยน าค่าคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT 
และสามารถน าไปวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ต าแหน่งดังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 2-1 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 3 
การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและดจิิทัล 

ด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน คณะท างานได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน”  
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 โครงสร้ างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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 มีวินั ย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง 
 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. ) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  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 
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ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 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 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน 
 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  
ขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคตโดย
ให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพ
ในปัจจุบัน ได้แก่  (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อัตโนมัติ เ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิท ธิภาพของภาค 
การผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
อุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรก 
อาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  
และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
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ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประมาณความต้องการใช้ในประเทศสูง  
และใช้ เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อน  เ พ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคง  
ด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุชีวมวล ซึ่งต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต 
     2.1)  วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
โดยต้องมีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมาย  
ทั้งระยะเร่งรัด และระยะยาวอย่างจริงจั งและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนอง  
ต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน  
แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับ อุตสาหกรรม
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  
ประกอบกับความท้าทายใหม่ จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวน การวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศเพ่ือตอบสนองต่อบริบท  
และความต้องการของประเทศที่มีอยู่ เดิม ภายใต้แนวทางรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการฟ้ืนฟูและ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามควา มต้องการ 
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 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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) มีทักษะใหม่   
(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) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิ ทัลการสร้างระบบการจ้างงาน 
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ที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ รวมทั้ง  
การพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและการจ้างงานข้ามแดน 
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 างานแห่งปัญญา  
โดยการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถและสติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) 
และประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับคือประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 
 โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัคิการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทุก
ช่วง 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 าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ เพ่ิมผลิตภาพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ตลอดระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ  
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาสูง (Brain Power) เท่านั้น กระทรวงแรงงาน 
ยังมุ่งสร้างความมั่นคงในชีวิตการท างาน เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล  
ได้แก่ การมีหลักประกันที่ดี การมีโอกาสในการท างานที่มีคุณค่า (Decent Work) การได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย การมีสภาพการจ้างที่เป็นธรรม 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 โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมจากผล  
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้ข้อจ ากัด ด้านทรัพยากร
และกรอบเวลา โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
 2. ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถ 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 และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ก 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) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชน
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) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรง 
กับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก 
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง
ผสมผสานกันไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง  อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิ เคชั่น 
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) ไปสู่
การร่วมมือกัน (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 แผนปฏิบัตรการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากพัฒนาระบบการท างานให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับการใช้
ดิจิทัลสนับสนุนการท 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 มิต ิ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 างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค ์(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) ที่เป็นเลิศอันน าไปสู่เป็นผู้น า 
ด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทยทั้งการบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนาก าลังคน
วัยท างานทุกสาขาอาชีพให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน น าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
(Digital Manpower and Digital Literacy) รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

3.12 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 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 า เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
จากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้
ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงานแต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคลากรของตน 
ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเหล่านี้ โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่าย
เกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ให้การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานเองของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้กรมสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพ่ืองานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น  
และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-13 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งพัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นผู้น าด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่เพ่ิมขึ้น 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 าเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ 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 าเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 4 
การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่ส าคัญผ่านโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 โดยคณะท างาน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-1 ผลสรุปการระดมความคิดเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 
2. บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
มาช่วยในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
2. ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนภารกิจหลัก 
ส าหรับผู้ใช้บริการภายใน และภายนอกกองทุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้ ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้ าถึ งและ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และบางส่วนไม่ให้ความ
สนใจที่จะใช้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้อยู่ ไม่รองรับระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและ
ล้าสมัย 
5.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
6. ระบบบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ต้องอิงกับระบบราชการ เนื่องจากอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรม มีกระบวนการพิจารณาหลาย
ขั้นตอน มีระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน 
7. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ยืดหยุ่น 
และหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ของภาคเอกชน ท า ให้ เกิดความล่ าช้ า ในการ
ให้บริการ 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  ความก้ าวหน้ าด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้กองทุนน ามาพัฒนา 
ใช้ปฏิบั ติ ง าน พัฒนาการให้บริ การ ได้สะดวก 
และรวดเร็วขึ้น 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ( IOT, Bigdata , 
Electric Car) และโลจิสติกส์ (Delivery) ท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ต้องการการพัฒนาบุคลากร 
ที่ มี อ งค์ ความรู้ ใหม่ และทันสมั ย  ส าหรั บการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (Technology) 

1.  ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะห ว่ า ง หน่ ว ย ง าน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไป 
โดยยาก เนื่องจากมีระบบการป้องกันและเงื่อนไข
ข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน 
2. การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท าให้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 
3. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
ท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับตัวตามให้
ทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมมากข้ึน 
4. กองทุนไม่มีเซิฟเวอร์กลาง และเจ้าหน้าที่ IT 
ประจ าที่กองทุนฯ ท าให้ต้องอาศัย IT ของกรม ซึ่ง 
IT กรม มีภาระรับผิดชอบเยอะอยู่แล้วจึงไม่สามารถ
ตอบสนองกองทุนฯ ได้เท่าท่ีควร 

 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ โดยการร่วมระดมความคิดเห็น 
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 

(คงเดิม) 

4.2 พันธกิจแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน 

ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 2 .  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 3 .  พัฒนาบุ คลากรกองทุน ให้ มี คว ามรู้ 
ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(คงเดิม) 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 จากการร่วมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมตกลงร่วมกันว่าให้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังคงเดิม  
และท าการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จึงได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ดังนี้ 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-4  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

กรอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 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 

4.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาระบบการ พัฒนาฝี มื อ
แรงงานรองรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

X X X X X   X  X X X X การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 X  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารกองทุน 

 X  

การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 X  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดา้นกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและน าผลดังกล่าว  
เพ่ือการวิเคราะห์ และการประมวลความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจ มาก าหนดทิศทาง นโยบาย
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดดังนี้ 

5.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 ผลผลิต กองทุนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการใช้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 
และภายนอก 
 ผลลัพธ์  ระบบสารสนเทศของกองทุนได้ตอบรับการใช้บริการของผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสี ย 
ทั้งภายในและภายนอก (วัดจากการเข้าใช้งานระบบและความพึงพอใจในการใช้บริการ) 
 เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืมและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 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 
 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงินกู้ยืมและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ผลผลิต บุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล 
 ผลลัพธ์ ระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
 กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 โครงการ 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-3  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ตารางที่ 5-1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 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  5-4  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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  5-5  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ความหมายของรหัสโครงการ 
 ตัวที่ 1          ตัวที่ 4 หมายถึงล าดับที่ของโครงการตามแผนนั้น ๆ 
 0 หมายถึง แผนงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 
 1 หมายถึง แผนงานท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ 
 ตัวที่ 2 
 1 หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ตัวที่ 3 
 1 หมายถึง โครงการด้านดิจิทัล 
 2 หมายถึง โครงการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3 หมายถึง โครงการด้านดิจิทัลและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

5.2 ตารางสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 
2563 2564 2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1,2 1,2 1,2 1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 
- 495,300 - 

1,2 1,2 1,2 2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1,2 1,2 1,2 3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1,2 1,2 1,2 4. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงิน
กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

- - 7,500,000 

3 3 3 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

- - 79,900 

รวมเงิน - 495,300 7,579,900 

 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-6  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
แผนปฏบิตัิราชการกรมพฒันาฝีมือ

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

แผนปฏบิตักิารดิจทิัล 
ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

(พ.ศ. 2563 – 2565)  

แผนปฏบิตัิราชการเรื่องที่ 5 
การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสทิธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

แผนปฏบิตักิารเรื่องที่ 1 ยกระดับการบรกิารของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานให้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชนทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

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

แผนปฏบิตักิารด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ประเด็นหลกัที ่3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ :  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้าน
ดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

วิสัยทศัน์ : บริหารกองทุนพัฒนาฝีมอื
แรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่อ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บรกิารกองทุน 

เป้าประสงค์  
กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การให้บริการ

ของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

การให้บรกิารของกองทุนพฒันาฝมีือแรงงาน 

เป้าประสงค์  
กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

และการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 

การด าเนนิงานและการบริหารกองทุน 

เป้าประสงค์  
บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะดิจิทัล 

กลยทุธ ์ 
พัฒนาทกัษะดจิิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์ที ่2  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนนิงานกองทุน 

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

ประเด็นหลกัที ่1  
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพ

การให้บรกิาร 

ประเด็นหลกัที ่2  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน 

ประเด็นหลกัที ่3  
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยทุธ์ พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการด าเนนิงานกองทนุ 



กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน  5-7  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  

 

 

 
 

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

วิสัยทัศน์ : บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 
 

พันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลใหเ้ท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการ 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยดีจิิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน 

เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสรจ็รับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 
 

ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารกองทุน 

เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการด าเนินงานกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหารกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม 
1. โครงการจ้างพัฒนาระบบออกใบเสรจ็รับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 

ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพิม่พูนความรู้ 
และทักษะดิจิทัล 

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทลัเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

โครงการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การสร้าง  
Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-8  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
 

วิสัยทัศน์ : บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 
 

พันธกิจ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลใหเ้ท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยดีจิิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน 

เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพื่อการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กจิกรรม 
1. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน 

ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารกองทุน 

เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการด าเนินงานกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการบริหารกองทุน 

โครงการ/กจิกรรม 
1. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน 

ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพิม่พูนความรู้ 
และทักษะดิจิทัล 

กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทลัเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

โครงการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การสร้าง  
Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-9  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5.3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

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. กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
2. โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือการให้เงิน
กู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

            

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

            



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-10  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมส ารวจการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ์   : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด 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 
1 กิจกรรมส ารวจการ

ใช้งานเว็บไซต์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพ่ือส ารวจผลการใช้
งานเว็บไซต์
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีข้อเสนอแนะที่เกีย่วข้อง
กับภารกิจหลักกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น 
ผลลัพธ์ 
พัฒนาเว็บไซต์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ
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 

 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-11 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 
 
 

รหัส 1125 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-12 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-13  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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. 

 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-14  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการจ้างจัดท าระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ์   : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่   : 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 
2 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
หรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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 าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้างพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้กอง
บริหารการคลัง เพื่อด าเนินการสรรหา/คัดเลือกผู้รับจ้าง
ผ่านกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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 5-15 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 4.4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 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 มาเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
 

รหัส 1126 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 กรมบัญชีกลางก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ  
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุน
หมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้าน
ดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ โดยให้มีระบบท่ีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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  
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  

7. เป้าหมาย 
 มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 
 7.1 ระบบการใหเ้งินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7.2 ระบบการใหเ้งินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ขั้นตอน 
 9.1 เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือขออนุมัติจัดสรรเงินเพ่ือด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
 9.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพ่ือขอ 
ความเห็นชอบ 
 9.3 จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานให้กองบริหารการคลัง เพ่ือด าเนินการสรรหา/คัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-17 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 9.4 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 9.5 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.6 หน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคทดสอบใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 9.7 สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

10. ผลผลิต 
 ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย  
 10.1 ระบบการให้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 10.2 ระบบการให้เงนิช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

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 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-18  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทนุพัฒนาฝีมือ
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. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

            ลค. สพ./ศท. 

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

            ลค. สพ./ศท. 
 

4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

            ลค. สพ./ศท. 

5. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน              ลค. สพ./ศท. 
 

6. หน่วยงานส่วนกลางและในภูมภิาคทดสอบใช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

            ลค. สพ./สพร./ 
สนพ./ศท.  

7. สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  

            ลค. สพ. 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-19  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3    : การพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์  : บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
กลยุทธ์  : พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2    : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรม 

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

ผิดชอบ 
3 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างอินโฟ
กราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมลู 
2. เพื่อให้เกดิทักษะและ
ทัศนคติที่ดีในการสร้าง
อินโฟกราฟิกส าหรับ 
การน าเสนอข้อมูล 
3. เพื่อสามารถน า 
การสร้างอินโฟกราฟิก 
ไปประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลิต 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ไม่น้อยกว่า 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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-20 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 รวมถึงผลิตภาพของปัจจัยแรงงาน  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวก  
ต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนท างาน 
องค์กรจะอยู่รอดและพัฒนาศักยภาพต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
จึงมีความจ าเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา 
 

รหัส 1137 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-21 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 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 
 ดังนั้นเ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย การจัดท าข้อมูลโดยใช้ อินโฟกราฟิก  
จะท าให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ซึ่งสามารถรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
 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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-22 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 
 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรม 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-23  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

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 สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่
ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้า
ร่วมโครงการที่มผีลการ
ประเมินการเข้าอบรม 

ร้อยละ 70 20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

20             บก.  

3. ด าเนินโครงการโดยวิธีการ
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัต ิ

20             บก. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

20             บก.  


