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ค ำน ำ 
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พัฒนาฝีมือแรงงาน มีกรอบทิศทางที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ชัดเจน และสามารถน า ไปปฏิบัติได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แผนปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคคลด้ านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) จะถูกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้จริง บุคลากร 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทาง 
ที่ก าหนด 
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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) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุน
หมุนเวียนที่เก่ียวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 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 และแผนปฏิบัติ
การ 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 านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
 1.5.7 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝี มื อแรงงาน  แผนปฏิบั ติ ก ารบริ หารทรัพยากรบุ คคลด้ านกองทุน พัฒนาฝี มื อแร ง ง าน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝี มื อแรงงาน  แผน ปฏิบั ติ ก ารบริ หารทรัพยากรบุ คคลด้ านกองทุน พัฒนาฝี มื อแร ง ง าน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 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 มีข้อสังเกตของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2564)  
โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2564 
และแผนปฏิบัติการกองทุนเ พ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2564 ได้ รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ในการประชุมครั้งที่  5/2563 เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2563  
และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายหน่วยงานในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 
2563 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ เนื่องจากไม่พบว่ามีการวิเคราะห์
สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกทุนหมุนเวียน  
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน 
ในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.5000 คะแนน 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 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น  าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงา

น 
ปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

5.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.7083 

1. มีปัจจยัพื้นฐาน
(Fundamental) ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 30 1 2 3 4 5 5.0000 

(1) มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และค า
บรรยายลักษณะงาน 

ระดับ 15 จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

แล้วเสร็จ  
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน 

และ
กระทรวงการคลัง 

• ผ่านระดับ
คะแนน 1 

• จัดท าค าบรรยาย 
ลักษณะงาน  

คิดเป็น  
ร้อยละ 80  
ของจ านวน
ต าแหน่งงาน

ทั้งหมด  
ตามโครงสร้าง
บริหารงาน  

ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 1 

• จัดท าค าบรรยาย 
ลักษณะงาน  

คิดเป็น  
ร้อยละ 100  
ของจ านวน 
ต าแหน่งงาน 

ทั้งหมด 
ตามโครงสร้าง
บริหารงาน 

ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน  

ของทุก 
ต าแหน่งงานได้รับ  
ความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 4 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน 
ถูกน าไปใช้

ประโยชน์ในการ 
สรรหา คัดเลือก 
ว่าจ้างบุคลากร 

ของทุนหมุนเวียน 
ได้จ านวน 

อัตรากาลังครบตาม
เป้าหมายประจ าปี  

ที่ก าหนด 

5.0000 

(2) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ระดับ 15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง 
และยังไม่ได้
น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวชี้วัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
ของทุนหมุนเวียน 

และใช้ใน 
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชี้วัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
และผู้บริหาร 

สายงาน 
และใช้ใน 

การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัด
ในบุคลากร 
ทุกระดับ 

ของทุนหมุนเวียน
และใช้ใน 

การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 หรือ 4 

• ใช้ประโยชน ์
จากผลประเมิน 
ในการพิจารณา
ผลตอบแทน/ 

เลื่อนข้ัน/ 
เลื่อนต าแหน่ง 
ใช้ประโยชน ์

จากผลประเมิน 
ในการพัฒนา

บุคลากร 

5.0000 

2. ระดับความส าเร็จ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  

ระดับ 70 1 2 3 4 5 4.5834 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-4 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี วัด หน่วยวัด 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ด าเนินงา

น 
ปีบัญชี 
2563 

1 2 3 4 5 

(1) การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าบญัช ี2563 
 

ระดับ 35 มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 80 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 90 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 100 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที่ 
- มีผลการ
ด าเนินงาน  

ตามแผนที่ดีกว่า
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ฯ
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ 

- มีการจัดท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุม 

ถึงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ  

อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

มีการ 
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 
ร้อยละ 10  

โดยที่ 
- มีผลการ
ด าเนินงาน  

ตามแผนที่ดีกว่า
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 
และ 

- มีการจัดท า
รายงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุม 

ถึงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ  

อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

4.6667 

(2) การจัดท า/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัช ี2564 
 

ระดับ 35 ไม่มี 
การจัดท า/
ทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์
และ 

แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564 

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ

หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จ 

ภายในปีบัญชี 

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญช ี
และได้รับความ
เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 

2564  
ได้แล้วเสร็จภายใน

ปีบัญช ี
และได้รับความ
เห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
รวมทั้ง 

มีการสื่อสาร 
ให้ผู้บริหาร 

และหน่วยงาน
ภายใน 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รับทราบภายใน ปี
บัญชี 2563 

4.5000  
(ปรับลดคะแนน

คุณภาพจาก 
5.0000  

เหลือ 4.5000) 
 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-5 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ผลการประเมิน 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 6) พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มี
ปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี 2563 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30)  
 (1) มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 ทุนหมุนเวียนจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว เสร็จ และได้รับค วามเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ บริหารทุนหมุนเวียน และกระทรวงการคลัง โดยทุนหมุนเวียนสามารถจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ 100 และทุกต าแหน่งงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงค าบรรยายลักษณะงานถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการสรรหา  คัดเลือก ว่าจ้าง
บุคลากรของทุนหมุนเวียนได้จ านวนอัตราก าลังครบ ตามเป้าหมายประจ าปีก าหนด จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 15)  

 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ใน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/
เลื่อนต าแหน่ง จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
 2. ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 70)  
 (1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 35)  

ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  ประจ าปีบัญชี 2563 ได้แล้วเสร็จ 
และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด 
จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น กิจกรรมการจัดท าค า
บรรยายลักษณะงาน  โครงการสัมมนา  เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  
โดยทุนหมุนเวียนมีการจัดท ารายงานตามแผนงาน ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทุกแผนงาน และมีผลการด าเนินงานตามแผนที่ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 แผนงาน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.6667 คะแนน  
 (2) การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี  2564 (น้ าหนัก 
ร้อยละ 35) 
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2564) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2564) โดยแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
และบุคลากรภายในหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี  2563 จึงมีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังขาดคุณภาพในองค์ประกอบ เนื่องจากไม่พบว่า 
มีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก  
ทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปสู่ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน
ในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 0.5000 คะแนน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.5000 คะแนน  

 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี  2563 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผล 
การด าเนินงานโดยเฉลี่ยเทียบเท่าระดับ 4.7083 คะแนน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-6 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูล  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 2.2.1 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นหลักของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2563 - 2565 

 ผลการตอบแบบสอบถาม 
ร้อยละ 

คงเดิม 
เสนอปรับ

ใหม ่

วิสัยทัศน์ 
บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพื่อให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองทุน 53 0 100 

พันธกิจ 
พันธกิจข้อที่  1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 53 0 100 

พันธกิจข้อที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจกองทุน 53 0 100 

พันธกิจข้อที่ 3 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 1 
ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 53 0 100 

เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 53 0 100 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 2 
ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 53 0 100 

เป้าประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 53 0 100 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 53 0 100 

ประเด็นหลักที่ 3 
ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 53 0 100 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี 53 0 100 

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 53 0 100 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-7 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 2.2.2 การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. การสรรหาบุคลากรของกองทุนได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน 

6 11 28 7 1 3.26 65.28 

2. กองทุนจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติ ก าร
ประจ าปีที่ครบถ้วน 

8 16 23 6 0 3.49 69.81 

3. กองทุนสามารถบริหารงานหรือด าเนินงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ก าหนดไว้ 

4 14 27 8 0 3.26 65.28 

4. มีการวิเคราะห์และบริหารอัตราก าลัง 
ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

3 12 30 6 2 3.15 63.02 

5 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของ
กองทุนที่เป็นปัจจุบันและใช้งานได้ 

3 12 27 10 1 3.11 62.26 

6.  มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒน าบุ ค ล าก ร  
แผนสืบทอดต าแหน่งตรงตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) 

2 13 22 14 2 2.98 59.62 

7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่เที่ยงตรงตามสภาพความเป็นจริง 

3 16 27 7 0 3.28 65.66 

8. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้าน 
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ง านหลั ก  ( Hard Skills)  
และด้านที่เสริมทักษะการปฏิบัติงาน (Soft 
Skills) อย่างต่อเนื่อง 

4 9 31 8 1 3.13 62.64 

9. บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู ้และ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

5 15 28 5 0 3.38 67.55 

10. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

8 15 26 4 0 3.51 70.19 

11.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ยืม  
ให้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่วนใหญ่ 

3 18 27 5 0 3.36 67.17 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-8 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

มีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้ เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงิน
สมทบกองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 
12. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัว
ให้สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6 17 26 4 0 3.47 69.43 

13. บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ชี้แจง
ภารกิจและข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 

6 16 24 7 0 3.40 67.92 

14. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคี และมี
ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

8 13 26 6 0 3.43 68.68 

15. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร
กองทุนฯ 

9 12 24 7 1 3.40 67.92 

 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 
ของกองทุนยังไม่จูงใจในการธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่และไม่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

7 21 19 4 2 3.51 70.19 

2. การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่องและบุคลากรบางส่วนขาดความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 

8 20 20 4 1 3.57 71.32 

3. การมอบหมายงานไม่ตรงตามต าแหน่งงาน 4 15 27 4 3 3.25 64.91 
4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
ขาดองค์ประกอบด้านการวิเคราะห์สภาวะ
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และการน า
ปัจจัยส าเร็จจากการด าเนินงานในอดีต  
ไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ จึงถูกปรับลด
คะแนนคุณภาพลงจาก 5.000 คงเหลือ 
4.000 

3 15 28 6 1 3.25 64.91 

5.  บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้ 
การท างานเกิดความล่าช้าและหาโอกาส 
ในการพัฒนาตนเองได้น้อย 

7 16 24 5 1 3.43 68.68 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-9 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

6.  ข า ดบุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ 
ด้านกองทุนเชิงลึก และความรู้ด้านนิติกรรม
สัญญาความรู้เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติด้ านการ เงินและบัญชี
กองทุนที่ถูกต้อง 

7 17 23 5 1 3.45 69.06 

7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

7 17 21 6 2 3.40 67.92 

8.  ขาดบุคลากรที่ มีทั กษะในการ เป็ น 
นักการตลาด (บริการของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน) 

9 17 22 4 1 3.55 70.94 

9. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 6 17 23 5 2 3.38 67.55 
10.  บุคลากรขาดความมั่นคงในฐานะ 
การงานและแรงจูงใจเนื่องจากส่วนมาก 
ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ 

9 16 22 5 1 3.51 70.19 

 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
และคุณภาพของบุคลากรภาครัฐท าให้
กองทุนต้องพัฒนาตามแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

7 14 29 3 0 3.47 69.43 

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  
ซึ่งช่วยเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
ได้เป็นอย่างด ี

3 15 31 3 1 3.30 66.04 

3.  รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

6 14 26 7 0 3.36 67.17 

4. มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาและก ากับการบริหาร
ครอบคลุมด้านการบริหารบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 19 23 4 1 3.47 69.43 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-10 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

5.  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
มีความก้าวหน้าและทันสมัย สามารถน ามา
ปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

5 12 27 8 1 3.23 64.53 

6.  มีงบประมาณเพียงพอและคล่องตัว 
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6 15 25 4 3 3.32 66.42 

 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มาตรการควบคุมการเพ่ิมอัตราก าลัง 
ของภาครัฐ 

5 12 30 6 0 3.30 66.04 

2. ระบบค่าตอบแทนที่อิงกับระบบราชการ
ท า ให้ การจ่ ายค่ าตอบแทนไม่ ยื ดหยุ่ น  
และไม่สะท้อนค่างาน 

8 15 26 3 1 3.49 69.81 

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ด าเนินการโดยน าค่าคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็น 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ตามหลักการวิเคราะห์ SWOT 
และสามารถน าไปวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ต าแหน่งดังภาพต่อไปนี้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2-11 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 3 
การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะท างานได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 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 โครงสร้างพ้ืนฐาน
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 มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต  



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 
  เป้าหมายที่ 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 
   เป้าหมายที่ 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  
ประกอบกับความ ท้าทายใหม่ จากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวน การวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศเพ่ือตอบสนองต่อบริบท  
และความต้องการของประเทศที่มีอยู่ เดิม ภายใต้แนวทางรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางผลิตและพัฒนา ก าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ ฟ้ืนฟู
และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามคว ามต้องการ 
ของตลาดแรงงาน มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานเพ่ือพัฒนา 
ทักษะแรงงาน ตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ตลาด
อย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้ง Matching Platform ที่สามารถอ านวยความสะดวกในด้านการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในส าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถสร้างแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน แรงงานสามารถเพ่ิมหรือปรับความรู้ และทักษะเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้ องการ 
ของตลาด ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่างครบวงจร ผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3-5 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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 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  
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 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 
ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัลการสร้างระบบการจ้างงาน  
ที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ รวมทั้ง  
การพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและการจ้างงานข้ ามแดน 
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
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ทุกช่วง เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพในการท างานและน าความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.7 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 
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ของโลก (Global citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพ 
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  
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 
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 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 

3.8 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 
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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  
 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 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เนื่องจากพัฒนาระบบการท างานให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับการใช้ดิจิทัล
สนับสนุนการท างาน 

3.9 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  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้
ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงานแต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคลากรของตน 
ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเหล่านี้ โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่าย
เกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ให้การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานเองของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้กรมสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพ่ืองานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-1 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทท่ี 4 
การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญผ่านโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 โดยคณะท างาน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 ผลสรุปการระดมความคิดเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1.  กองทุนมี กรอบแผนปฏิบั ติ ก ารกองทุ นซึ่ ง
ก าหนดให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นเป็นหนึ่งแผนของกองทุน ซึ่งน าแผนนั้นมา
ใช้ในการก าหนดแผนการด าเนินงานของกองทุนให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีจิตบริการเอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศและของกองทุน 
3. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคี และมีความร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรกองทุนฯ 

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ที่ตรงกับ
ภารกิจรับผิดชอบ 
2. บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้การท างานเกิด
ความล่าช้าและหาโอกาสในการพัฒนาตนเองได้น้อย 
3. ยังขาดการวางระบบการบริหารทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีอย่างจ ากัดท าให้ขาดการถ่ายทอด
ความรู้ และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
5. บุคลากรยังขาดทักษะด้านการใช้ IT ส่งผลให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมใหม่ค่อนข้างน้อย 
6.  การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน 
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่ต่อเนื่องและบุคลากรบางส่วนขาดความช านาญ 
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 
7. บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้การท างาน 
เกิดความล่าช้า 
8. งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับความถนัดของ
บุคคล 

 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ส่ งผลให้บุ คลากรสามารถน า เทคโนโลยีมาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง 
แผนกรม ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ เ อ้ือต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ชัดเจน 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เ อ้ืออ านวย 
ใ ห้ ก อ งทุ น ขั บ เ ค ลื่ อ น อย่ า ง คล่ อ ง ตั ว แ ล ะมี
ประสิทธิภาพ 
2. กระแสการพัฒนาทุกมิติ  การเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารและการพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคล ในรู ปแบบ เดิ ม  ทั กษะ เดิ ม  
ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
3. กระแสโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย  รวดเร็ ว  นวัตกรรม และมีความคิด
สร้างสรรค์ซึ่ งผลต่อการด าเนินการของกองทุน  
แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ พ ร้ อ ม  
โดยต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น 
4. มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ ค าแนะน า  ปรึ กษา  และก ากับการบริหาร
ครอบคลุมด้านการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

3. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน
ส่งผลให้ความอดทน ความคาดหวังที่จะต่อสู่กับ
อุปสรรคต่อการท างานลดลง 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-3 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.1 การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 เพ่ือให้การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
กองทุนฯ จึงได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้ผลดังนี้ 
 4.1.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-4 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 4.1.2 Mega Trend 
  4.1.2.1 ด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดทั้งเชิงโครงสร้างประชากร พฤติกรรม
คนในสังคมค่านิยมและแบบแผนการด าเนินชีวิต 
  4.1.2.2 ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ 
  4.1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ โครงสร้างตลาด กระบวนการด าเนินธุรกิจ 
BRICS 
  4.1.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างสังคม
สีเขียว 
  4.1.2.5 ด้านการเมือง ได้แก่  การเกิดขึ้นของกลุ่มอิทธิพล การคงอยู่และการรับรู้ 
ให้ความส าคัญกับกลุ่มอิทธิพล การอยู่ร่วมกันและการดูแลโลกร่วมกัน 
 4.1.3 Generation 2021 
  4.1.3.1 Baby Boomer เกิดช่วงปี ค.ศ. 1946 - 1964 
  - ต าแหน่งผู้บริหารภายในองค์กร 
  - มีความอดทนสูง มุ่งม่ันท างานหนัก จงรักภักดีต่อองค์กร 
  - ให้ความส าคัญกับครอบครัว ให้ลูกได้เรียนสูง ๆ จะได้ไม่ล าบากเหมือนตัวเอง 
  4.1.3.2 Gen X เกิดช่วงปี ค.ศ. 1965 - 1979 
   - ส่วนใหญ่มีค่านิยมในการท างานที่ต้องใช้ทักษะความคิดมากกว่าใช้แรงงาน 
เนื่องจากมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น (ผลจากการทุ่มเทของ Baby Boomer) 
   - รับค่านิยมจาก Baby Boomer มา ท าให้เป็นคนทุ่มเทกับงาน ท าให้เศรษฐกิจใน
ภาคบริการเติบโต 
   - นิยมท างานในเมือง 
  4.1.3.3 Gen Y เกิดช่วงปี ค.ศ. 1980 - 1996 
   - พ่อแม่มีลูกน้อยลง Gen Y จึงได้ความรักความใส่ใจมาก และคุ้นเคยกับการที่มีคน
พร้อมทุ่มเทท าทุกอย่างให้ 
   - ไม่อยากเป็นอย่าง Baby Boomer และ Gen X จากการเห็นวิถีชีวิตของรุ่นพ่อแม่
และปู่ย่าตายาย 
   - มีความคิดเป็นของตัวเอง ให้ความส าคัญกับตัวเองมาก มุ่งผลส าเร็จ มากกว่ากติกา 
ขั้นตอน หรือระเบียบแบบแผน 
   - คนส่วนใหญ่ในองค์กรเป็น Gen Y 
  4.1.3.4 Gen Z เกิดช่วงปี ค.ศ. 1997 - 2009 
   - Multi tasking ท าอะไรหลายอย่างได้พร้อมกัน ชอบท าอะไรด้วยตัวเอง ค้นคว้า
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
   - ความคุ้นชินกับอิสระในการเข้าโลก Digital และค้นพบข่าวสาร ความรู้มากมาย 
ท าให้คนรุ่นนี้เชื่อในความยั่งยืนและมุ่งตามความฝันของสตาร์ทอัพ มากกว่าจะเรียนหนังสือเพ่ือไปท างานลูกจ้าง 
มืออาชีพ 
  4.1.3.5 Gen Alpha เกิดช่วงปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา 
   - เกิดและเติบโตพร้อมเทคโนโลยี จนเป็น “Digital Native” มีชีวิตบนพ้ืนฐาน 
ของโลกเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด เรียนรู้เร็ว 
   - คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างรับความแตกต่างได้มากขึ้น 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-5 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

สภาวะปัจจุบัน/ปัญหา แนวโน้มในอนาคต 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการปฏิบัติงาน และงานที่บุคลากรได้รับ
มอบหมาย ไม่ ต ร ง กั บ คว าม รู้ ค ว ามส า ม า ร ถ 
หรือความถนัดของบุคลากร 
2. กองทุนยังไม่มีการสร้างเครือข่าย การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน (ส่วนกลาง และภูมิภาค) ระบบ
การติดตามการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ขาดแรงจู งใจและความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วม ท าให้มีอัตราการเข้า - ออก
สูง 
4. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
5. การพัฒนาบุคลากรให้ความส าคัญกับความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
6. ผู้บริหารหน่วยงานระดับภูมิภาคมอบหมายงาน
กองทุนไม่เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง 
 
ปัญหา 

• กองทุนขาดระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ท าให้
ชิ้นงานเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่นคู่มือ
การปฏิบัติงาน หรือการใช้ระบบพ่ีเลี้ยง 

• กองทุนไม่มีระบบสารสนเทศของกองทุนที่
ช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน 

• บุคลากรกองทุนไม่มีการติดต่อสื่อสาร/
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เท่าที่ควร 

• ค่าตอบแทน/สวัสดิการ ของลูกจ้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานไม่เพียงพอต่อการสร้าง
แรงจูงใจ หรือค่าครองชีพที่มีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นทุกปี 

1. กองทุนควรมีการจัดสรรโครงสร้าง กรอบ
อั ต ร า ก า ลั ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ ต ร ง กั บ ส า ย ง า น 
และมีความสอดคล้องกับการด าเนินงาน เป็นไปตาม
ภารกิจของกองทุน 
2. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องมุ่งเน้นพัฒนาคน 
ให้มีศักยภาพ สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ ช่ ว ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ลดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงต่อการทุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
4. ปรับโครงสร้างบุคลากรจากลูกจ้างกองทุน 
เป็นพนักงานกองทุนเพ่ือให้บุคลากรมีค่าตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานและมีสิทธิสวัสดิการที่ดีขึ้น 
เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือน/เงินเพ่ิม 
5.  มีคู่ มื อการปฏิบัติ ง านส าหรับผู้ ปฏิบั ติ ง าน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
6 .  การ พัฒนาทั กษะ ความรู้ ค ว ามสาม ารถ 
ของบุคลากรให้ เกิ ดความพึงพอใจ และสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
• ผู้ บ ริ ห า รกองทุ น พัฒนาฝี มื อแร ง ง าน  

ให้ความส าคัญของการน าแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
และออกระเบียบ ประกาศ แนวทางการ
ด าเนินงาน ที่สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 

• เจ้ าหน้ าที่ กองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แสวงหาแนวทางและสร้างความร่วมมือใน
การบูรณาการในการท างานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาทรัพยากร
อย่างสูงสุด 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4-6 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.2 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

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

(คงเดิม) 

4.3 พันธกิจแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงาน  ระยะ 3 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

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

(คงเดิม) 

 จากการร่วมระดมความคิดเห็น ผู้ เข้าร่วมตกลงร่วมกันว่าให้  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยังคงเดิม  
และท าการทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ดังนี้ 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-7  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

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  

แผนปฏบิตักิารด้านแรงงาน 
 (พ.ศ. 2563 - 2465 ) 

5. การท่องเท่ียว 
 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่ 
 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 

 

แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ 

แผนปฏบิตัริาชการกรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 -  2565)  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

4. อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

นโยบายเร่งด่วน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูล 
ให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  4-8  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.4 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

 

 

 

 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

X       X   X X  กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 

  X 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ ายเ พ่ือการพัฒนาฝีมื อ
แรงงาน 

X X     X     X  พัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องภารกิจ
กองทุน 

  X 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร 

  X 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

บทท่ี 5 

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

 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และน าผลดังกล่าวเพ่ือการวิเคราะห์ และการประมวลความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจ มาก าหนด
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 - 2565) มีรายละเอียดดังนี้ 

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

 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจกองทุน 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
  ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ผลผลิต โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง ค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุน 
  ผลลัพธ์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่ตรงกับสายงาน ท าให้การด าเนินงานของกองทุน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  โครงการ/กิจกรรม 
 1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 3. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 4. กิจกรรมการการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน  
  ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  ผลผลิต เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานด้านกองทุน 
  ผลลัพธ์ บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพและด าเนินงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
  โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านประเมินเงินสมทบ 
 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 
 5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมิน 
เงินสมทบ 
 6. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  ผลผลิต เจ้าหน้าที่กองทุนมีสภาพแวดล้อมการท างานและอุปกรณ์การด าเนินงานที่เหมาะสม 
  ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่กองทุนมีประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
และการดูแลสุขภาพ 
  เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  โครงการ/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-3  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

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

กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนมี
ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิ
บาล 

พัฒนา
กระบวนการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลของ
กองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 
และ 
ธรรมาภิบาล 

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

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุก
ต าแหน่งงานในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
ผลลัพธ์ 
น าค าบรรยายลักษณะงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน 

   

2. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับความส าเร็จใน
การทบทวนโครงสร้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีโครงสร้างที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และจากกรมบญัชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
น าโครงสร้างไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

3. กิจกรรมการจัดท า
แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดบัความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทางการ
ด าเนินงาน สรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
มีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
สามารถใช้แนวทางการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ในการรับสมัครคัดเลอืก
ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

   

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-4  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    4. กิจกรรมชี้แจง

แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

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

   

2. การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง 

ผลผลติ  
เสรมิสร้างศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรใน
การด าเนินงานด้าน
กองทุน 
ผลลัพธ์  
บุคลากรของกองทุน 
มีศักยภาพและ
ด าเนินงานโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง
ในการ
ปฏิบัติงาน 

5. โครงการสมัมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละของผูเ้ข้าสมัมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาฝีมือ
แรงงาน  

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

   

6. โครงการเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็นนัก
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

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

   

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-5  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    7. โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงิน
สมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

ผลผลติ 
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

   

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

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่
เข้าร่วมโครงการที่มผีล
การประเมินการเข้า
อบรม 

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

   

9. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม
โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
เพิ่มขึ้น 

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

   

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-6  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    10. โครงการสัมมนา 

เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุน 
ที่เข้าร่วมสมัมนามี
ความรู้ความเข้าใจ
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

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

   

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

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

บุคลากรไดร้ับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร 

11. กิจกรรม 
การจัดมมุพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และบอร์ดให้
ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและบอร์ด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

ผลผลติ 
การจัดมมุพักผ่อนและบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีได้ใช้มุมพักผ่อนและมีบอร์ดให้
ความรู้แก่ตนเอง 

   

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-7  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็น
หลัก 

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

ของโครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
    12. กิจกรรมการจัด

สภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสมและ
จัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท างาน 

การจัดสภาพแวดล้อม
และเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการท างาน 

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

   

13. กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน อยู่ 
อย่างไรให้ไกลโรค 

ร้อยละของผูเ้ข้า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้
ไกลโรค 
มีความรูด้้านสุขภาพ 

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

   

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-8  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 

 
 แผนปฏบิตัิราชการกรมพฒันาฝีมือ

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

แผนปฏบิตัิราชการเรื่องที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

แผนปฏบิตักิารด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

ประเด็นหลกัที ่3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

พันธกจิ :  
๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคลอ้ง
ภารกจิกองทนุ 
3. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของบุคลากร 

วิสัยทศัน์ : บริหารและพัฒนาบุคลากร 
ของกองทุนให้มีคุณภาพเพื่อให้บรรล ุ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ ของกองทนุ 

เป้าประสงค์  
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 

มีประสทิธิภาพ และธรรมาภิบาล 

กลยทุธ์  
พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์  
บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

กลยทุธ์  
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏบัิติงาน 

เป้าประสงค์  
บุคลากรได้รับการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ 

ชีวิตที่ด ี

กลยทุธ ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่3  
บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและกองทนุพัฒนาฝมีือแรงงานมีศักยภาพสูงขึน้ 

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

ประเด็นหลกัที ่1  
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นหลกัที ่2  
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

ประเด็นหลกัที ่3  
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากร 

กลยทุธ์ พฒันาบุคลากรของกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน
ให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้ 

เป้าประสงค์ที ่2 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ด าเนนิงานกองทุน 

เป้าประสงค์ที ่1 การเพิ่มประสิทธผิลของระบบประเมนิผล
การด าเนนิงานทุนหมุนเวียน 

กลยทุธ์ พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการ
ด าเนนิงานกองทุน 

กลยทุธท์ี่ 2 ปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มการท างานให้
เหมาะสม เสรมิสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 

กลยทุธท์ี่ 1 การเพิม่
ประสิทธผิลของระบบ
ประเมนิผลการด าเนนิงานทุน
หมุนเวียน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-9  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

 
 

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

วิสัยทัศน์ : บริหารและพัฒนาบคุลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพื่อให้บรรลตุามวสิัยทัศน์ พันธกิจ ของกองทุน 
 

พันธกิจ : 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจกองทุน 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
 

ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

โครงการ/กจิกรรม 
1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
2. กิจกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
3. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน  

ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ บุคลากรมสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบตัิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านประเมินเงินสมทบ 
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 
6. โครงการสมัมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากร 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ด 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
และจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน 
3. กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-10  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
 

วิสัยทัศน์ : บริหารและพัฒนาบคุลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพื่อให้บรรลตุามวสิัยทัศน์ พันธกิจ ของกองทุน 
 

พันธกิจ : 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจกองทุน 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
 

ประเด็นหลักที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

โครงการ/กจิกรรม 
1. กิจกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
2. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน  

ประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ บุคลากรมสีมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบตัิงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 
5. โครงการสมัมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากร 

เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-11  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 
2563 2564 2565 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1 1 1 1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
- - 

1 1 1 2. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1 1 1 3. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 1 1 4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของ
กองทุน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 1 1 5. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 944,800 - 988,200 

2 1 1 6. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 364,400 808,800 729,200 

2 1 1 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านประเมินเงินสมทบ 

- 3,975 - 

2 1 1 8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการประเมินเงินสมทบ 

- - 625,000 

2 1 1 9. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- - 985,300 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-12  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 
 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
2 1 1 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
- - 79,900 

3 1 1 11. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 12. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 13. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมเงิน 1,309,200 812,775 3,407,600 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  5-13  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5.3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสรจ็ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
2. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน             
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

            

4. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน              
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ  

            

6. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลือ่นภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

            

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  

            

8. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค             



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   5-14  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์   : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์   : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของกิจกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 กิจกรรมชี้แจง

แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล โดยใช้
เวลามาช่วยในการก ากับเพื่อให้
บุคลากรทราบตั้งแตร่อบการ
ประเมิน 

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

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

หน่วยงานมีความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อย
กว่าร้อยละ 20 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
ในปีท่ีผ่านมา 
2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 
3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้หน่วยงานที่ม ี
ข้อสงสัย 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-15 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.         /2565 

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

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

6. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลามาช่วย 
ในการก ากับเพื่อให้บุคลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

7. เป้าหมาย 
 มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน 
 

รหัส 1128 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านประเมินผลบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

10. ผลผลิต 
 มีแนวทางในการด าเนินการประเมินผลของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ผลลัพธ์  
 สามารถใช้แนวทางการประเมินผลบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้ 

12. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

13. งบประมาณ  
 - 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เกณฑ์การวัด :  
 

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

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-17  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ศึกษา ทบทวนปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จของ
การช้ีแจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ระดับ 5 50             บท..  

2. เสนอกรมขอความเห็นชอบ
แนวทาง 

25             บท.  

3. จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

25             บท.  

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-18  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1   : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์   : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์   : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานสรรหา และเลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 กิจกรรมการ 

จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
ของกองทุน 

เพื่อให้หน่วยงานตาม
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีแนว
ทางการด าเนินการสรร
หา เลือกสรรบุคลากร
ของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

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

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการด าเนินงาน
สรรหา และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

หน่วยงานมีความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า
ร้อยละ 20 

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

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-19 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

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

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

6. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

7. เป้าหมาย 
 มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ เผยแพร่ให้ผู้ใช้งาน 
8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านสรรหาและเลือกสรรบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 

รหัส 1129 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-20 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

10. ผลผลิต 
 มีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ผลลพัธ์  
 สามารถใช้แนวทางการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการรับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 

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

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานสรรหา และเลือกสรรบุคลากรกองทุน 
เกณฑ์การวัด :  

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



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-21  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดับ 5 20             บท..  

2. ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

20             บท.  

3. จัดท าแนวปฏิบัติ 20             บท.  

4. แจ้งเวียนการแนวปฏิบัติ 20             บท.  

5. รายงานผลการด าเนินงาน 20               

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-22  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
3 โครงการสัมมนา เรื่อง  

การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ผลผลิต 
ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าสัมมนาน า
ความรู้ ความเข้าใจ
ไปด าเนินงานด้าน
กองทุน ตาม
เป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมาย 

ร้อยละของผูเ้ข้า
สัมมนา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

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

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

มี.ค. 65 988,200 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-23  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

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

  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผล
การด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2565 และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

       



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-24 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

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

รหัส 01210 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-25 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-26 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

10. ผลผลิต 
 ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 
11. ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าสัมมนาน าความรู้ ความเข้าใจไปด าเนินงานด้านกองทุน ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 

12. ระยะเวลา 
 เดือนมีนาคม 2565 

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

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

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

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-27  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

ร้อยละของผูเ้ข้า
สัมมนา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

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

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5.  จัดท ารายงานผลการด า เนินงาน
โครงการ 

20             บก.  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-28  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของบุคลากรกองทนุมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
4 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นนัก
ประชาสมัพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 85 

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

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

 

729,200 
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
364,600) 

กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-29 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

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

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

รหัส 01211 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-30 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือให้บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์  
6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

7. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ และสามารถพัฒนาทักษะของการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ ประสานงาน จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน  
รวมจ านวน 100 คน 

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

10. ผลผลิต 
 ร้อยละ 85 ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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11. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานน าความรู้และทักษะการประชาสัมพันธ์ไปเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารภารกิจกองทุน 

12. ระยะเวลา 
 รุ่นที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2565 
 รุ่นที่ 2 เดือนมิถุนายน 2565 

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

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็นนัก
ประชาสมัพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./
สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
5 โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบ 

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

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

ร้อยละของผู้เข้าอบรม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติงาน
เพิ่มขึ้น 

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

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

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

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

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

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ 

๒. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

6.2 เพ่ือชี้แจงวิธีการค านวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี และค านวณเงินเพ่ิม 
ตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการตรวจเอกสารแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ 

6.3 เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูล และบันทึกข้อมูลการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ผ่านระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

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

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

8. กลุ่มเป้าหมาย 

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

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

10. ผลผลิต 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติ งานกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

11. ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการ
ประเมินเงินสมทบสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
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12. ระยะเวลา 
 เดือนมีนาคม 2565 

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

๑4. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑5. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

กิจกรรมหลักของ
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานท่ี 
ในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ด้านการประเมินเงินสมทบ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 10             สร. สพ. 

2. จัดท าโครงการ  
และขออนุมัตโิครงการ 

30             สร. สพ. 

3. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

30             สร. สพ. 

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

20             สร. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  :  การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์   : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ผิดชอบ 
6 โครงการสัมมนา  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

1 เพือ่เพิ่มประสทิธภิาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพฒันาฝีมอื
แรงงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
2 เพือ่ให้บุคลากรมีความรู้
ความเขา้ใจในภารกิจ
กองทุนพฒันาฝีมอื
แรงงานในทิศทางเดียวกัน 
3 เพือ่ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์การท างาน
ร่วมกัน 
4 เพือ่รับฟังความคิดเห็น
และปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานกองทุนเพือ่
น าไปปรับปรุงแกไ้ขและ
วางแผนการด าเนินงานให้
มีประสทิธิภาพ 

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

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้าง
กองทุนที่เข้าร่วม
สมัมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มากกว่า 
ร้อยละ 90 

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

มิ.ย. 65 985,300 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

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

รหัส 01213 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-41 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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

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

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

10. ผลผลิต 
 มีบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจกองทุน ร้อยละ 90 

11. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

12. ระยะเวลา 
 เดือนมิถุนายน 2565 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5-42 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

 13.8 ค่ายานพาหนะ 78,000 บาท 

14. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของบุคลากรซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุนที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน    5-43  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

ร้อยละของบุคลากร 
ซึ่งเป็นลูกจ้างกองทุน 
ที่เข้าร่วมสมัมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5.  จัดท ารายงานผลการด า เนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์   : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3    : การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 
7 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

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

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

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้าร่วมโครงการที่
มีผลการประเมิน
การเข้าอบรม 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีผลการ
ประเมินการเข้า
อบรมมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

1. ตดิต่อ
ประสานงานสถานท่ี
ด าเนินการจัดอบรม
และวิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนินโครงการ
โดยวิธีการบรรยาย
พร้อมฝึกปฏบิัต ิ
4. ประเมินผล
โครงการ 
5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินโครงการ 

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

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

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

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

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

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

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เป้าหมายตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับส
นุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานที่
ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า
ร่วมโครงการที่มีผลการ
ประเมินการเข้าอบรม 

ร้อยละ 70 20             บท.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

20             บท.  

3.  ด าเนินโครงการโดยวิธีการ
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 

20             บท. สพร./
สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บท.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

20             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

8 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

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

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

ร้อยละของผูเ้ข้า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิน 
อยู่ อย่างไรให้ไกล
โรค มีความรู้ดา้น
สุขภาพเพิ่มขึ้น 

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

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

เม.ย. 65 
- 

ก.ค. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขที่โครงการ กพร.           /2565 

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

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

รหัส 11214 
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8. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

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

11. ผลลัพธ์  
 ผู้เข้ากิจกรรมมีความเข้าใจสุขอนามัยการกินอาหาร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

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

14. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของผู้เข้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค มีความรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู่ อย่างไรให้ไกลโรค 

กิจกรรมหลักของแผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

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

ร้อยละ 70 20             บท.  

2. รวบรวม/จดัท าประวตัิด้านขอมูลเบื้องต้น
ด้านสุขภาพ 

20             บท.  

3. ประชุมคณะท างาน 20             บท.  

4. เผยแพร่ข้อมลูด้านโภชนาการ กิน อยู่
อย่างไรให้ไกลโรค 

20               

5. สรปุผลรายงานการด าเนินงาน 20               

 


