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คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปฉบับนี้ นําเสนอหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงคการศึกษา ข้ันตอนการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษาของโครงการ วิธีการและแผนการปฏิบัติงาน และผลการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 
ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาครั้งนี้ สรุปนโยบาย แผนงาน กฎระเบียบและขอกําหนด 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการบริหาร บทสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการนําแผนสูการปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเปนกลไกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสอดคลองกับนโยบายชาติ 
และบริบททางสังคมท่ีมีความเปนพลวัตร 
 คณะทํางาน ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีใหการสนับสนุนขอมูล
สําหรับดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
และแผนปฏิบัติการประจําปฉบับนี้ จนเปนผลสําเร็จ และขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียของกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลภาคสนาม คณะทํางาน หวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษา 
จักเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีเชื่อมโยงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของประเทศตอไป 
    
         
  

       กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
                    กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

   ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาฝมือแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกําลังแรงงานใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังระดับชาติและระดับสากล 
พรอมกาวสู ไทยแลนด 4.0 และเพ่ือใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
มุงเนนการพัฒนาไปสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนดวย การสรางความเขมแข็งตามแนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกลไกประชารัฐมุงม่ันท่ีจะนําพาประชาชน สูการปฏิรูปประเทศ 
ในรูปแบบใหม ๒๐ ปตอจากนี้ ไปนับวาเปนชวงเวลาสํา คัญท่ีประเทศไทยจะตองผลักดัน 
ใหเกิดการพัฒนากําลังคนท่ีสามารถตอบสนองใหประเทศชาติ เกิดความ “ม่ังค่ัง” ซ่ึงสอดคลอง 
กับกรอบแผน ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 – 2570) แผนแมบทแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และกรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดกําหนดทิศทางเพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

   วิสัยทัศน 
   ยกระดับมาตรฐานการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน 

   พันธกิจ 
   1) พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานดิจิทัลใหเทาทันกับการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลของไทย/โลก 
   2) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   วัตถุประสงค 
   1) เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับขาราชการและบุคลากร เพ่ือการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล 
   2) เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   3) เพ่ือใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีชองทางในการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ เพ่ือตอบสนอง
ผูใชบริการภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 



ค 
 

   เปาหมายหลัก 
   1) ขาราชการและบุคลากรของกองทุน มีความรูและความเขาใจดานดิจิทัล 
   2) มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   3) มีระบบสารสนเทศท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอเนื่อง 

   ผลผลิต 
   1) บุคลากรมีความรูและความเขาใจในหลักการท่ีเก่ียวของกับทักษะดานดิจิทัล 
   2) มีระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   3) ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการบํารุงรักษาการทํางานระบบ 

   ผลลัพธ 
   1) มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินงานของกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2) สามารถใชระบบสารสนเทศจัดทํารายละเอียดเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
   3) กองทุนพัฒนาฝ มือแรงงานมีระบบสารสนเทศสําหรับรองรับผู ใชบริการภายใน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   4) ผลการสํารวจความตองการระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พรอมนําไปใช 
เปนขอมูลประกอบการดําเนินโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   5) ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง 
   6) เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตอบสนองผูใชบริการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

   ประเด็นหลัก 
   1) พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน แบบรวมศูนย 
   3) ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง  ๆของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ประเด็นหลักท่ี 1 พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัล
และการนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   เปาประสงค บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนความรูและทักษะดิจิทัล (Digital Skill) อยางเหมาะสม
ตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดิจิทัลตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
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   ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 
   เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน  
การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   กลยุทธ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน  
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

   ประเด็นหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เปาประสงค การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
สามารถเขาถึงประชาชนผูใชบริการหรือกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและแมนยํา 
   กลยุทธ เพ่ิมชองทางการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลายและงายตอการเขาถึง  
ผานทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต วิดีโอ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 

   อนึ่งการพัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานดิจิทัลใหเทาทัน 
กับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย/โลก และนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ  
ตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิ ทัล เ พ่ือใหการปฏิบัติ งาน 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน มุงสูกองทุนท่ีมีความพรอมในการบริหาร
จัดการดานดิจิทัลควรมีการดําเนินการดําเนินการตอไปดังนี้ 
   การพัฒนาการจัดเก็บระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนําเอาขอมูลท่ีมีอยูมาใชประโยชนได 
อยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนในเรื่องของการประเมินผล การพยากรณ ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
ตัวระบบงานหรือระบบโปรแกรมตางๆ ให มีความทันสมัย (Upgrade)  สามารถใชงานได 
หลายวัตถุประสงคมากข้ึนรวมไปถึงความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาเครือขายระหวาง 
กรมตางๆ หรือระหวางกรมกับกระทรวง หรือระหวางกระทรวงกับกระทรวง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะได 
นําขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสวนบุคคลของแรงงาน เพ่ือนําไปพัฒนาหรือตอยอดการพัฒนา
ใหกับแรงงาน ตอไป 
   การเตรียมความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณสํานักงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน การท่ีจะเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
ทันตอสภาพการณในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ใหมีความทันสมัย ปรับตัวใหเขากับการทํางาน  
ในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเครื่องมือ อุปกรณไปตามกาลเวลา 
รวมไปถึงชองทางในการสื่อสาร โตตอบระหวางผูปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูปฏิบัติการระบบ 
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการแกไขปญหาจากการทํางานท่ีเกิดข้ึน 
   การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเขามาในระบบฐานขอมูลกองทุน เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง
เครือขายภายในระหวางหนวยงาน โดยสามารถอํานวยความสะดวกท้ังผูใชภายในและผูใชภายนอก
และผูบริหารกองทุนและยังรวมไปถึง การดําเนินการออกแบบ Digital Platform ท่ีสามารถใชงานได



จ 
 

ทุกๆ Platform ทุกภาคสวนและสามารถตรวจสอบแสดงผลแบบ Real time ไดและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลประยุกตในกิจการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และใชระบบสื่อสารออนไลน เทคโนโลย ี
เมตาเวิสร (metaverse) ในดานหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสามารถเผยแพร และฝกอบรม 
ไดเปนจํานวนมากลดขอจํากัดเรื่องสถานท่ีและการเดินทาง ท้ังนี้ ในหลักสูตรการฝกอบรม  
ควรมีการเพ่ิมระดับความรูความสามารถของหลักสูตรใหสูงข้ึน เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยท่ัวไป 
จะมีหลักสูตร ระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง เปนตน ดังนี้ในการพัฒนาฝมือแรงงานจึงไมควร 
มีแคหลักสูตรระดับตน เพียงหลักสูตรเดียว รวมไปถึงหลักสูตรท่ีสามารถเพ่ิมทักษะความรูใหเพ่ิมสูงข้ึนได 
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับแรงงานในตลาดโลกได 

   ขอเสนอแนะ 
   - ผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และผู ท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจและสนับสนุน 
ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
   - การเสริมสรางความตระหนักรู ใหแกบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใหเทาทัน
กับเทคโนโลยีของไทย/โลก เพ่ือใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือในการขับเคลื่อนดานดิจิทัล 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และไปสูการปฏิบัติจริง 
   - ในชวงการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณโควิด-19 เปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาคน 
(New Skill, Up Skill) จึงควรดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก  
   - การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานอยางสมํ่าเสมอ  
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บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
   กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙) และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุน 
การฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบการจ้างงานและถูกปลดตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้สามารถพัฒนาทักษะ และยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ และหยุดให้กู้ยืมเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๗ บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน าทุนมาจากเงินที่โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารจัดการตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดว่า “ทุนหมุนเวียน” 
หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุนหรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้น  
เพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมบททุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร  
ทุนหมุนเวียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก ากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ในการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน  
และการจัดท ารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนและการจัดท ารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน 
ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน  
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน  
และลูกจ้าง ซึ่งตามมาตรา ๑๗ ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี 
และประมาณเงินสด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมัติอย่างน้อยหกสิบวัน ก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชี
ของทุกปี  และให้ส่ งกระทรวงการคลั งอย่ างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่ มต้นปีบัญชีของทุกปี   
เพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแลการบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน                        



๑-๒ 

และได้ก าหนดการประเมินผลทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมิน                     
ผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นประจ าปีในด้านการเงิน การปฏิบัติการ              
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน การปฏิบัติ งาน                       
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดตั้งขึ้นเป็น “ทุนหมุนเวียน” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕         
ซึ่งหมายถึงเป็นกองทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   อนึ่งกรมบัญชีกลางก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการดังนี้ 
   1) ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดให้หน่วยงานมีการจัดท าหรือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)  
ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน 
และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน 
   2) ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและ
ลูกจ้าง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มีหรือทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนมีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน และตัวชี้วัด     
ที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้มีและจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)    
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ที่มีความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปีนั้น 
จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน    
และสามารถวัดผลได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
   เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งแผนฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดในรอบปีบัญชี ๒๕๖๕ 
และเพ่ือให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทิศทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ 
และเป้าประสงค์ ขององค์กรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน แผนปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรอบหลักเกณฑ์        
การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจ าปี ๒๕๖๕ เป็นรูปธรรมสามารถใช้เป็นกรอบในการประเมิน  
ผลงานประจ าปี และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งเป็นไปตาม



๑-๓ 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผน 
   ๑) เพ่ือให้กองทุนมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนหมุนเวียน 
   ๒) เพ่ือให้กองทุนมีแนวทางและแผนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ๓) เพ่ือให้กองทุนมีแนวทางและแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
๑.๓ ขั้นตอนกำรศึกษำ 
   การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะท างานได้ด าเนินการแบบคู่ขนานและศึกษาพบว่า แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติงานมีบริบทที่ เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ กฎหมาย หน่วยงานรัฐและเอกชน  
ภาคประชาสังคม องค์ประกอบเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบหลัก 
คือ การวางแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐและการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภาครัฐ 
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ออกแบบขั้นตอน
การศึกษาดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนท่ี ๑ การศกึษา ค้นคว้า และทบทวนเอกสาร 

ก าหนดเครือ่งมือในการเก็บขอ้มูลและขอบเขตของ
ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง 

ขั้นตอนท่ี ๒  สัมภาษณ์เชิงลกึ 

ขั้นตอนท่ี ๓ จัดประชุมระดมความคิดเห็น 

ขั้นตอนท่ี ๔ วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดล้อมทางการบริหารโดยเทคนิค SWOT Analysis 

ขั้นตอนท่ี ๕ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการดิจทิลัด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน  
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนท่ี ๖ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเพือ่พิจารณารา่งแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนท่ี ๗  น าเสนอร่างจัดท าแผนปฏิบัตกิารดิจทิัลด้านกองทนุพัฒนาฝมีือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ต่อคณะอนกุรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝมีือแรงงาน 
และคณะกรรมการส่งเสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

ขั้นตอนท่ี ๘ แผนปฏิบัติการดิจทิัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ทบทวน 
ผลการ

ด าเนนิงาน
และพัฒนา
เครื่องมือ
รวบรวม
ข้อมูล 

เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

ก าหนดแผน 
ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติ

งาน 
และแผนท่ี 

น าทาง 

ส่งมอบรายงาน 

ภาพที่  ๑–๑ ขั้นตอนการศึกษา 
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   จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นขั้นตอนการศึกษาของโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมหลักและผลที่ได้รับ ดังนี้ 
 
   ขั้นตอนที่ ๑ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และทบทวนเอกสำร  หรือการรวบรวมและทบทวน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ตัวอย่างเช่น 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒o ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2564) นโยบายของรัฐบาล 

เช่น “Thailand ๔.๐” โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)  

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
4) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙) 
5) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
6) แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
7) แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลด้านกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8) บทบาท ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

9) กรอบหลักเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

10) คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานการวิจัย ระเบียบข้อบังคับ  
และรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งของหน่วยงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือให้คณะที่ปรึกษาทราบเงื่อนไขและข้อเสีย
เปรียบในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และน าข้อมูลเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลที่ได้จากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ได้แก่
   - ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและบริบททางการบริหารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบื้องต้น อาทิ จุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ       
   - ได้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงพ้ืนที่                    
ที่เหมาะสมในการลงภาคสนามท าการเก็บข้อมูล เพ่ือให้การศึกษาประสบความส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 



๑-๖ 

   ขั้นตอนที่ ๒  สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐ คน  
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เ สีย  
และทัศนะของผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซ่ึงในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   2.1 ที่ปรึกษาและคณะท างานร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง                           
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ประกอบด้วย  

1) ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2) ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5) ผู้แทนจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการส านัก
รับรองความรู้ความสามารถ 

6) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
7) ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจและการปฏิบัติงาน

ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   2.2 ด าเนินการติดต่อประสานงาน ออกหนังสือขอเข้าสัมภาษณ์ 
   2.3 สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงต่อคน 
   2.4 ถอดข้อมูลจากการบันทึกการสัมภาษณ์ 
   2.5 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
   2.6 เรียบเรียงข้อมูลและเขียนรายงานการศึกษาในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปเป็น
ประเด็นต่าง ๆ เช่น จุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2.7 น าข้อมูลบางส่วนเพ่ือร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
และแผนปฏิบัติการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 
   2.8 น าส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาในขั้นตอนถัดไป “โดยการระดมความคิดเห็น” 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ได้แก่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ           
ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านยุทธศาสตร์และแผนงานประจ าปีที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน มีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน มีการแสดง
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต้นสังกัด 
และมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนด 



๑-๗ 

   ขั้นตอนที่ ๓ กำรระดมควำมคิดเห็น จ านวน ๕ ครั้ง ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คนต่อครั้งต่อพ้ืนที่ 
ประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการ ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา ๒๔ และศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (First S-curve) อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เดิมหรือ (New S-curve) อุตสาหกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภทอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สถาบัน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
   จุดมุ่งหมายของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดข้อ
ได้เปรียบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอข้อเสนอแนะที่ดีและปฏิบัติได้ และมีข้อมูลที่เป็นเหตุผลอ้างอิง 
ที่ช่วยสนับสนุนให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเหล่านั้นปฏิบัติได้ หรือหากแนวคิดใดมีข้อเสียเปรียบ 
เชิงพ้ืนที่หรือการน าไปปฏิบัติ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือให้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติ โดยขั้นตอนในการด าเนินงาน มีดังนี้  
   3.1 ออกแบบและวางแผนการจัดประชุมระดมความคิดเห็น โดยมีข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นพ้ืนฐาน ใช้เทคนิค The Crawford’s Slip Approach : คือการระดมความคิด 
ที่ให้ความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีมน้ าหนักเท่ากัน ด้วยการเขียนแนวความคิดในแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนดและรวบรวมมาส่งให้กับผู้น ากลุ่มและน าความคิดแต่ละอย่างมาวิเคราะห์ทั้งเชิงลึก และแนวกว้าง
ผสมผสานกับเทคนิคประชุมระดมสมองแบบ Star bursting ซึ่งเป็นวิธีการช่วยให้ผู้ร่วมประชุมประเมิน
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
   3.2 ประชุมหารือร่วมกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือประสานงานการจัดประชุมระดม
ความเห็น ในส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง  
   3.3 ด าเนินการจัดประชุม จ านวน ๕ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คนประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการ ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ตามมาตรา ๒๔ และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง 
ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (First S-curve) อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม หรือ (New S-curve) 
อุตสาหกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่า ๒ ประเภทอุตสาหกรรม โดยเลือกจากผู้ประกอบกิจการที่มีพนักงานตั้งแต่  
๑๐ –  ๑๐๐ คน และกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่มีพนักงาน ๑๐๐ คนขึ้นไป โดยมุ่งเน้นสถานประกอบกิจการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ด าเนินธุรกิจตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรม New S-Curve 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม หรืออุตสาหกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ เป็นต้น  และเจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ส าหรับการจัดประชุมได้ก าหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑-๘ 

ตารางที่ ๑–1 พ้ืนที่เป้าหมายในการเก็บข้อมูลประชุมระดมความคิดเห็น 
พื้นที่เป้ำหมำย จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 

กรุงเทพมหานคร ๓๐  คน 
ชลบุรี ๓๐  คน 
อุบลราชธานี ๓๐  คน 
สุราษฎร์ธานี ๓๐ คน 
เชียงใหม่ ๓๐  คน 

รวมจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ๑๕๐ คน 
 
   3.4 สรุปข้อมูลประชุมระดมความคิดเห็น 

   3.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยส ารวจความต้องการของผู้ประกอบกิจการต่อการด าเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามวิธีทางสถิติวิจัย 

   3.6 เรียบเรียงข้อมูลและเขียนรายงานการศึกษา ในส่วนของการระดมความคิดเห็นสรุป 
เป็นประเด็นต่าง ๆ อาทิ จุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
 
   ขั้นตอนที่ ๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรโดยเทคนิค SWOT 
Analysis  
   เพ่ือจ าแนก ระบุปัญหา และอุปสรรคที่เป็นผลจากปัจจัยภายนอกและจุดด้อย จุดเด่น 
ที่เป็นผลจากปัจจัยภายใน ซึ่งการด าเนินงานขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล  
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อันจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ 
ตามหลัก TOWS Matrix และการเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
เชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกิจกรรมของขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
   4.1 ระบุจุดเด่น จุดด้อย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จากการน าข้อมูลหรือผลการศึกษาในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ 
   4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเด่นกับข้อได้เปรียบ จุดเด่นกับข้อเสียเปรียบ 
จุดด้อยกับข้อได้เปรียบ และจุดด้อยกับข้อเสียเปรียบ ตามหลัก TOWS Matrix เพ่ือหาต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ 
   4.3 วิเคราะห์แผนงานโครงการตามต าแหน่งยุทธศาสตร์เพ่ือระบุแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
   4.4 สังเคราะห์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 



๑-๙ 

   ขั้นตอนที่ ๕ จัดท ำร่ำงแผนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลด้ำนกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน  
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   ขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหารผลการระบุ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แผน วิเคราะห์โครงการและเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์  
กับยุทธศาสตร์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือสรุป วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นผลส าเร็จ พร้อมกันนั้นจะได้ด าเนินการร่างแผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานและสังเคราะห์ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติ 
แผนระดับกระทรวงและบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลัง ทั้งนี้กิจกรรมของขั้นตอนที่ ๕ มีดังนี้ 
   ๕.๑ ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและผลการศึกษาเพ่ือสรุปและจัดท าวิสัยทัศน์  
จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ๕.๒ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๕.๓ การก าหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานในขั้นตอนที่  ๕ ประกอบด้วย ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
ร่างแผนที่ปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
   ขั้นตอนที่ ๖ กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจ 
ในนโยบายสาธารณะต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ 
เสียกับการด าเนินการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและน าข้อมูล 
ข้อเสนอแนะมาปรับ เพ่ือให้ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความเหมาะสมเชิงปฏิบัติมากขึ้น ส าหรับ 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 



๑-๑๐ 

ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าปี กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑ ครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

๑) ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ๑ คน 
    2) เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 16 คน 
             3) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 1 คน 
            4) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 13 คน 
              5) ผู้แทนจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 46 คน 
             6) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 81 คน 
   กิจกรรมในการด าเนินงานของขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 
   6.1 เตรียมการจัดประชุมเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ การก าหนดประเด็นรับฟังความ
คิดเห็น การประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเป้าหมาย เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารและแบบรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
   6.2 ด าเนินการประชุมเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น 

1) จัดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นลงทะเบียน แจกเอกสารข้อมูล/แบบสอบถาม 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม 

2) พิธีเปิดโครงการ 
3) บรรยาย และเตรียมน าเสนอภาพรวมความเป็นมารายละเอียดโครงการ 
4) เปิดรับฟังความคิดเห็น และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
5) สรุป กล่าวขอบคุณ และปิดงาน 

   6.3 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและน าข้อมูลไปปรับร่างแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสรุปเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ร่างแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียกับการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ขั้นตอนที่  ๗ น ำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกองุทนพัฒนำฝี มือแรงงำนต่อ
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 



๑-๑๑ 

   ภายหลังจากการศึกษาและการด าเนินการหาข้อสรุป โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลดังกล่าวปรับและน าเสนอ  
   1) แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ฉบับร่าง) 
   2) แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ฉบับร่าง) 
   3) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) 
   4) น าเสนอแผนที่น าทาง (Road map) แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) ที่เชื่อมโยงกับ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) 
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) เพ่ือกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีทิศทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
   วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การขอรับความความคิดเห็นเพ่ือน าไป
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ เป้าประสงค์การบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกทั้งขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผลที่คาดว่าจะได้รับคือความคิดเห็นและฉันทามติ
จากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
   ขั้นตอนที่ ๘ รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
   ภายหลังจากการน าเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ปรึกษาจะน ามาปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
พร้อม Soft file ที่ไม่มีการป้องกัน บรรจุในแผ่นซีดีรอมไว้ในเล่ม จ านวน 10 เล่ม ส่งมอบงานให้กับกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภายในเวลาที่ก าหนดตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ        
   1)  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนในรอบระยะเวลา  
พ.ศ. 2566 – 2570 รวมไปถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวียน       
   2)  การบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งผล
โดยตรงต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 
 



๑-๑๒ 

 
 
บทสรุป           
   บทที่ ๑ บทน า น าเสนอหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นที่มาและความส าคัญของการศึกษาครั้งนี้  
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือแสวงหาค าตอบตามวัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขต 
ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการและแผนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 

4 มี.ค. – 30 มี.ค. 65 

 Progress Report 

20 พ.ค. 65 

 Final Report 

๑ กรกฎาคม 65 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

เก็บข้อมูล 
สัมภาษณ์เชิงลึก & ประชุมระดมสมอง 

วิเคราะห์ข้อมูล SWOT & TOWS matrix 

 

ร่างแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 

และแผนปฏบิัติการประจ าป ี

รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
งวดที่ ๓ และ 
- แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา

ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (ฉบับร่าง) 

- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านกองทุนพัฒนาฝีมอื
แรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570  
(ฉบับรา่ง) 

- แผนที่น าทางบูรณาการ  
๓ แผนงานพร้อมขอ้เสนอแนะในการ
น าไปปฏิบัต ิ

ทบทวนการ
ด าเนินงาน 

ศึกษาเอกสาร 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

พัฒนาเครื่องมือ
เก็บข้อมูล 

ภาพที่ ๑–2 แผนภาพสรุปขั้นตอน 
และระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

Inception Report 



บทท่ี 2 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
  จากสภาพการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม การเติบโตอยางกาวกระโดดดานเทคโนโลยี 
รวมไปถึงเศรษฐกิจและการเมือง สงผลใหองคกรในภาครัฐตองมีการเตรียมตัว เตรียมความพรอม 
รับตอการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยูตลอดเวลา และจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหมท่ีมุงเนนใหหนวยราชการ
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทํางานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐาน 
การทํางานของหนวยงานราชการใหอยูในระดับสูงเทียบเทามาตรฐานสากลโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ท่ีมุงเนนใหการดําเนินการภาครัฐเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเกินจําเปน ผอนคลายกฎ ระเบียบ เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการทํางาน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ และเปนระบบ สงเสริมสนับสนุนการใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใชในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ 
  ดวยเหตุผลท่ีสําคัญดังกลาวขางตน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษา และวิเคราะหบริบท 
ของการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ นโยบายท่ีเก่ียวของ ไดแก 

• ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานประกอบดวย  
1) บริบทการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ ทิศทาง กรอบนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ 
2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
3) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2570) 
4) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
5) รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
6) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
7) คําแถลงนโยบายรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2562)  

   8) แผนพัฒนาดิจิ ทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)  
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2566 – 2579)  

9) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) 
10) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
11) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
12) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
13) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 -2565 
14) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
15) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2560 – 2564 
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16) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565 
  17) กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   18) ศึกษารูปแบบของการบริหารงานของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

• ทบทวนแผนงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน/ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดแก   
   1) ทบทวนแผนงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2560 – 2565) 
   2) แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565         
   3) กรอบหลักเกณฑการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี 2565 และผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา  

• ศึกษาความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 และผังแสดงความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการ 

  การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดังกลาวขางตน 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผน และเปนกรอบในการออกแบบกระบวนการวางแผน 
เชิงยุทธศาสตรเพ่ือถายทอดความเชื่อมโยงตางๆ และไดวิเคราะหแผน 3 ระดับท่ีมีผลตอการจัดทํา 
ของแผนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไว อันไดแก แผนยุทธศาสตรชาติ อันเปนแผนระดับท่ี 1 แผนแมบท 
ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
อันเปนแผนระดับท่ี 2 โดยแผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ ไดแก แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน แผนปฏิบัติ
การดานแรงงาน ท้ังนี้  เพ่ือนําไปสู การจัดทําร างแผนปฏิบัติการด านกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 รางแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และ รางแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
อันเปนแผนระดับท่ี 3 ใหเกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานอยางเปนรูปธรรม  
และสงผลตอการดําเนินงานไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวไดตามระยะเวลาท่ีวางไวไดตอไป 
  อนึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานฉบับนี้ไดดําเนินการศึกษาบริบท 
การเปลี่ยนแปลง สภาพการณ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการสงเสริม 
และพัฒนาฝมือแรงงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ไมวาจะเปนแผนยุทธศาสตรชาติ 
ยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงเปนการวิเคราะหเพ่ือนําไปสูแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 และ แผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป ดังตอไปนี้ 
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2.1 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงาน 
  การดําเนินการศึกษา บริบทการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ ทิศทาง ทบทวนนโยบาย 
และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก 
  1) บริบทการเปล่ียนแปลง สภาพการณ ทิศทาง กรอบนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ 
   จากแนวทางการปรับโครงสรางตลาดแรงงาน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย กวาทศวรรษท่ีผานมา
เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความทาทายหลายครั้ง ท้ังวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลก สถานการณมหาอุทกภัย 
และความไมสงบทางการเมือง แตดวยพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเงินท่ีแข็งแรงทําใหความเสียหายตอเศรษฐกิจ 
อยูในวงจํากัดและฟนตัวไดเร็ว แตอยางไรก็ตามวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยตั้งแต มกราคม 2563 กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงและกระจายเปนวงกวาง
ผูคนตองขาดรายได  ตกงาน และอพยพคืนถ่ินจํานวนมาก อีกท้ังสถานการณ ท่ียืดเยื้อยาวนาน  
ไดสรางรอยแผลเปนใหกับระบบเศรษฐกิจและซํ้าเติมปญหาเชิงโครงสราง ของตลาดแรงงานท่ีมีอยูเดิมใหยิ่ง
ปรากฏชัดเจน เศรษฐกิจไทยในระยะขางหนา จึงอาจไมสามารถฟนตัวกลับมาสูระดับเดิมไดอีก  
หากประเทศไทยไมผลักดันใหเกิดการปรับโครงสรางตลาดแรงงาน (Labor Market Restructuring)  
ซ่ึงจะเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญท่ีจะเอ้ือใหแรงงานปรับตัวพรอมรับมือ และอยูรอดภายใตโลกบริบทใหม  
(New Normal) และมุงหนาสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)  
ภายใตปญหาเชิงโครงสรางท่ีเรื้อรัง ท้ังคุณภาพแรงงานและทักษะท่ีไมตรงกับความตองการของตลาด  
และกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสรางความเสี่ยงตอการทดแทนการทํางาน
ของแรงงานและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ท่ีทําใหกําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง ตางสรางแรงกดดันใหแรงงาน
และภาคธุรกิจตองปรับตัว ขณะเดียวกันผูดําเนินนโยบายท้ังดานแรงงาน ดานการศึกษา และดานเศรษฐกิจ  
ก็ตองเรงแกปญหาอยางบูรณาการ กาวขามการมองปญหาแบบแยกสวนและผลักดันใหเกิดกลไกการปรับ
โครงสรางตลาดแรงงาน ท่ีสําคัญท้ัง 3 ประการ คือ  
   1) การบูรณาการปจจัยเชิงสถาบัน (Institution) ผานการเชื่อมโยงระบบการศึกษา 
และพัฒนาทักษะ เขากับนโยบายดานแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงผสานบทบาทระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะผูรวมคิดและลงมือทํา  
   2) การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลขนาดใหญ (Infrastructure) ผานการเชื่อมโยง
ขอมูลดานแรงงานและการศึกษาท่ีสะทอนการพัฒนาทักษะและการทํางานของแรงงานในระดับรายบุคคล 
และผลักดันการใชประโยชนจากฐานขอมูลเพ่ือออกแบบนโยบายท่ีตรงจุดและมีเครื่องชี้วัดผลสําเร็จ 
ท่ีชัดเจน  
   3) การสรางกลไกแรงจูงใจท่ีเหมาะสม (Incentive) ท่ีสนับสนุนใหเกิดการยกระดับ 
ปรับทักษะใหพรอมรับมือกับโลกในอนาคต มุงสูการเรียนรูตลอดชวงชีวิต และตอบโจทยการยกระดับ
ผลิตภาพการผลิต 
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  2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
   สรุปสาระสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ดังนี้ 
   (1) หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
       มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจํากัดเสรีภาพ 
ตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคง
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การแขงขันอยางเปนธรรม การปองกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
การคุมครองผูบริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเทาท่ีจําเปน หรือเพ่ือประโยชน
สาธารณะอยางอ่ืน การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตองไมมีลักษณะ
เปนการเลือกปฏิบัติหรือกาวกายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
       มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับ
ความคุมครองและชวยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอ
แกการยังชีพ และบุคคลผูยากไร ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
   (2) หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 
       มาตรา ๖๖ รัฐพึงสงเสริมสัมพันธไมตรี กับนานาประเทศโดยถือหลัก 
ความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือ 
กับองคการระหวางประเทศ และคุมครองผลประโยชนของชาติและของคนไทยในตางประเทศ 
       มาตรา ๗๔ รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานอยางเหมาะสม
กับศักยภาพและวัย และใหมีงานทํา และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดี
ในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชนอันท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ 
และพึงจัดใหมีและสงเสริมการออมเพ่ือการดํารงชีพเม่ือพนวัยทํางาน  
       มาตรา ๗๕  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาส ไดรับประโยชน
จากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมและพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 
       มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปนและยกเลิกหรือปรับปรุง 
กฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต 
หรือการประกอบอาชีพ โดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัว
บทกฎหมายตางๆ  ไดโดยสะดวก และสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง  
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   (3) หมวด 16 แนวนโยบายแหงรัฐ 
         ๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพ่ือใหประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ อยางยั่งยืน 
โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี 
         2) สรางกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน การนําความคิดสรางสรรค 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
         3) สรางกลไก เพ่ือสงเสริมสหกรณและผูประกอบกิจการ แตละขนาดใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และวิสาหกิจ
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสรางกลไกเพ่ิมโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

  3) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2570) 
   ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสราง 
การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   โดยสรุปสาระสําคัญของยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานได ดังนี้ 
   (1) ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
     มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก ๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจอัตลักษณ
วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม ๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ ๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบกิจการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต
บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศ
ไทย สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ํา
ของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
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ภาพท่ี 2-1  ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 ดานความสามารถในการแขงขัน 
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   (2) ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนด ี
คนเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะ
ท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบกิจการ
เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ภาพท่ี 2-2  ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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   (3) ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐยุทธศาสตร 
     มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก“ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ 
ท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน ใหมุงผลสัมฤทธิ์ 
และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝง
คานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา และเอ้ือตอการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวย 
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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ภาพท่ี 2-3  ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 ดานการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  4) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนแผนแมบทฯ เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติจํานวนท้ังสิ้น 23 ประเด็น ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ตองสอดคลองกับแผนแมบทฯ ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน “ประเทศไทย 
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ท้ังนี้ กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ใน 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
   ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว แผนยอย 6 การพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว 
   ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบกิจการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม แผนยอย 1 
การสรางความเขมแข็งผูประกอบกิจการอัจฉริยะ 
   ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอย 4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพแรงงาน 
  5) รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับท่ี  13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เปนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ท่ีเริ่มตนกระบวนการยกรางกรอบแผนภายใตยุทธศาสตรชาติ และจะมีผล 
ในการใชเปนกรอบเพ่ือกําหนดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติการในชวง 5 ปท่ี 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2571 – 2575) ไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลัก 
นําทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสูการบรรลุ เปาหมายในมิติต างๆ  
ภายใตยุทธศาสตรชาติอยางเปนรูปธรรม ในชวงเวลาท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยอยูในสภาวะท่ีตองเผชิญ
กับความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศท่ีมีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรง 
มากข้ึนในอนาคต ท้ังท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19  
และขอจํากัดของโครงสรางภายในประเทศท่ียังคงรอการปรับปรุงแกไขในหลายมิติ การกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ ในระยะตอไปจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับปจจัยท้ังภายนอกและภายใน  
ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยท่ีจะมีอิทธิพลตอโครงสรางและองคาพยพของประเทศ 
ในทุกมิติ เพ่ือนํามาประมวลผลประกอบการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงไปในอนาคต  
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนในการท่ีจะนําพาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศ 
ท่ีเศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตทามกลางสังคมท่ีสมานฉันททันสมัย กาวหนา ควบคูไปกับสิ่งแวดลอม 
ท่ีไดรับการดูแลรักษาและใชประโยชนอยางสมดุลในระยะยาว เพ่ือใหประเทศไทยสามารถเสริมสราง 
ความเขมแข็งจากภายในใหสามารถเติบโตตอไปไดอยางม่ันคง ทามกลางความผันแปรท่ีเกิดข้ึนรอบดาน
จากภายนอกและสามารถบรรลุเปาหมายระยะ 20 ป ภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามกรอบระยะเวลา 
ท่ีคาดหวังไวได 
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   (1) วัตถุประสงค 
     การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมาย
ท่ีจะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสราง
ความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การกําหนด  
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย 
สู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุม 
ตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุงเสริมสรางสังคมท่ีกาวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุน 
ใหคนไทยมีโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสราง
มูลคาเพ่ิมท่ีสูง และคํานึงถึงความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 
   (2) เปาหมาย 
     เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนดเปาหมายหลัก
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน คือ  
     2.1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญใหสูงข้ึน และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยี
และสังคมยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบกิจการรายยอย 
กับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุน
และนวัตกรรม 
     2.2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 
ท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหม ท้ังทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน 
ท่ีดีของสังคม เตรียมพรอมกําลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
เอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพ
สูงข้ึนรวมท้ังพัฒนาหลักประกันและความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 
     2.3) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาส 
จากการเปนสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร  
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกลไกทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสราง
และระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ  
สังคมและเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแตละเปาหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
และการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 2-1 เปาหมายหลักและตัวชี้วัดของรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
 

เปาหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปจจุบัน 
คาเปาหมายในป 

2570 
1. การปรับโครงสราง 
การผลิตสูเศรษฐกิจ 
ฐานนวัตกรรม 

รายไดประชาชาติตอหัว 7,050 เหรียญสหรัฐ
ในป 2563 หรือ 
220,600 บาท 
โดยประมาณ* 

8,800 เหรียญสหรัฐ 
หรือ 275,400 บาท 
โดยประมาณ* 

* เทียบจากอัตราอางอิง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานครป 2563 เทากับ 
31.2955 
2. การพัฒนาคน 
สําหรับโลกยุคใหม  

ดัชนีการพัฒนามนุษย  0.777         
(การพัฒนามนุษย
ระดับสูง)  
ในป 2562  

0.820                     
(การพัฒนามนุษย
ระดับสูงมาก)  

3. การมุงสูสังคมแหง
โอกาสและความเปนธรรม 

ความแตกตาง 
ของความเปนอยูระหวาง
กลุมประชากรท่ีมีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจสูงสุด 
รอยละ 10 และ 
ต่ําสุดรอยละ 40  
(Top 10/Bottom 40) 

5.66 เทา             
ในป 2562 

ต่ํากวา 5 เทา 

4. การเสริมสราง
ความสามารถของประเทศ 
ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใตบริบทโลกใหม  

ดัชนีรวมสะทอน
ความสามารถ ในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 
เก่ียวของกับการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน คือ 

  

4.1 อันดับความสามารถ 
ในการแขงขันดานดิจิทัล  

อันดับท่ี 39  
ในป 2563  

อันดับท่ี 33 

4.2 อันดับประสิทธิภาพ 
ของรัฐบาล  

อันดับท่ี 20  
ในป 2564 

อันดับท่ี 15  
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   (3) หมุดหมายการพัฒนา 
     เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระ 
การพัฒนา (Agenda) ท่ีเอ้ือใหเกิดการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวน ในการผลักดัน
การพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงไดกําหนดหมุดหมาย
การพัฒนา จํานวน 13 ประการ ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” มุงหวังจะ “มี” 
หรือตองการจะ “ขจัด” เพ่ือสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทย 
สู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” และการบรรลุเปาหมายหลักในชวงระยะเวลา 5 ป 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 โดยมีหมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน เปนแรงผลักดันในการพลิกโฉมประเทศ  
 

  6) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
   ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศเม่ือวันท่ี 
 6 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
กําหนดใหการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ 
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงตอมายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 
13 ตุลาคม 2561 และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2562 
สงผลใหตองมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฐานะสํานักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไดดําเนินการเสนอรางแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จนไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรัฐสภารับทราบเปนท่ีเรียบรอย จึงใหประกาศใชเม่ือวันท่ี 
23 กุมภาพันธ 2564 ประกอบดวยการดําเนินการ จํานวน 13 ดาน โดยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เก่ียวของกับประเด็นปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-2 แผนปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

แผนปฏิรูป
ประเทศดานท่ี  

กิจกรรมปฏิรูปท่ี เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

5. ดานเศรษฐกิจ 5. การพัฒนา
ศักยภาพคน 
เพ่ือเปนพลัง 
ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

1. สรางและพัฒนา
กําลังคนท่ีมีทักษะ 
และความพรอม 
เพ่ือเปนพลังในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

1. คะแนนความสามารถ 
ในการแขงขัน 
การพัฒนาทักษะมนุษย
ดานทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 20  
ในป 2565 

13. ดาน
วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  

4. การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการกําลังคน
ของประเทศ 

1. มีระบบ 
การพัฒนากําลังแรงงาน 
ตลอดชวงชีวิต  
และการคุมครอง 
แรงงานนอกระบบ 
แบบบูรณาการ 

1. พัฒนาใหเกิด
คณะกรรมการอิสระ 
เพ่ือระบบการพัฒนา 
และยกระดับสมรรถนะ
กําลังคนของประเทศไทย  
(Thailand Workforce 
Agency : TWA)  
ในลักษณะเสมือนจริง 
(Virtual organization)  
2. มีระบบ E-Workforce 
Ecosystem ท่ีเชื่อมโยง 
กับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดานกําลังคนเพ่ือรวบรวม
ขอมูล ดานการพัฒนา
กําลังคนท้ังในและนอกระบบ 
โดยป พ.ศ. 2564 
กําหนดใหบูรณาการ
หนวยงาน/ขอมูลท่ีเก่ียวของ
ใหแลวเสร็จ รอยละ 70 
ของระบบท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

13. ดาน
วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน  
และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  

5. การบริหาร
จัดการศักยภาพ
บุคลากรของ
ประเทศ 

1. หนวยงานภาครัฐ 
มีสมรรถนะในระดับ 
ท่ีสามารถขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาใหมๆ 
บนฐานของการมีระบบ

1. หนวยงานภาครัฐ
สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาโครงการใหมๆ  
ไดอยางนอย 
กรมละ 1 ประเด็นตอป  
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แผนปฏิรูป
ประเทศดานท่ี  

กิจกรรมปฏิรูปท่ี เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ตั้งเปาหมาย 
ในป 2564  
ไวท่ี 20 ประเด็นใหม 
ในกรมนํารอง 

13. ดาน
วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  

5. การบริหาร
จัดการศักยภาพ
บุคลากร 
ของประเทศ 

2. ประชาชนทุกภาคสวน
ไดรับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะใหมๆ รวมถึง 
การสรางตลาดงานใหมๆ 
รองรับอยางเหมาะสม 
นําไปสูความม่ันคง 
ทางอาชีพ 

2. รายไดของประชาชน
เพ่ิมข้ึน จากการมีทักษะ 
และอาชีพใหมๆ โดยมี
รายไดรวมหลังเขาโครงการ
เพ่ิมข้ึน รอยละ 20 

13. ดาน
วัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  

5. การบริหาร
จัดการศักยภาพ
บุคลากรของ
ประเทศ 

3. เด็กวัยเรียนไดรับ 
การพัฒนาทักษะสําหรับ
การเตรียมพรอมสู 
ศตวรรษท่ี 22  
ดวยจิตวิญญาณ 
ของความเปนไทย 
 

3. จํานวนโรงเรียนตนแบบ
ท่ีมีมาตรฐานระดับโลก 
แบบไทย 18 แหง  
ตามพ้ืนท่ีกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค 

 

  7) คําแถลงนโยบายรฐัมนตรี (25 กรกฎาคม 2562) 
   นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ท่ีไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันพฤหัสบดี 
ท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เนื้อหาประกอบดวยนโยบายหลัก จํานวน 12 ดาน นโยบายเรงดวน จํานวน 
12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลักและนโยบายเรงดวนท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 
   (1)  ในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายหลัก 12 ดาน ไดแก นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแขงขันของไทย 
     เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในภาคการผลิต    
และบริการใหสามารถแขงขันได โดยการพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบกิจการใหสามารถใช
ประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนและตลาด รวมท้ังสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตน โดยพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ืออํานวย 
ตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในดานสิทธิประโยชนแหลงเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหผูประกอบกิจการมีความสามารถในการแขงขันและขยายตลาด 
สูตางประเทศได และเปนแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหมของประเทศไทยในระยะตอไป 
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   (2)  ในสวนท่ีเกี่ยวกับนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก นโยบายท่ี 5 การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงาน 
     โดยยกระดับรายไดคาแรงแรกเขาและกลไกการปรับอัตราคาจางท่ีสอดคลองกับสมรรถนะ
แรงงานควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ผานกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือนําไปสูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกํากับดูแลราคาสินคาไมใหกระทบคาครองชีพของประชาชน 
และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี 
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  8) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand)    
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2566 – 2579)  

ภาพท่ี 2-4  ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ป 
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   แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ระยะ 20 ป มีวิสัยทัศน
คือ “ดิจิทัลไทยแลนด” ซ่ึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ดาน โดยมียุทธศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 
   (1)  ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  
     จะมุงใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของหนวยงานรัฐท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหเกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ีและภาษา นําไปสูการหลอมรวม 
การทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต จะเปดโอกาส 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการบริหารบานเมือง 
และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐ 
      1) จัดใหมีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคลือ่นโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ 
      2) ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
      3) สนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชน (open data) และใหประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการทํางานของรัฐ (open government) เพ่ือนําไปสูการเปนดิจิทัลไทยแลนด 
      4) พัฒนาแพลตฟอรมบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform)
เพ่ือรองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบท่ีเปนบริการพ้ืนฐานของทุกหนวยงานภาครัฐ 
   (2)  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     จะใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชนให มีความสามารถในการสรางสรรคและใช เทคโนโลยีดิจิ ทัลอยางชาญฉลาด 
ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงใหมีความรูความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในระดับมาตรฐานสากลเพ่ือนําไปสูการสรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูง 
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
      1) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรในตลาดแรงงานท่ีรวมถึง
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกชวงวัย 
      2) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดานใหกับบุคลากร
ในสาขาอาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต
      3) พัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร  
 
 
 
 
 
 
 
 



2-๒๐ 

  9) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ “ทรัพยากรมนุษย มีคุณคาสูง 
สูความยั่งยืน” โดยแบงยุทธศาสตรออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป  
 

 
 

ภาพท่ี 2-5  แสดงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป 
 

   ชวงท่ี ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เปนยุคของรากฐานดานแรงงาน 
ท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคดานแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานตางดาว 
(Zoning) เรงพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานดานแรงงานให เปนสากล มุงเนนใหแรงงานทุกคน 
ไดรับการคุมครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหนาขับเคลื่อนแผนการใชทรัพยากรมนุษย 
ในการพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมของทรัพยากรมนุษย ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ  
เรงรัดการรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงสงเสริมใหแรงงานไทยเปนหัวหนางาน มีทักษะ 
ท่ีหลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหมดวยการ (re-skill) และเติมทักษะดาน STEM ใหแกแรงงาน
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทํางานท่ีราบรื่น (smooth transition) ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะถัดไป และพรอมเผชิญตอความทาทายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
เพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคไทยแลนด 4.0 
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   ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ 
   1) มิติคน แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะท่ีหลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะใหม 
(re-skilled) มีทักษะดาน STEM สามารถทํางานในยุคเริ่มตนของการเขาสูไทยแลนด 4.0 ไดอยางราบรื่น 
   2) มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ
๘ ระดับท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแหงอนาคต
(New Engine of Growth) 
   ชวงท่ี 2 Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖5 - ๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศ
ท่ีเปนประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช 
ในการเพ่ิมผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอไทยแลนด 4.0 อยางเต็มรูปแบบและกฎระเบียบตาง ๆ
ดานแรงงานจะตองมีความยืดหยุนรองรับรูปแบบการจางงานใหมในยุคดิจิทัลการสรางระบบการจางงาน 
ท่ี เอ้ือตอแรงงานสูงวัยอยางครบวงจร ท้ังตําแหนงงาน สภาพแวดลอมการทํางานและสวัสดิการ  
รวมท้ังการพัฒนาแรงงานใหมีความพรอมในกาทํางานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและการจางงานขามแดน
ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับมี ๒ มิติ คือ 
   1) มิติคน แรงงานไทยมีทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะท่ีสามารถทํางานในยุค 
ท่ีภาคเศรษฐกิจ ใชเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบไดอยางราบรื่น  
   2) มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน มีระบบการจางงานท่ีหลากหลายรูปแบบเปนระบบ 
ท่ียืดหยุนเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษยหลากหลายประเภท 
   ชวงท่ี ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) เปนยุคของทรัพยากรมนุษย 
ท่ีมีความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน เพ่ือสรางความยั่งยืนดานแรงงานสูความยั่งยนื
ในการดํารงชีวิต เพ่ือใหบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDG) เปาหมายขอท่ี ๘ 
“สงเสริมการเติบโต ทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจางงานเต็มท่ี (Full Employment) 
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน (Decent Work)” และเพ่ือใหกําลัง
แรงงานมีทักษะ ดาน STEM มีความคิดสรางสรรค และมีทักษะ R & D ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน
ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) 
การจางงานเต็มท่ี (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณคาถวนหนา 
(Decent Work) 
   ชวงท่ี 4 Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา 
โดยการเพ่ิมจํานวนทรัพยากรมนุษยท่ีมีทักษะดาน STEM เพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถใชความรู
ความสามารถและสติปญญาในการทํางานท่ีมูลคาสูง (High Productivity) เพ่ือใหมีรายไดสูง (High Income)
และประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวา
จะไดรับคือประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap : MIT)  
ดวยทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคุณคาสูงอยางยั่งยืน 
   โดยกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 
ทุกชวงเนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน และนําความรูท่ีไดรับ 
มาพัฒนา ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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  10) แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
    กระทรวงแรงงานไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร เพ่ือนําไปสู 
การปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน ท่ีสอดคลองกับปญหาและสามารถตอบสนองตอความตองการ 
ของกลุมผูรับบริการจากกระทรวงแรงงาน เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงาน 
และสามารถประสานการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือรองรับและตอบสนองความตองการ 
ของรัฐบาลและทิศทาง การพัฒนาประเทศไทย ยุทธศาสตรระยะ ๕ ปแรกภายใต “แผนแมบทดานแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนดวย ๖ ยุทธศาสตร โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
จํานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  
    (๑) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืนโดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
จํานวน ๔ กลยุทธ ดังนี้ 
     กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาหลักสูตรและจัดทํามาตรฐาน ทดสอบและสรางระบบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ 
     กลยุทธท่ี ๕ สรางแรงจูงใจดวยการเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับสถานประกอบกิจการ 
ท่ีมีการพัฒนาทักษะฝมือใหกับลูกจางตามกฎหมาย 
     กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาแรงงานใหมีความพรอมและสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
(๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายและความตองการของตลาด) 
     กลยุทธท่ี ๗ สงเสริมการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การคุมครองและเสริมสรางความม่ันคง หลักประกันในการทํางาน 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน ๑ กลยุทธ ดังนี้ 
     กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการมีงานทําและขยายโอกาสการมีงานทําและมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพใหแกกําลังแรงงาน 
    (3) ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล 
และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร โดยมีกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน ๒ กลยุทธ ดังนี้ 
     กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ใหมีความทันสมัย  
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
     กลยุทธ ท่ี ๗ ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรดานแรงงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
  11) แผนปฏบัิติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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    กระทรวงแรงงานไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศซ่ึงเปนภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานจะตองสอดคลอง 
กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยกระทรวงแรงงานมีการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และไดแบงชวงการดําเนินการในป พ.ศ. 2560 – 2564 
อยูในชวง Productive Manpower เปนยุคของรากฐานดานแรงงาน ท่ีเปนมาตรฐานสากล ชวงท่ี ๒
Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของประเทศท่ีเปนประชาชน
ของโลก (Global citizen) เพ่ือใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอไทยแลนด 4.0 อยางเต็มรูปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
ตลอดระยะ 20 ปตอจากนี้ ไมเพียงแตจะมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ 
เพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพการใชปญญาสูง (Brain Power) เทานั้น กระทรวงแรงงาน 
ยังมุงสรางความม่ันคงในชีวิตการทํางาน เพ่ือใหทรัพยากรมนุษย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมาตรฐานสากล
ไดแก การมีหลักประกันท่ีดี การมีโอกาสในการทํางานท่ีมีคุณคา (Decent Work) การไดรับการคุมครองสิทธิ
ตามกฎหมาย การมีสภาพการจางท่ีเปนธรรม การมีสภาพแวดลอมและสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย 
การมีแรงงานสัมพันธท่ีดี การไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีเหมาะสม และการมีศักยภาพไดมาตรฐานสากล
เพ่ือใหสอดคลอง กับสถานการณกําลังแรงงานท่ีมีอยูอยางจํากัดอันเนื่องจากสังคมผูสูงอายุ และกระแส 
ดานแรงงานตามมาตรฐานสากล 
    แนวทางการดําเนินการ/พัฒนา 
    แนวทางท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ เพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    1) สงเสริมพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานไทยใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานและผูประกอบกิจการผานระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝมือแรงงานและคาจางตามมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพท่ีเก่ียวของโดยตรงและโดยออมจากผล
ของการเคลื่อนยายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใตขอจํากัด
ดานทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจําเปนตองอาศัยความรวมมือกับภาคีเครือขายของกระทรวงแรงงาน
และตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือขยายผลใหครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
    2) ดําเนินการเชิงรุกควบคูกัน โดยเนนพัฒนาฝมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุมอุตสาหกรรม 
ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถท่ีจําเปนพ้ืนฐาน ไดแก ทักษะดานภาษา 
และคอมพิวเตอร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ เชน จริยธรรมและนิสัย
อุตสาหกรรม 
    3) พัฒนาและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการเขาสูระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
เพ่ือเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับแรงงานและสถานประกอบกิจการ 
    4)  “ซอม” กลุมแรงงานทักษะฝมือต่ําและคอนขางต่ํา (Unskilled & Semi Skill) ในระยะแรก
เพ่ือใหมีทักษะฝมือท่ีเพียงพอในสวนท่ีขาด เพ่ือใหยังคงอยูในตลาดแรงงานได และทดแทนปญหา 
การขาดแคลนแรงงานในอนาคตไดในระยะตอไปจะตองเนน “เสริม” และ “สราง” ควบคูกันจนไปสูเปาหมายสูง
คือ คนในอีก 20 ป ขางหนาเปน Brain Power & Talent หรือ เพ่ิมสดัสวนของกําลังแรงงาน 2.0 - 3.0 - 4.0
และให 1.0 หมดไป หรือมีนอยท่ีสุด 
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    5) มุ งเนนพัฒนาคนเพ่ือรองรับกลุ มอุตสาหกรรมกาวหนา (Advanced Industry)  
อาทิหุนยนต (Robot) กลุมทักษะฝมือข้ันสูง (High Skill Labor) เพ่ือตอบ ไทยแลนด 4.0 
    เปาหมาย 
    1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะไดมาตรฐาน มีทักษะฝมือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
    2) สถานประกอบกิจการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
และมีความรับผิดชอบตอสังคมดานแรงงาน 
    แนวทางท่ี 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย 
และมีเสถียรภาพ 
    ความทาทายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศท้ังบุคลากรดานเทคโนโลยี
บุคลากรท่ีทํางานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ท่ีจะตองชาญฉลาด รูเทาทันสื่อเทาทันโลก 
ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาส ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงไดกําหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนแมบทฯ และภายใตประเด็นยุทธศาสตรนี้ไดกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงานโดยมุงเนนท่ีการพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ เพ่ือใชเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เปนกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจดานแรงงานสูประชากรวัยทํางานทุกคนอยางสะดวก
รวดเร็ว ทุกท่ี ท่ัวถึง เปนธรรม และเทาเทียม อันจะนําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทย
ตามนโยบายของรัฐบาลในทายท่ีสุด 
  12) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบดวย 
4 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตรและกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรท่ี 1 เรียนรูพฤติกรรมประชาชน เพ่ือการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล (Citizen 
Experience Transformation) เปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาทางดานดิจิทัล 
ของกระทรวง จะมีประชาชนผูใชบริการเปนศูนยกลางของการพัฒนา Citizen Experience Transformation
ประกอบ ไปดวยการพัฒนาและเสริมสราง (Enhancing) ประสบการณของประชาชนท่ีไดรับจากทุกชองทาง 
การใหบริการสรรคสรางการใหบริการในรูปแบบท่ีสรางความพึงพอใจตอบโจทยทางดานทรัพยากรมนุษย
เขาถึงเขาใจ (Engaging) ความคาดหวังท่ีเปลี่ยนไปเม่ือประชาชนเปลี่ยนผานชวงวัยเพ่ือนําเสนอการบริการ 
ท่ีตรงตอความตองการตามยางกาวชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยปฏิบัติ (Evolving) 
การใหบริการภาครัฐท่ีสอดคลองกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีแปรเปลี่ยน มุงสูการเปนสังคม
ดิจิทัลอยางเต็มตัว 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการสงมอบบริการดิจิทัลสูประชาชน (Digital Service Delivery 
Transformation) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการตางๆ แกภาคประชาชน โดยควรใหความสําคัญสูงสุด 
กับการตอบโจทย และตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของผูใชบริการ (Citizen Driven) เนื่องจากรูปแบบ 
การใชชีวิต และความตองการของผูใชบริการภาครัฐท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทามกลางกระแสดิจิทัล 
ในการนี้ ตองพยายามทําความเขาใจกับความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง โดยเริ่มตั้งแตเปลี่ยน
แนวความคิด ของบุคลากรท่ีใหมองผูรับบริการเปนตัวตั้ง แลวนํากระบวนการดําเนินการแบบใหมๆ มาปรับ
ใชในการใหบริการ โดยรูปแบบการสงมอบการบริการนี้ ควรเปนไปดวยความรวดเร็ว ใชงานงาย 
มีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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    ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture Transformation) 
ประกอบดวยกรอบแนวความคิดท้ัง 6 มิติ ดังนี้  การสรางและสงมอบคุณคา (Value Creation)  
การทํางานรวมกัน(Collaboration) การแบงปน (Sharing) มีความคลองตัว (Agility) ใชขอมูลขับเคลื่อน 
(Data Driven) และความโปรงใส (Transparency) 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Internal Process 
Transformation) การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการทํางานท่ีคลองตัวรวดเร็ว
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางานเนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) มีการทํางานรวมกัน 
ท่ีหลอมรวมกันเสมือนเปนองคกรเดียว ท่ีทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวดเร็ว โปรงใส 
สูการเปน MOL One Government มีการดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการ
ปรับเปลี่ยนมุงสูองคกรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) สามารถใชประโยชนขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด 
ในองคกรเชิงสังเคราะหสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ไดอยางชาญฉลาด
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยง รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ท่ีเปนเลิศอันนําไปสูเปนผูนํา ดานรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานราชการ
ประเทศไทยท้ังการบริหารจัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนากําลังคน วัยทํางานทุกสาขาอาชีพ 
ใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด ในการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงแรงงานใหมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดาน นําไปสู 
การสรางและจางงานท่ีมีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manpower and 
Digital Literacy) รองรับการเคลื่อนยายแรงงานในกลุมประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 
  13) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
    กระทรวงแรงงานจึงมีการทบทวนแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน และเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอบสนองตอการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังเปนการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการ 
ใหเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงแรงงาน 
    ข้ันตอนการพัฒนาดิจิทัล 
    การพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) ประกอบดวย 4 ข้ัน เพ่ือมุงสูการ “เปนแพลตฟอรม (Platform) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาแรงงานไทย” (Toward Digital Platform for Thailand Manpower Development) ดังนี้  
1. การวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาสูดิจิทัล (Digital Foundation) 2. พรอมกาวสูองคกรดิจิทัล (Digital 
Ready) 3. การแปลงรูปกระทรวงแรงงานสูการประยุกตใชดิจิทัลอยางสมบูรณ (Digital Transformed) 
และ 4. กระทรวงแรงงาน เปนแพลตฟอรมดานแรงงาน (Digital Platform) ท่ีสนับสนุนการพัฒนาแรงงาน
ไทยอยางเต็มประสิทธิภาพรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2565 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 Citizen Experience Transformation เรียนรูพฤติกรรมประชาชน
เพ่ือการปรับเปล่ียนบริการดิจิทัล 
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    เปาหมายยุทธศาสตร 
    1)  รูปแบบการใหบริการไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลมากเพ่ิมข้ึน 
    2)  ความพึงพอใจจากปฏิสัมพันธการมีสวนรวมของผูเขารับและผูใหการบริการ 
    3)  ตนแบบศูนยแปลงรูปประสบการณผสานบริการท้ังแบบดิจิทัลและสัมผัสแหงมนุษย 
    4)  ตนแบบการบริหารความรูเชิงวิเคราะหและระบบอัจฉริยะดานทรัพยากรมนุษย 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
    1)  จํานวนการบริการในรูปแบบดิจิทัลคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 
    2)  ความพึงพอใจของผูใชบริการในบริการดิจิทัลเกินกวารอยละ 80 
    3)  ความสําเร็จของการสรางศูนยแปลงรูปประสบการณตนแบบ 
    4)  ความสําเร็จในการมีฐานขอมูลผูมารับการบริการ 
    กลยุทธ / มาตรการ 
    1) มุมมองนอกสูใน (Outside in) พัฒนาการบริการโดยมีประชาชนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ของการออกแบบ (Citizen-Centricity) ทําความเขาใจวิถีชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิต ศึกษาขอมูลเชิงลึก
เก่ียวกับทัศนคติและมุมมองการรับรู เขาใจในความตองการและพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป
เม่ือประชาชนเปลี่ยนผานชวงวัย (Walk of Life) เพ่ือนําเสนอการบริการท่ีตรงตอความตองการ 
ตามยางกาวชีวิตท่ีเปลี่ยนไปดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    2) บริการสูความผูกพัน (Engaging) สรางความผูกพันระหวางกระทรวงแรงงาน 
ในฐานะผูใหบริการและประชาชนผูรับการบริการ ใหผูใชบริการรูสึกวาไมมีอะไรท่ีจะสามารถ 
มาแทนท่ีการใหบริการได (Irreplaceability) โดยการปฏิบัติอยางนาประทับใจ มีประสบการณ
ทางบวกอยางตอเนื่อง ความผูกพันลึกซ้ึงสรางประสบการณเปนท่ีเสนหผูใชบริการท่ีรูสึกผูกพัน 
มีแนวโนมอยางยิ่งท่ีจะแนะนําคนรอบตัวใหมาใชบริการของกระทรวงแรงงานเพ่ิมข้ึน (Referral Influence)
    3) ตอบสนองและเจาะจง (Personalizing) การใหบริการควรเนนการบริการท่ีเปน
รายบุคคลแบบเจาะจง มีการเก็บขอมูลประชาชนผูใชบริการ เพราะยางกาวชีวิตและชวงวัยท่ีเปลี่ยนไป 
(Citizen Journey) สงผลตอสนใจความหวังและความตองการดานทรัพยากรมนุษยท่ีแตกตางกัน การแนะนํา 
การบริการตองคํานึงถึงเง่ือนไขของชีวิตของแตละบุคคล นําเสนอการวางแผนชีวิต ดานการศึกษา  
ทักษะแรงงานและตลาดแรงงานเสนทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของแตละบุคคล (Responsive 
Human Capital development) ท้ังนี้ เกิดข้ึนไดเพราะการบริหารความรูเชิงวิเคราะหและระบบ
อัจฉริยะดานทรพัยากรมนุษยของกระทรวงแรงงาน (Human Capital Analytics) 
    4) ปฏิวัติประสบการณอยางท่ัวถึง (Physical Virtualizing) ดวยการบูรณาการผสมผสาน
ชองทางการใหบริการ (Physical) แบบดั้งเดิมท้ังท่ีเปนสัมผัสแหงมนุษย (Physical) และแบบดิจิทัล (Digital) 
ดวยหลากหลายชองทางการบริการ (Omnichannel) ท่ีทําใหทุกชองทางเสมือนเปนหนึ่งเดียวภายใตแนวคิด
การสรางประสบการณการใชบริการแบบไรรอยตอ (Seamless Experience) เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ใหแกประชาชนผูใชบริการ 
 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 Digital Service Delivery Transformation ยกระดับการสงมอบ
บริการดิจิทัลสูประชาชน  
    เปาหมายยุทธศาสตร 
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    1) กระทรวงแรงงานมีบริการดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของผูใชบริการ
อยางแทจริง 
    2) กระทรวงแรงงานมีบุคลากรท่ีมีความเขาใจ และมีความสามารถในการตอบสนอง 
ถึงความตองการของผูรับบริการดิจิทัลอยางแทจริง  
    3) กระทรวงแรงงานมีกระบวนการสงมอบบริการดานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานและเปนไปตามแนวทางของธรรมาภิบาลดานดิจิทัล 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
    1) ผูรับบริการมีความพึงพอใจของการใชบริการดิจิทัลมากกวารอยละ 80 
    2) อัตราการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการดิจิทัลเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ในป 2564 และเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 ในป 2565  
    3) มีบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ คิดเปนรอยละ 50 ในป 2564 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 10 ในป 2565 
    4) มีการนําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) มาใชในทุกสวนราชการระดับกรม
ภายใตสังกัดกระทรวงแรงงานอยางนอย 1 โครงการภายในป 2564 
    กลยุทธ / มาตรการ 
    1) ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร เพ่ือท่ีจะสามารถนําเสนอ
บริการดานดิจิทัลท่ีทันสมัย เขาถึงไดอยางรวดเร็ว และตอบโจทยความตองการของผูใชบริการ 
ในโลกปจจุบันท่ีมีพฤติกรรมการเขารับบริการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก  
    2) ปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) ในดานตางๆ ของกระทรวง 
ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชบริการดิจิทัลอยางแทจริง ผานการใหความรู
(Knowledge) และทักษะ (Skills) เก่ียวกับทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินงาน 
    3) นําธรรมมาภิบาลดานดิจิทัล (Digital Governance) มาปรับใชกับองคกร เพ่ือใหมีบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบงานท่ีเปนมาตรฐานยิ่งข้ึน เชน การประยุกตใชวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice) เพ่ือเปนแนวทางในการบริการดานดิจิทัลแกผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 Culture Transformation การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดจิิทัล 
    เปาหมายยุทธศาสตร 
    1) มีโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีรองรับตอการแปรรูปกระบวนการทํางานเชิงดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
    2) มีความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานข้ึนไป ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 
ในการบูรณาการกระบวนงานเพ่ิมข้ึน  
    3) มีการแปรรูปกระบวนงานท่ีขามผานขอบเขตกายภาพ (Physical) และ (Digital) เพ่ิมข้ึน
    4) มีวัฒนธรรมในการตัดสินใจโดยอางอิงขอมูลเชิงปริมาณเปนฐานในการตัดสินใจ 
ของผูบริหารเพ่ิมข้ึน   
    5) บุคลากรมีคานิยมในการทํางานผานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา  
    1) กระทรวงแรงงานจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานทางดิจิทัลท่ีรองรับตอการแปรรูป
กระบวนการทํางานเชิงดิจิทัลไมนอยกวารอยละ 80 ของกระบวนงานท้ังหมดภายในป 2564 
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    2) กระทรวงแรงงานมีความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานข้ึนไป ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงแรงงานในการบูรณาการกระบวนงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 1.8 เทาของความรวมมือท้ังหมด
จากป 2559 ภายในป 2564   
    3) กระทรวงแรงงานมีการแปรรูปกระบวนงานท่ีขามผานขอบเขตแบบกายภาพ (Physical) 
และดิจิทัล (Digital) อยางนอยรอยละ 30 จากกระบวนงานท้ังหมดของกระทรวงแรงงานภายในป 2564 
    4) กระทรวงแรงงานมีผูบริหารท่ีไดรับการฝกอบรมใหมีภาวะความเปนผูนําเชิงดิจิทัล 
อยางนอยกรมละ 1 ราย ภายในป 2564 
    5) บุคลากรในกระทรวงแรงงานทุกรายยอมรับการสื่อสารผานระบบดิจิทัลภายใน ป 2564 
    กลยุทธ / มาตรการ 
    1) สรางผูนํารุนใหมทางดานดิจิทัล ซ่ึงสามารถขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานในการแปรรูป 
ทางดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนปลูกฝงคานิยมทางดิจิทัล (Digital Core Value) 
 และมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
    2) การบูรณาการกระบวนงานขามสายงาน (Integrated Function) ในท้ังแงมุมของกระบวนงาน 
ขอมูล และองคความรู  
    3) การดําเนินงานภายใตความรวมมือกับหนวยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 Internal Process Transformation การพัฒนาองคการใหมีขีด
สมรรถนะสูง และทันสมัย 

    เปาหมายยุทธศาสตร 
    1) กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการแกไข ปรับปรุงบทบัญญัติดานกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ข้ันตอนกระบวนการทํางานสงผลใหการดําเนินงานดานดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนภารกิจ 
ของกระทรวงแรงงานไดอยางเต็มรูปแบบ กาวสูการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
อยางสมบูรณ 
    2) กระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางเพ่ือดําเนินการเพ่ือการดิจิไทซกระบวนงาน (Process 
Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุงสูองคกรดิจิทัล (Digitization-Digitalization)  
    3) กระทรวงแรงงานมีการปรับเปลี่ ยน ข้ันตอนการดําเนินงานแบบอัตโนมัติ  
(Automation) และปฏิรูปการดําเนินงานสูการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) เปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) และบุคลากรมีการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
สามารถใชประโยชนขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดในองคกรเชิงสังเคราะหสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน 
(Analytical Organization) ไดอยางชาญฉลาดดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    4) บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน กําลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology Startup) กลุมประชากรแรงงาน และประชาชนท่ัวไป มีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เพ่ือสรางสรรคบริการดานแรงงานรูปแบบใหม และทักษะท่ีประชากรยุคดิจิทัลจําเปนตองผานการฝกอบรม
ในหลักสูตรท่ีเหมาะสมทุกป 
    5) ประชาชน ธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของไดรับการบริการจากกระทรวงแรงงาน 
มีความพึงพอใจในการรับบริการสูงข้ึน อันเนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของกระทรวง
แรงงาน 
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    6) กระทรวงแรงงานมีการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ท่ีเปนเลิศ 
    ตัวช้ีวัดการพัฒนา 
    1) มีผลการศึกษาเพ่ือการปรับปรุง แกไขบทบัญญัติดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และข้ันตอนกระบวนการทํางาน ตลอดจนแนวทาง และขอเสนอแนะในการยกระดับการพัฒนาบริการดิจิทัล 
( Digital Service) ของกระทรวงแรงงานตามผลการศึกษาฯ อยางนอย 2 บริการ ภายในป 2564 
    2) มีสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน 
ภายในป 2562 และสถาปตยกรรมองคกร ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภายในป 2565 
    3) มีระบบเปดสําหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC) และแพลตฟอรม
(Platform) ของกระทรวงแรงงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนและนําเขาขอมูลดานแรงงาน ภายในป 2563  
และสวนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นําเขาขอมูลหลักสูตรเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอย 
สวนราชการละ 2 หลักสูตร ในป 2565 
    4) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงท่ีผานการอบรมคิดเปนสัดสวนรอยละ 60
ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรของกระทรวงแรงงานท่ีผานการอบรม คิดเปนรอยละ 40 ในป 2565 
และเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ในป 2565 
    5) กําลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) กลุมประชากร
แรงงานและประชาชนท่ัวไป มีความพึงพอใจในหลักสูตรการฝกอบรมอยูในระดับคะแนน รอยละ 80
ของการอบรมในแตละครั้ง มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายในป 2565 
    กลยุทธ / มาตรการ  
    1) ศึกษา ทบทวนบทบัญญัติดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานข้ันตอนกระบวนงาน
ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนปจจัยและผลกระทบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงานเพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไดอยางเต็มรูปแบบ 
    2) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) และการบริหาร
จัดการกระบวนงาน (Business Process Management) เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว 
อีกท้ังยกระดับการใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
    3) ดําเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการดําเนินงานกระทรวงแรงงานสูการดําเนินงาน 
แบบอัจฉริยะ (Smart Operation) โดยการนําแนวทางการจัดการสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 
Architecture: EA) ขับเคลื่อนกระบวนการทางพันธกิจของกระทรวงแรงงาน เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรโดยอาศัยเทคโนโลยี 
    4) พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบไรพรมแดน (M-Learning) ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่อ
ดิจิทัลไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดลอม สัมพันธกับรูปแบบการทํางานการดําเนินชีวิต 
และวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย อันนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
    5) พัฒนากําลังคนทางดานดิจิทัล (Digital Workforce) และกําลังคนในธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือใหเกิดบุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
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เพ่ือสรางสรรคบริการดานแรงงานรูปแบบใหม ตลอดจนพัฒนาทักษะท่ีประชากรยุคดิจิทัลท่ีจําเปน 
ตองมีเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Literacy) 
    6) ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ท่ีเปนเลิศ      
  14) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
    เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีประสิทธิภาพ โดยแผนดังกลาว
ไดมีการกําหนดทิศทางไว ดังตอไปนี้       
    วิสัยทัศน (Vision) พัฒนาศักยภาพคนทํางานทุกระดับใหมีผลิตภาพแรงงานสูง 
สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน และกาวทันเทคโนโลยี 4.0   

    พันธกิจ (Mission) มีอยูดวยกัน 4 ประการไดแก     
    1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
    2) พัฒนาระบบการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง
    3) สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาฝมือแรงงาน  
    4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ   
    เปาประสงค (Goals)       
    1) ยกระดับกําลังแรงงานของประเทศใหเปนแรงงานฝมือตามมาตรฐานฝมือแรงงานใน
ระดับสากล             
  2) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายไดของกําลังแรงงาน   
    3) องคกรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ         
    ผลสัมฤทธิ์ (Results)       
    1) กําลังแรงงานของประเทศใหเปนแรงงานฝมือตามมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับสากล
     2) ผลิตภาพแรงงานและรายไดของกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน    
    3) องคกรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ         
    คานิยมรวม         
    มุงม่ันทํางานเปนทีมเชิงรุก โปรงใส ใฝรู มีจิตบริการ สานสรางเครือขาย  
    สมรรถนะหลักขององคกร        
    เชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทํางาน    
    ตัวช้ีวัด         
    1) ประสิทธิภาพการผลิตดานปจจัยแรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป   
    2) คนทํางานไมนอยกวารอยละ 50 มีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน    
    3) ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 7 ตอป  
    ท้ังนี้ ในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการยอย จํานวน 5 เรื่อง ไดแก  
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    แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหได
มาตรฐานสากล โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ คือ แรงงานไทยมีมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ิมสูงข้ึนท้ังระบบ 
เปนท่ียอมรับและมีมาตรฐานในระดับสากล ผานการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานรวม
ภาครัฐ ภาคเอกชน กําหนดจํานวนอาชีพมาตรฐานท่ีสําคัญท่ีตองผานการทดสอบ และขับเคลื่อน 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรผานชองทาง กพร.ปช. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และสนับสนุนใหแรงงานท้ังในและนอกระบบเขาถึงแหลงฝกอบรม เตรียมความพรอม
ในการทดสอบ และจัดตั้งสถานท่ีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีเขาถึง ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน และการทดสอบใหสามารถ
ตรวจสอบขอมูลยอนกลับรายบุคคลได       
    เปาหมาย         
    1) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ   
    2) ระบบประกันคุณภาพระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ครอบคลุมทุกการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และทุกสาขาอาชีพ       
    3) แรงงานท่ีเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดรับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และโปรงใส          
    4) การเพ่ิมโอกาสใหแรงงานท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติมีงานทํา
ไดรับคาจางท่ีเปนธรรมและเหมาะสมตามระดับฝมือ      
    5) การดําเนินงานของศูนยประเมินความรูความสามารถกลาง และองคกรอาชีพ 
หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีไดรับการรับรองให เปนศูนยประเมินความรูความสามารถทุกแหง 
ตองดําเนินการภายใตระบบประกันคุณภาพการรับรองความรูความสามารถ   
    6) ศูนยประเมินความรูความสามารถทุกแหง มีผูประเมินความรูความสามารถ 
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน        
    7) เพ่ิมโอกาสใหแรงงานท่ีไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถมีงานทํา ไดรับคาจาง 
ท่ีเปนธรรมและเหมาะสม          
    ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย        
    1) จํานวนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธกีารทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
    2) ระดับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
    3) จํานวนหนวยงานท่ีดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E Testing System)       
    4) จํานวนแรงงานท่ีเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ   
    5) จํานวนแรงงานท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน     
    6) ระดับความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพการรับรองความรูความสามารถ 
    7) จํานวนผูประเมินความรูความสามารถ     
    8) จํานวนผูขอหนังสือรับรองความรูความสามารถ    
    แนวทางการพัฒนา         
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    1) พัฒนาระบบมาตรฐานและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ใหครอบคลุมสาขาอาชีพ
และอุตสาหกรรมสําคัญ  
    2) รับรองความรูความสามารถ ใหครอบคลุมสาขาอาชีพท่ีอาจเปนอันตราย 
    3) สงเสริมการจัดทําและการใชมาตรฐานในการพัฒนาฝมือแรงงานและการจางงาน
    4) สงเสริมการแขงขันฝมือแรงงานทุกระดับ     
    5) เชื่อมโยงมาตรฐานฝมือแรงงานกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
 
    แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 2 การฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือรองรับความทาทาย 
ในยุคไทยแลนด 4.0 เปนการปรับปรุงโครงสรางองคการใหม โดยจัดตั้งหนวยงานภายในเพ่ือรองรับอาชีพ 
ท่ี มีลักษณะเฉพาะและจัดเตรียมบุคลากรให มีความเพียงพอ ท้ังในด านปริมาณและคุณภาพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหฝกอบรมในทักษะทางดานการใชภาษาอังกฤษ และทักษะการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเขามาปรับใชในระบบ 
การฝกอบรม เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงชองทางการเขารับการฝกอบรม และรูปแบบ 
การฝกอบรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
    เปาหมาย         
    1) วิทยากรตนแบบเทคโนโลยีชั้นสูงมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   
    2) หลักสูตรการฝกมีความสอดคลองกับความตองการพัฒนาแรงงานของ 10 กลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย         
    3) มีศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูงครอบคลุมทุกภูมิภาค 
    4) การเพ่ิมโอกาสใหแรงงานท่ีสําเร็จการฝกอบรมมีงานทํา ไดรับคาจางท่ีเปนธรรม 
และเหมาะสมตามระดับฝมือ        
    5) ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานท่ีสําเร็จการฝกอบรมเพ่ิมข้ึน สามารถสงผลตอผลิตภาพ
แรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน และนําไปสูผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ท่ีเพ่ิมข้ึน     
    ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย       
    1) จํานวนวิทยากรตนแบบเทคโนโลยีชั้นสูง     
    2) จํานวนหลักสูตรท่ีฝกรองรับไทยแลนด 4.0     
    3) จํานวนศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง   
    4) จํานวนแรงงานท่ีเขารับการฝกอบรมรองรับไทยแลนด 4.0   
    5) จํานวนแรงงานท่ีผานการฝกอบรมรองรับไทยแลนด 4.0    
    6) แรงงานท่ีผานการฝกอบรมมีงานทําไมนอยกวารอยละ 60    
    7) ประสิทธิภาพการผลิตปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนภายหลังสําเร็จการฝกอบรม 
ไมนอยกวารอยละ 5         
    แนวทางการพัฒนา         
    1) พัฒนาสมรรถนะแรงงานใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  
    2) สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ   
    3) ยกระดับฝมือแรงงานจาก 1.0 2.0 และ 3.0 สูแรงงาน 4.0   
    4) พัฒนาระบบ รูปแบบ การฝกอบรมฝมือแรงงาน 
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    แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 
เปนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของแรงงานนอกระบบ เพ่ิมโอกาสในการทํางาน 
และสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาถึงการใหบริการแนะแนวอาชีพในสื่อทุกรูปแบบ ยกระดับฝมือเพ่ือรองรับ
การเปดเสรีเคลื่อนยายแรงงาน เพ่ิมมาตรฐานฝมือแรงงานนอกระบบในทุกสาขาการผลิตและบริการ 
เรงยกระดับการศึกษาของแรงงานนอกระบบใหสูงข้ึนเพ่ือทัดเทียมแรงงานนานาประเทศ สงเสริม 
ใหผูประกอบกิจการ มีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานมากข้ึน โดยอาศัยสิทธิประโยชน 
จากพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และการพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการ 
ใหมีขีดความสามารถแขงขันและสามารถลดตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
    เปาหมาย         
    1) การเพ่ิมโอกาสใหแรงงานกลุมเฉพาะ แรงงานนอกระบบและวิสาหกิจชุมชนมีงานทํา  
มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม เพ่ือสรางความม่ันคง ยั่งยืน และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 
    2) ผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน และสามารถ
ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไดอยางยั่งยืน     
    ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย        
    1) จํานวนแรงงานกลุมเฉพาะ แรงงานนอกระบบ และวิสาหกิจชุมชนไดรับการพัฒนา
    2) จํานวนสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
    3) ผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ในกระบวนการทํางานท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10    
    4) สถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสามารถลดการสูญเสีย
ในวงจรการผลิตหรือบริการ ไมนอยกวารอยละ 10        
    แนวทางการพัฒนา         
    1) พัฒนาและสรางนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ 
จากระดับ 1.0 2.0 และ 3.0 สูแรงงาน 4.0      
    2) สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สตรี เยาวชน คนพิการและผูสูงอายุ  
    3) สนับสนุนผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบกิจการ
    4) สงเสริมจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ 
 

    แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน  
ท่ีผานมาการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานนั้น
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการสํารวจความตองการฝกอบรมแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ท้ังนี้การจะดําเนินการดังกลาวไดนั้น จะตองอาศัยการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน อาทิ  
สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของ นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ยังจะดําเนินการฝกอบรมใหแกเครือขายขางตน เพ่ือใหเกิดเปนหนวยในการพัฒนาฝมือแรงงาน  
และกรมฯ ดําเนินการปรับเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานเปนผูกํากับดูแลแทน   
    เปาหมาย         
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    1) การสรางมาตรการจูงใจดานสิทธิประโยชนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการ  
เห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะฝมือใหกับกําลังแรงงานของประเทศ   
    2) แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอยทุกแหง ไดรับโอกาส
ในการพัฒนาฝมือของตนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางท่ัวถึง   
    3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานท้ังระดับชาติและระดับจังหวัดท่ีเปนรูปธรรม 
ตลอดจนมีแนวทางในการกํากับดูแลการดําเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จ ของการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาแรงงานไดอยางชัดเจน       
   ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย       
    1) ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม      
    2) รอยละของสถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับปฏิบัติตามกฎหมายภายใต  
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน       
    3) ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาแรงงานระดับชาติ และระดับจังหวัด
    แนวทางการพัฒนา        
    1) ปรับปรุงกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง         
    2) บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพ      
    3) สนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดฝกอบรม   
    4) พัฒนากลไกความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน    
    5) สรางความรวมมือระหวางประเทศ     
    6) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนระดับชาติ 
 

    แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 5 การบริหารจัดการองคการและระบบฐานขอมูล 
ใหทันสมัย ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่อง เปนการดําเนินการปรับปรุงโครงสราง
องคกรใหสอดคลองกับพันธกิจท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือไปสูเปาหมายการเปนองคกรท่ีเปนผูนําในการพัฒนาฝมือ
แรงงาน มีความพรอมดานการฝกฝมือแรงงาน มีศักยภาพในการกํากับดูแลดานมาตรฐานฝมือแรงงาน 
มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความเปนมืออาชีพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ตามตําแหนงงาน พัฒนาใหบุคลากรมีความพรอมดําเนินงานและประสานความรวมมือกับผูประกอบกิจการ
ในสาขาอาชีพตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถ 
บูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานรวมกันได มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
เขามาปรับใชในการดําเนินภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือกาวสูการเปนหนวยงานดิจิทัลอยางแทจริง
  

   เปาหมาย         
    1) มีทิศทางในการพัฒนาแรงงาน ระยะ 3 ป ตลอดจนมีแนวทางในการกํากับดูแล 
การดําเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ไดอยางชัดเจน           
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    (*หมายเหตุ : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ยังคงอยูในระหวางการจัดทํา โดยคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในเดือน พฤศจิกายน 2565)  
   

  15)  แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 
    เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรได
อยางบรรลุเปาหมาย และมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
สําหรับเปนแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดอยางบรรลุเปาหมาย และมีความพรอมรับ 
ตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีกรอบมาตรฐานความสําเร็จสําหรับเปนแนวทางในการประเมินการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลขององคกร 
    วิสัยทัศนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)    
    “บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล มุงสูองคการท่ีมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ”       
    พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions)    
    1. บริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    2. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ มีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดสรางสรรคท่ีทันสมัย ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
    3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
และมีความสุข 
    4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมองคการใหมีความเขมแข็ง
อยางจริงจังและตอเนื่อง  
    มาตรฐานความสําเร็จท่ีเปนเปาหมายสุดทายท่ีองคกรตองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหบรรลุ ประกอบดวย 5 มิติ คือ มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพ 
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติท่ี 4 ความพรอม
รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน  
    มิ ติ ท่ี  1 ความสอดคล องเ ชิ ง ยุทธศาสตร  (Strategic Alignment) หมายถึ ง  
การท่ีองคกรมีนโยบาย แผนงาน มาตรการดาน HR ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย พันธกิจขององคกร  
มีการวางแผนและบริหารกําลังคน และมีการสราง พัฒนา และสืบทอดของตําแหนงบริหาร 
    มิติ ท่ี  2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตองและทันเวลา 
มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง เท่ียงตรง ทันสมัย สามารถนํามาประกอบ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การมีสัดสวนคาใชจายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ 
รายจายท่ีเหมาะสม สะทอนผลิตภาพและความคุมคา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
    มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Effectiveness) 
หมายถึง การท่ีสวนราชการและจังหวัดมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท่ีสงผลตอการรักษาขาราชการท่ีจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย การท่ีขาราชการ 
มีความพึงพอใจตอนโยบาย มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
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อยางตอเนื่อง และการมีระบบการบริหารผลงานท่ีเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีระบบ
หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสามารถจําแนกและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานไดอยางมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
    มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
หมายถึง การท่ีองคกรจะตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการทางวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
    มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตการทํางาน (Quality of Work life)
หมายถึง การท่ีองคกรมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร โดยมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารและบุคลากร และในระหวาง
บุคลากรดวยกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16)  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
     วิสัยทัศน : “ยกระดับการใหบริการของกรมพัฒนาฝมือแรงงานสูดิจิทัลไทยแลนด” 
(“Enhancing DSD digital services towards Digital Thailand”) 
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     พันธกิจ 
     ๑) พัฒนาระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๒) ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๓) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
     ๔) พัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
     ๕) ยกระดับสูธรรมาภิบาลขอมูลตามมาตรฐานสากล 
     เปาประสงค 
     ๑) บริการดิจิทัลของกรมตอบสนองผูใชบริการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
     ๒) ผูใชบริการเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสม ตามกรอบธรรมาภิบาล 
     ๓) กรมมีระบบวิเคราะหและการจัดการเพ่ือการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกรวดเร็วและสามารถ
นําไปใชประโยชนในอนาคต 
     ๔) บุคลากรมีทักษะทางดานดิจิทัลมากข้ึนเพ่ือตอบสนองการใหบริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
    แผนปฏิบัติราชการ 

     1) ยกระดับการบริการของกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการของประชาชน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
     เปาประสงค บริการดิจิทัลของกรมตอบสนองประชาชน ผูประกอบกิจการ ทุกภาคสวนได
อยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยําโดยไมตองใชสําเนาเอกสาร 
     แผนงาน/โครงการสําคัญ 
     1.1 โครงการจางปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงานรองรับการออก 
เอกสารดิจิทัล 
     1.2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑภายใตโครงการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
แหงชาติ (ภาคความรู) (e-Testing System) 
     1.3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร รองรับการดําเนินงานพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
     1.5 โครงการพัฒนาเว็บไซตการแขงขันฝมือแรงงาน (WorldSkills Thailand Website) 
     1.6 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
     1.7 โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ระยะเวลา ๕ ป 
 
 
     2) ยกระดับสูธรรมาภิบาลขอมูลพรอมใหบริการประชาชนไดอยางถูกตอง 
     เปาประสงค ผูใชบริการเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวกและเหมาะสม ตามกรอบธรรมภิบาล 
     แผนงาน/โครงการสําคัญ 
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      2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก
(External Storage) 
      2.2 โครงการบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
      2.3 โครงการจัดทําแนวปฏิบัติและนโยบายความปลอดภัยดานสารสนเทศ 
     3) นําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     เปาประสงค บริการดิจิทัลของกรมตอบสนองผูใชบริการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
     แผนงาน/โครงการสําคัญ 
      3.1 โครงการเชาใชบริการระบบคลาวด (Cloud Server) 
      3.2 โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรรองรับการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาท่ี 
      3.3 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
      3.4 โครงการเชาใชบริการเครือขายสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร (Internet) 
      3.5 โครงการจัดหาระบบประชุมวีดีทัศนทางไกลผานจอภาพ (Video Conference System 
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
      3.6 โครงการจัดซ้ือโปรแกรมประชุมทางไกล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
      3.7 โครงการจัดหาระบบบริการสารสนเทศหองสมุดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
      3.8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคการสูระบบราชการ 4.0 
      4) บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินงานระหวางหนวยงานท้ังภายใน 
และภายนอกกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
     เปาประสงค กรมมีระบบวิเคราะหและการจัดการเพ่ือการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวก
รวดเร็วและสามารถนําไปใชประโยชนในอนาคต 
     แผนงาน/โครงการสําคัญ 
      4.1 โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน 
      4.2 โครงการบูรณาการฐานขอมูลการฝกอบรมภาครัฐ 
     5) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูหนวยงานดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
     เปาประสงค บุคลากรมีทักษะทางดานดิจิทัลมากข้ึนเพ่ือตอบสนองการใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     แผนงาน/โครงการสําคัญ 
      5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชขอมูล Big Data เพ่ือการบริหาร
การพัฒนาฝมือแรงงาน 
      5.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผูบริหารยุคดิจิทัล 
      5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
      5.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชประโยชนจากระบบคลังขอมูลการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
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      5.5  โครงการจัดจางผลิตสื่อการฝกรองรับการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
      5.6 โครงการทบทวนรูปแบบระบบการฝกอบรมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
      5.7 โครงการขยายผลการพัฒนาศักยภาพผูฝกรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      5.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูฝกรองรับเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
      5.9 โครงการเลาเรื่องอยางมืออาชีพดวยคลิปวีดีโอ 
     5.10 โครงการผลิตสื่อ VR (virtual Reality) เพ่ือการประชาสัมพันธ 
     5.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางอินโฟกราฟกเพ่ือนําเสนอขอมูล 
     5.12 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ฝมือแรงงานสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจใหมท่ีเปลี่ยนแปลง 
     5.13 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  
     5.14 โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร และทักษะดิจิทัล ตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.พ. เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     5.15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและวางแผนกําลังคน
เชิงกลยุทธ 
 

   17)  กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
   ความมุงหมายและวัตถุประสงคของกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริม 

การพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย โดยสงเสริมใหนายจางหรือสถานประกอบ 

กิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยการฝกอบรมฝมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐาน 

ฝมือแรงงานซ่ึงผูประกอบกิจการนั้นจะไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังมีการจัดตั้ง

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือสงเสริม 

ใหผูประกอบอาชีพมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ และคุมครองความปลอดภัยสาธารณะ 

จากการทํางาน โดยกําหนดใหการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตําแหนงงานหรือลักษณะงานใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสาธารณะหรือตองใชผูมีความรูความสามารถ ซ่ึงตองดําเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรู

ความสามารถ และใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของศูนยประเมิน

ความรูความสามารถ รวมท้ังกําหนดใหคาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการรับรองความรูความสามารถตกเปนของ 

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาฝมือแรงงานขององคกร    
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 สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย       

 1) ความหมายของการพัฒนาฝมือแรงงาน      

  “การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวา กระบวนการท่ีทําใหผูรับการฝกและประชากร 

วัยทํางานมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝมือ ความรูความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

และทัศนคติเก่ียวกับการทํางานเพ่ือพัฒนาเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ อันไดแก การฝกอบรมฝมือแรงงาน 

การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองความรูความสามารถ และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ (มาตรา 5)

 2) การฝกอบรมฝมือแรงงาน (หมวด 1) กําหนดประเภทการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

เปน 3 ประเภท ดังนี้         

   1) การฝกเตรียมเขาทํางาน หมายถึง การฝกอบรมแรงงานกอนเขาทํางาน เพ่ือใหสามารถ

ทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยผูซ่ึงจัดใหมีการฝกเตรียมเขาทํางานจะตองจัดทํารายละเอียด

เก่ียวกับการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ซ่ึงผูดําเนินการฝกจะตองปฏิบัติตาม 

ท่ีกฎหมายกําหนด เชน ตองทําสัญญาการฝกเปนหนังสือกับผูรับการฝก (มาตรา 11) ตองปฏิบัต ิ

ตามหลักเกณฑเก่ียวกับการคุมครองผูรับการฝก (มาตรา 12) ตองออกหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการฝก

ใหแกผูรับการฝกท่ีฝกครบตามหลักสูตรและผานการวัดผล (มาตรา 13) หามเรียกหรือรับเงิน 

คาฝกอบรมหรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ อันเก่ียวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก 

(มาตรา 15 วรรคหนึ่ง)          

   2) การฝกยกระดับฝมือแรงงาน หมายถึงการท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจาง 

จัดใหลูกจางไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพท่ีลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพ่ือใหลูกจาง 

มีความรูความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงข้ึน โดยผูซ่ึงจัดใหมีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

จะตองจัดสงหลักสูตร และรายการคาใชจายท่ีใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(มาตรา 20)            

   3) การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ หมายถึง การท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจาง 

ไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีลูกจางไมไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพ่ือใหลูกจาง 

มีความรูความสามารถท่ีจะทํางานในสาขาอาชีพอ่ืนนั้นไดดวย โดยผูซ่ึงจัดใหมีการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

จะตองจัดสงหลักสูตร รายละเอียดท่ีเก่ียวของ และรายการคาใชจายท่ีใชในการฝกเสนอตอนายทะเบียน 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (มาตรา 20)        

   ผูดําเนินการฝกอาจดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานในสถานท่ีของตนเองหรือจะขออนุญาต

จัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานก็ได (มาตรา 19) รวมท้ังจะดําเนินการใหผูรับการฝกไปรับการฝกอบรม 

ฝมือแรงงานในสถานศึกษา สถานฝกอบรมฝมือแรงงานของทางราชการ หรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน 

อ่ืนท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบก็ได (มาตรา 16) 
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 3)  มาตรฐานฝมือแรงงาน (หมวด 2) 
    มาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ
ความรูความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ (มาตรา 5) 
โดยแบงประเภทของมาตรฐานฝมือแรงงานออกเปน 2 ประเภทดังนี้  
    1) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (มาตรา 22) เปนมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ 
ท่ีคณะกรรมการส งเสริมการพัฒนาฝ มือแรงงานไดจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงแรงงาน ซ่ึงเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว กรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือผูดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สามารถนําไปใชในการจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานได  
โดยผูท่ีผานการทดสอบจะไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
ในสาขาอาชีพนั้น  
    ผูท่ีประสงคจะเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงานแหงชาติจะตองไดรับอนุญาต
จากนายทะเบียน (มาตรา 24) และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  
ท้ังนี้ สามารถเรียกเก็บคาทดสอบจากผูเขารับการทดสอบไดไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนด 
    2) มาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา 26 เปนมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีผูจัดทําเปนบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงไมใชคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เชน ผูประกอบอาชีพ ผูประกอบกิจการ 
กลุมผูประกอบอาชีพ กลุมผูประกอบกิจการ โดยมีความประสงคจะขอใหคณะกรรมการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงานรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานดังกลาวและนําไปใชในการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน เพ่ือทดสอบฝมือแรงงานของลูกจางวาสามารถทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ท่ีผูประกอบกิจการกําหนดไวหรือไม ใชสําหรับการเลื่อนตําแหนงของลูกจาง หรือใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารคาจางคาตอบแทนของสถานประกอบกิจการนั้นก็ได  
 4)  การรับรองความรูความสามารถ (หมวด 2/1) 
    “การรับรองความรูความสามารถ” หมายความวา การรับรองความรูความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพของบุคคลท่ีผานการประเมินในแตละระดับ (มาตรา 5) โดยท่ีคณะกรรมการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงานจะจําแนกและกําหนดระดับความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ 
และกําหนดชวงอัตราคาจางท่ีเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถในแตละสาขาอาชีพ 
เพ่ือประโยชนในการใชเปนแนวทางในการบริหารคาจางและคาตอบแทนตามความรูความสามารถ
(มาตรา 39 (5)) ซ่ึงจะมีศูนยประเมินความรูความสามารถท่ีเปนหนวยงานของรัฐและท่ีเปน 
“องคกรอาชีพ” ซ่ึงเปนกลุมบุคคลหรือสถาบันท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
ทําหนาท่ีประเมินและออกหนังสือรับรองความรูความสามารถใหแกผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพนั้น 
(มาตรา 26/4) และเพ่ือคุมครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทํางาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
มีอํานาจประกาศกําหนดสาขาอาชีพ ตําแหนงงานหรือลักษณะงานท่ีอาจเปนอันตรายตอสาธารณะ
หรือตองใชผูมีความรูความสามารถ ซ่ึงตองดําเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ 
(มาตรา 7 (2)) โดยผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตําแหนงงาน หรือลักษณะงานดังกลาว จะตองไดรับหนังสือ
รับรองความรูความสามารถ (มาตรา 26/3)  
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    นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีสมุดประจําตัวเพ่ือบันทึกประวัติของบุคคลเก่ียวกับการศึกษา  
การฝกอบรม การสัมมนา การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การประกอบอาชีพหรือการทํางาน 
ท่ีผานมาเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพหรือการจางงาน (มาตรา 26/1) 
 5)  กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (หมวด 3) 
    กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ 
ใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
    1) ท่ีมาของเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประกอบดวยเงินท่ีโอนมาจากเงินกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี (กองทุนเดิม) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเงินสมทบ 
จากผูประกอบกิจการ คาธรรมเนียมและคาทดสอบท่ีจัดเก็บไดตามกฎหมาย เงินหรือทรัพยสิน 
ท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน และเงินหรือทรัพยสินท่ีตกเปนของ
กองทุนในกรณีอ่ืน (มาตรา 27) *เงินสมทบจากผูประกอบกิจการ กฎหมายกําหนดใหผูประกอบกิจการ 
ในประเภท ขนาด และทองท่ีตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด จะตองสง 
เงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในอัตราไมเกินรอยละหนึ่งของคาจางท่ีผูประกอบกิจการจาย 
ในปสุดทายกอนปท่ีมีการสงเงินสมทบ เวนแตจะไดดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกลูกจาง 
ของตนเองดวยการฝกอบรมฝมือแรงงาน สงลูกจางเขารับการทดสอบและผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ หรือมีลูกจางผานการรับรองความรูความสามารถตามจํานวนท่ีกําหนดในปใด 
ก็ไมตองสงเงินสมทบเขากองทุนในปนั้น (มาตรา 29)  
    (ปจจุบันกําหนดใหผูประกอบกิจการทุกประเภทท่ีมีลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป  
จะตองสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เวนแตจะไดดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานใหแก
ลูกจาง ไมนอยกวา รอยละ 50 ของจํานวนลูกจางท้ังหมด จึงจะไมตองสงเงินสมทบเขากองทุน) 
    2) การใชจายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  สามารถนําไปใชจายเพ่ือใหผูรับการฝก 
ผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และผูประกอบกิจการ กูยืมเพ่ือใชจาย
เก่ียวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานได และชวยเหลือหรืออุดหนุน
กิจการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมท้ังชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงาน 
ขององคกรอาชีพหรือศูนยประเมินความรูความสามารถ ตลอดจนเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนดวย 
(มาตรา 28) 
 6)  สิทธิและประโยชน (หมวด 4) (มาตรา 33 – มาตรา 34) 
    กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิและประโยชนในหลายลักษณะ แบงตามประเภทของผูขอรับสิทธิ 
และประโยชน ไดแก ผูดําเนินการฝก ผูประกอบกิจการซ่ึงจางงานผูไดรับหนังสือรับรองความรู
ความสามารถและผูดําเนินการฝกท่ีจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน ซ่ึงสิทธิและประโยชนท่ีไดรับ 
เชน สิทธิไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษ สําหรับคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
ประโยชนท่ีจะไดรับการพิจารณาอนุญาตใหใชเครื่องหมายท่ีแสดงใหเห็นวาเปนผูประกอบกิจการ 
ซ่ึงจางงานผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ สิทธิไดรับการยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม
สําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีนําเขามาเพ่ือใชในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานประโยชนท่ีจะ
ไดรับคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงาน การพัฒนาหลักสูตร หรือกระบวนการวิเคราะห 
จํ า แ น ก 
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ตําแหนงงานหรือการบริหารคาจางและคาตอบแทนและไดรับความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมิอแรงงาน 
เก่ียวกับการฝกอบรมบุคลากรตางๆ 
 7) คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (หมวด 5) 
    คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน มีปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธาน 
กรรมการและมีกรรมการอ่ืนประกอบดวยผูแทนหนวยงานภาครัฐ ผูแทนภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูแทนฝายนายจาง ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนองคกรอาชีพ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 38) โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน เชน เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และมาตรการเก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงาน การรับรองความรูความสามารถ 
และกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตาง ๆ จําแนกและกําหนด
ระดับความรูความสามารถของผูประกอบอาชีพ และกําหนดชวงอัตราคาจางท่ีเหมาะสมกับระดับความรู
ความสามารถในแตละสาขาอาชีพ สงเสริมใหผูประกอบกิจการจางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
หรือผูผานการรับรองความรูความสามารถ สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 
และสงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรอาชีพ รวมถึงสงเสริมใหมีการแขงขันฝมือแรงงาน ตลอดจนพิจารณา
และวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมาย (มาตรา 39)  
 

 8)  อํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนการเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก การพักใช 
และเพิกถอนใบอนุญาต (หมวด 6 - หมวด 8) 
 กฎหมายกําหนดใหมีนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแล 
และควบคุมผูดําเนินการฝก ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ผูประกอบกิจการ ผูไดรับหนังสือรับรองการเปนศูนยประเมินความรูความสามารถและผูประเมิน 
ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยมีอํานาจออกหนังสือเรียกผูเก่ียวของมาใหถอยคํา 
หรือออกคําสั่งใหสงเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณา และมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีตางๆ 
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย รวมท้ังนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลดังกลาว 
ท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายหยุดดําเนินการ พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองได  
(มาตรา 45 - มาตรา 49/5) โดยผูท่ีไดรับคําสั่งใหหยุดดําเนินการ พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 9)  บทกําหนดโทษ (หมวด 9) 
    กฎหมายกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามในกรณีตางๆ เชน ผูกระทําการเปน
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานโดยมิไดรับใบอนุญาตหรือดําเนินการเปนศูนยประเมิน
ความรูความสามารถ หรือเปนผูประเมินโดยมิไดรับหนังสือรับรอง ผูท่ีจางงานผูท่ีไมมีหนังสือรับรอง
ความรูความสามารถทํางานในสถานประกอบกิจการในสาขาอาชีพ ตําแหนงงาน หรือลักษณะงาน 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนดตามมาตรา 7 (2) ท้ังนี้ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
เปรียบเทียบความผิดดังกลาวได 
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ความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการใชงบประมาณกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

  ดานการบริหารกองทุน 
  1) ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย อธิบดีกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทน
กรมพัฒนาฝมือแรงงานท่ีอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานมอบหมาย เปนอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คนซ่ึงประธานคณะอนุกรรมการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การคลัง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ ดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน 
กฎหมาย หรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแตงตั้งเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  2) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ตองไมเปนผูประกอบกิจการท่ีขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ (3) ไมเปนบุคคล
ลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ (4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (5) ไมเคย 
ถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติชั่วอยางรายแรง 
(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการ 
หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี 
ของพรรคการเมือง  
  3) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไมวาทางตรง
หรือทางออม  
  4) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป อาจไดรับการแตงตั้งไดอีก  
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได และจะพนจากตําแหนงเม่ือ (1) ตาย (2) ลาออก 
(3) ประธานอนุกรรมการใหออก โดยความเห็นชอบของกระทวงการคลัง เพราะบกพรองตอหนาท่ี 
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ หยอนความสามารถ และ (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 
ตามขอ 8  
  5) คณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีอํานาจหนาท่ีตอไปนี้ 
  (1)  กําหนดนโยบาย กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
  (2)  กําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนด
คาตอบแทน สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตางๆ ของผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พนักงานและ
ลูกจาง ใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายวา
ดวยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
  (3) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป  
  (4) แตงตั้งผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
  (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารทุน
ห มุ น เ วี ย น 
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ตามกฎหมายวาดวยการบริหารทุนหมุนเวียนหรือตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานมอบหมาย
  (6)  ใหผูบริหารทุนหมุนเวียนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป ตามแบบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย ผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการ
รายรับประจําป ประมาณการรายจายประจําป และประมาณการกระแสเงินสด เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานพิจารณาอนุมัติกอนเสนอ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
อยางนอย 60 วัน กอนวันเริ่มตนปงบประมาณของทุกป และใหสงกระทรวงการคลังอยางนอย 30 วัน 
กอนวันเริ่มตนปงบประมาณของทุกป เพ่ือใชประกอบการกํากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตาม
การประเมินผลการดําเนินงาน  
 

  ดานการบัญชีและตรวจสอบ 
  7) ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของกองทุน ใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด โดยสามารถพิจารณากําหนดใหหนวยงาน
จัดบัญชีและรายงานการเงิน ใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายบัญชีท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กําหนดและสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี และใหกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงานนําสงรายงานทางการเงินพรอมดวยรายงานการสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ตอกระทรวงการคลังภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  8) เพ่ือประโยชนในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผนดิน ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
จัดสงขอมูลทางบัญชีของกองทุนเขาระบบการบริหารเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
  9) ใหมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ ของกองทุนตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐหรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบใหอธิบดีทราบอยางนอยปละครั้ง 
 

 18) ศึกษารูปแบบของการบริหารงานของกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
กับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   ทุนหมุนเวียนท่ีจัดตั้งข้ึนในหนวยงานของรัฐ จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการภายใตกรอบวัตถุประสงค
และกิจกรรมท่ีแตกตางกันตามความจําเปนและภารกิจของหนวยงานนั้นๆ โดยท่ีกรมบัญชีกลางไดจําแนก
ประเภทของทุนหมุนเวียน เพ่ือประโยชนในการกํากับ ดูแล และพัฒนาการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและรูปแบบของกิจกรรมในการดําเนินงานดังนี้ 
 1) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืม เพ่ือนําเงินทุนมาปลอยใหกูยืม โดยอาจคิดดอกเบี้ยหรือไมคิด
ดอกเบี้ยจากบุคคลท่ีมาขอกูยืม ไดแก บุคคลในสวนราชการ กระทรวง ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชน 
ท่ัวไป โดยทยอยใชคืนเงินกูยืมในภายหลัง เชน กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
และกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน       

 2) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการจําหนายและการผลิต เพ่ือซ้ือ/หรือผลิตสินคาตางๆ เพ่ือจําหนาย 
ใหแก หนวยงานราชการ องคกรเฉพาะกิจตางๆ รวมท้ังภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป เชน เงินทุนหมุนเวียน
การผลิตเหรียญกษาปณและการทําของเงินทุนหมุนเวียนของยางพารา และเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
เปนตน             
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 3) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริการ เพ่ือใหบริการในรูปแบบตางๆ แกหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ัวไป โดยอาจมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการ เชน เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริหาร
ทาเรือพาณิชยสัตหีบ – กองทัพเรือ เงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 
จังหวัดภูเก็ต เปนตน         
 4) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสงเคราะหและสวัสดิการสังคม เพ่ือใหเงินทดแทน ชวยเหลือสงเคราะห 
แกประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีดอยโอกาส หรือประสบปญหาความยากลําบากใหไดรับประโยชน
จากภาครัฐอยางเทาเทียมกัน ท้ังนี้ การชวยเหลือบางกลุมเปาหมายอาจมีสวนรวมในการจายเงินสมทบ 
เขาทุนหมุนเวียน เชน กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนคุมครองเด็ก เปนตน
 5) ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสนับสนุน สงเสริม เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมตางๆ ใหไดมาซ่ึง
ประโยชนของภาครัฐและประชาชนสวนรวม โดยไมมุงหวังกําไร เชน เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี กองทุนสงเสริมการทองเท่ียวไทย กองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
เปนตน             

 กรณีศึกษา : กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ไดรับรางวัลประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการดีเดน เปนรางวัลสําหรับทุนหมุนเวียน ท่ีมีการจัดการบริหารพัฒนาและปรับปรุงองคกรท่ีครอบคลุม 
ตามกรอบการประเมินดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนประจําป พ.ศ. 2563 จากกรมบัญชีกลาง) 
 ท่ีมา : กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการ
กองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึนจึงไดมีการประกาศ 
ใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคใหกูยืมเงินแกนักเรียน
หรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจาย 
ท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา       
 ปจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาในราชกิจจานุเบกษาในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 และมีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาอยูในการกํากับดูแล
ของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน เนื่องจาก
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหาร
กองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหาร
จัดการและการดําเนินการท่ีมีขอจํากัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนา
ประเทศสมควรบูรณาการ การบริหารจัดการและการดําเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. 
ใหเปนเอกภาพอยูภายใตกฎหมายเดียวกันและเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน         

   วัตถุประสงคการจัดตั้ง : กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีหนาท่ีและวัตถุประสงค 



2-๔๗ 

ในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี ้
   1) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย    

   2) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจน 
ของการผลิตกําลงัคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ     
   3) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุงสงเสริม 
เปนพิเศษ             

   4) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ 

รูปแบบของการบริหารงานพิจารณาตามโครงสรางองคกร 
 

 
 

ภาพท่ี 2-6  โครงสรางองคกรกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 

   อํานาจหนาท่ีตางๆ ของกองทุนฯ ในการดําเนนิงาน มีดังตอไปนี้ 
   การดําเนินกิจกรรมตางๆ ตอไปนี ้
   1) ซ้ือ จัดหา เชา ใหเชา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จําหนาย ทํานิติกรรมหรือดําเนินงานใดๆ 
เก่ียวกับสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 
   2) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับการใหเงินกูยืม 
เพ่ือการศึกษา 
   3) จัดหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน 
   4) กระทําการอ่ืนใดบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ของกองทุน 
   กองทุนมีอํานาจดําเนินการในการติดตามการชําระเงินคืน ดังตอไปนี ้
   1) ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินจากหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 
หรือบุคคลใดซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
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   2) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกูยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงิน 
ใหแกหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีรองขอ 
   3) มีอํานาจในการกําหนดมาตรการตามความจําเปน เพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุน
และการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน 
   กองทุนมีอํานาจหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินซ่ึงเปนพนักงานหรือลูกจาง (เฉพาะมาตรา 40 
(1)แหงประมวลรัษฎากร ไดแก เงินเดือน/คาจาง ตามการจางแรงงาน) โดยใหบุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ผูจายเงินไดพึงประเมินมีหนาท่ีหักเงินได พึงประเมินของผูกูยืมเงินเพ่ือชําระเงินกูยืมคืนตาม
จํานวนท่ีกองทุนฯ แจงใหทราบ นําสงกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลาการนําสงภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย 
   การใหบริการ (พิจารณาในสวนของการใหกูยืม) 
   เปนการดําเนินการใหกูยืมกับผู กูยืม โดยมีสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนกองทุน 
ตามท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลงกับกองทุน โดยกองทุนจะจัดทํางบประมาณการใหกูยืมในภาพรวม 
และควบคุมดูแลสถานศึกษาใหดําเนินการผานระบบ e – student ตามข้ันตอนและกําหนดการประจําป
การศึกษา โดยกองทุนจะจายคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษาตามจํานวนท่ีไดรับแจง 
ในระบบ e – studentloan เขาบัญชีสถานศึกษา และจายเงินคาครองชีพเขาบัญชีของผูกูยืมโดยตรง
กระบวนการจัดทํา : ฝายกูยืมจะขอขอมูลการใหกูยืมยอนหลัง 3 ป แยกรายชั้นป รายระดับการศึกษารายเกา
และรายใหม เพ่ือจัดทํางบประมาณการใหกูยืมประจําป นําเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และเสนอกําหนดการให กูยืมประจําปการศึกษา
เพ่ือโปรดใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการกองทุนอนุมัติแลวตองเตรียมความพรอมในการกูยืม 
โดยการแจงกรอบการใหกูยืมและกําหนดการใหกูยืมประจําปใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายสื่อสาร
องคกร เครือขายสัมพันธ ตนสังกัดของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีเขารวมดําเนินงานกับกองทุนและผูบริหาร
และจัดการเงินใหกูยืม เพ่ือทราบและเตรียมความพรอมในการใหกูยืมประจําปจากนั้นดําเนินการรวบรวม 
ผลการดําเนินงานภายในจากหนวยตนสงักัดและผลประเมินภายนอกจาก สมศ. เพ่ือจัดทําขอมูลสถานศึกษา
ใดท่ีมีผลประเมินเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน กรณีสถานศึกษามีผลประเมินต่ํากวา 
ระดับพอใชหรือไมมีผลการประเมินสถานศึกษาจะสามารถดําเนินการใหกูยืมไดเฉพาะรายเกาเลื่อนชั้นป
เทานั้น เม่ือเริ่มการใหกูยืมจะตองวิเคราะหการดําเนินงานใหกูยืม และหากมีขอติดขัดจะตองรีบแกไขปญหา
และคลี่คลายโดยเร็ว เพ่ือไมใหกระทบกับระยะเวลาการดําเนินการในระบบ e – studentloan แลวจัดทํา
รายงานผลการใหกูยืมประจําสัปดาหและประจําเดือน 
   คุณคาหรือประโยชนท่ีประชาชนหรือสังคมไดรับจากกองทุนฯ 
   กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเงินกูยืมแกนักเรียน 
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจาย 
ท่ีจําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษาและระดับ 
อุดมศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครอง 
และเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ของชาติโดยรวมโดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนได 
จนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึก ในการชําระหนี้คืน
เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป 
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   กรณีศึกษา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศสิงคโปร 
   ประเทศสิงคโปรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหทันกับโลก ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนโยบายและโครงการสําคัญตางๆ เชน Continuing Education and 
Training (CET) Masterplan ท่ีริเริ่มเม่ือป 2551 ท่ีดําเนินการโดย Singapore Workforce Development 
Agency (WDA) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมกําลังพลชาวสิงคโปรสําหรับอนาคต 
โดย CTE ไดมีการปรับปรุงลาสุดเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 ตามขอเสนอของลูกจาง นายจาง 
และสหภาพ ในรูปแบบ CTE 2020 (2563) โดยใหชาวสิงคโปรมีความพรอมสามารถตอบรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบมาจากนวัตกรรมและผลิตภาพ การผลิตโดยเนนความรวมมือ
กันระหวางนายจาง สมาคมอุตสาหกรรมตางๆ สหภาพ และ ศูนยฝกอบรม เพ่ือริเริ่มแผนการตางๆ 
ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ 
   1) Continuing Education and Training (CET) Masterplan เปนการพัฒนาโดยรวมคือ 
ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง การฝกอบรมท่ีตอบสนองความตองการอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรม
ตางๆ และการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต โดย CET2020 (2563) มีจุดประสงค 3 ประการ 
     (1.1) การสรางความเชี่ยวชาญในเชิงลึกใหกับกําลังแรงงานสิงคโปรโดยใหนายจาง 
มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรและการเห็นคุณคาของลูกจาง โดยการ 
      - กลยุทธการจัดการบริหารกําลังพลแตละภาคธุรกิจ 
      - โครงสรางการสรางสมรรถนะแตละภาคธุรกิจ 
      - One-stop การฝกอบรมใหคําแนะนําและสนับสนุนดานกําลังแรงงาน 
      (1.2) ใหทุกคนสามารถรับทราบขอมูลการศึกษาและอาชีพผานระบบการศึกษา 
การฝกอบรมและแนะแนวอาชีพ โดยการ 
      - ใหการศึกษา อบรม แนะนําสายอาชีพผานระบบ Online 
      - ศูนยวิจัย Lifelong Learning 
      - เพ่ิมความเปนมืออาชีพของผูสอน 
      - ใหการศึกษา การฝกอบรมและแนะแนวอาชีพ 
     (1.3) การพัฒนาระบบ CET ในการสรางโอกาสการเรียนรูหลากหลายอยางมีคุณภาพ 
      - การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี 
      - iNLab สําหรับการสรางงานนวัตกรรมใน CET 
      - เพ่ิมโครงสรางการเรียนรูในสถานท่ีทํางาน 
   2) Applied Study in Polytechnic and ITE Review (ASPIRE) เปนนโยบายอยูภายใต
กระทรวงศึกษาธิการท่ีสรางความพรอมของนักศึกษาสายอาชีพ Polytechnicและ ITE ใหมีความรู
ความชํานาญท่ีตอบสนองเศรษฐกิจในโดยคณะกรรมการ ASPIRE ตั้งเปาหมายท่ีจะสรางโอกาส
ความกาวหนาใหกับนักศึกษาสายอาชีพโดยใหอุตสาหกรรมตางๆ ใหโอกาสนักศึกษาสายอาชีพ 
ในการฝกงานใหความรู แนะแนวอาชีพ งานวิจัย งานนวัตกรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียน 
การสอน รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางรากฐานบุคลากรไมวาจะเปนการเรียนสายสามัญ 
หรือสายอาชีพ 
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   3) โครงการยกระดับฝมือแรงงาน (Skills Upgrading) The Singapore Workforce Skills 
Qualifications (WSQ) เปนระบบการรับรองความสามารถบุคคลแหงชาติท่ีบริหารจัดการโดย Singapore 
Workforce Development Agency (WDA) โดยใหการฝกอบรม พัฒนาฝมือ ประเมินผล เพ่ือสนับสนุน
กําลังแรงงานชาวสิงคโปรใหมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน โดย WSQ สรางใหผูผาน 
การฝกอบรมมีความสามารถพ้ืนฐานท่ีจะทํางานไดทุกสาขาอาชีพ มีความสามารถเฉพาะทางอาชีพ 
หรืออุตสาหกรรมดานใดดานหนึ่ง 
    ตัวอยางโครงสรางการอบรมพ้ืนฐาน – Employability Skills (สรางความรู พ้ืนฐาน 
เพ่ือการจางงาน) เชน Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจ) 
    ตัวอยางโครงสรางการอบรมเฉพาะอาชีพและอุตสาหกรรม – ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage) การดูแลผูปวยและแนะนําดานสุขภาพ (Healthcare Support) ธุรกิจดานการรักษา
ความปลอดภัย (Security) 
   4) โครงการ Workfare เปนโครงการชวยเหลือของรัฐท่ีชวยลูกจางชาวสิงคโปรท่ีมีรายได 
ไมเกิน 1,900 เหรียญสิงคโปรตอเดือน รวมถึงคุณสมบัติ อ่ืนๆ ตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกําหนดโดย 
กระตุนใหชาวสิงคโปรยกระดับฝมือโดยผานระบบเงินสนับสนุนและเงินออมหลังเกษียณอายุ ประกอบดวย 
Workfare Income Supplement scheme (WIS)  แ ล ะ  Workfare Training Support scheme 
(WTS) 
    Workfare Income Supplement scheme (WIS) เปนการชวยเหลือชาวสิงคโปร
ผานระบบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู มีงานทําโดยให ท้ังเงินสดและเงินกองทุนสะสม 
เพ่ือเปนเงินออมหลังเกษียณอายุ 
    Workfare Training Support scheme (WTS) เปนการเติมเต็ม WIS ใหมีความสมบูรณ 
มากข้ึนโดยสงเสริมใหคนงานชาวสิงคโปรท่ีเขาอบรมเสริมทักษะ WTS ชวยสนับสนุนการจางงาน 
และเพ่ิมรายได โดยใหเงินสนับสนุนท้ังลูกจางและนายจางรอยละ 95 และหากลูกจางเขารับการฝก 
อบรมเต็มหลักสูตรเกณฑกําหนดก็จะไดรับเงินรางวัล 400 เหรียญสิงคโปรตอป 
   5) โครงการ Workpro เปนโครงการเงินชวยเหลือของรัฐสําหรับนายจางและลูกจางท่ีออกแบบ
มาเพ่ือเพ่ิมกําลังคนชาวทองถ่ินในตลาดแรงงาน สงเสริมการพัฒนาสถานท่ีทํางานและเสริมสราง 
ใหชาวสิงคโปรในแกนนําของกําลังแรงงาน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงานสิงคโปร (MOM)  
และ Singapore Workforce Development Agency (WDA) ภายใต ความเห็ นชอบของไตรภาคี 
โดยโครงการนี้มีอายุ 3 ป และจะสิ้นสุดลงในป 2559 
    ตัวอยางความชวยเหลือสําหรับนายจาง 
    - Job Redesign Grant เงินสนับสนุนไมเกิน 300,000 เหรียญสิงคโปรตอบริ ษัท 
ท่ีออกแบบสถานท่ีทํางานเพ่ือการจางงานชาวทองถ่ินท่ีอยูในวัยทํางานหรือดึงดูดชาวสิงคโปรใหกลับเขาสู
ตลาดแรงงาน เชน การจัดซ้ืออุปกรณหรือเครื่องมือระบบอัตโนมัติ หรือ โครงการการเพ่ิมผลิตภาพ 
การผลิต 
    - On-the-Job Training Allowance เงินสนับสนุนไมเกิน 50,000 เหรียญสิงคโปร 
ตอบริษัทท่ีจางและใหการฝกอบรมชาวสิงคโปรท่ีกลับเขาสูตลาดแรงงานใหมโดยจายเทากับคาจาง
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ของลูกจาง 1 เดือนสูงสุดไมเกิน 2,000 เหรียญสิงคโปร โดยมีเง่ือนไขวาตองเปนลูกจางประจํา 
และไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรเวลาไมต่ํากวา 2 เดือน 
    ตัวอยางความชวยเหลือสําหรับผูหางาน 
    - Job Preparation Support เพ่ือสรางความพรอมและเพ่ิมโอกาสท่ีจะไดรับการจางงาน 
ผูหางานสามารถเขาอบรมเชิงปฏิบัติ (Job Preparation Workshop) ท่ีไดรับการดัดแปลงใหเหมาะสม
เพ่ือใหผูหางานมีความรูความสามารถท่ีจะกลับเขาสูตลาดแรงงาน โดยไมตองเสียคาใชจาย 
    ตัวอยางความชวยเหลือสําหรับลูกจาง 
    - ลูกจางใหมท่ีไดรับการจางงานจากนายจางในโปรแกรม Workpro และจัดวาเปน 
ผูมีรายไดต่ําจะไดรับเงินชวยเหลือคาเดินทาง 200 เหรียญสิงคโปร 
    - ลูกจางใหมท่ีเพ่ิงกลับเขามาในตลาดแรงงานจากนายจางในโปรแกรม Workpro 
และยังคงทํางานอยูจะไดรับเงินโบนัสพิเศษไมเกิน 1,200 เหรียญสิงคโปรในระยะเวลา 12 เดือน 
   6) โครงการ Skills Future เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาความสามารถชาวสิงคโปร 
ใหถึงจุดสูงสุดตลอดชีวิตโดยไมคํานึงถึงจุดเริ่มตน โดยการสงเสริมทักษะบุคลากร เพ่ือเปนปจจัย 
ในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีทันสมัย โดยมี Tripartite Skills Future Council 
นําโดยรองนายกรัฐมนตรี Tharman Shanmugaratnam ประสานงานและสนับสนุนใหนโยบายประสบผลสําเร็จ
โดยมีหลักการ 4 ประเด็น 
    (1) การใหขอมูลดานการศึกษา การฝกงานและอาชีพ 
    (2) การพัฒนาโดยรวมท้ังระบบการศึกษาและการฝกอบรมอยางมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
    (3) สงเสริมใหนายจางพัฒนาอาชีพผานความชํานาญ ทักษะและการเรียนรู 
    (4) สนับสนุนสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
    ตัวอยางโปรแกรมท่ีสนับสนุนระดับตางๆ 
    ก) นักเรียน 
      - Education and Career Guidance (ECG) แนะแนวการศึกษาตอหลังระดับ
มัธยมศึกษา การใหขอมูลทางเลือกการศึกษา อาชีพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดขอมูลท่ีถูกตอง 
และทันสมัย 
      - Enhanced Internships เปนองคประกอบหนึ่งของหลักสูตรในระดับ Polytechnic 
และ ITE โปรแกรมดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมการทํางานจริง
และชวยใหสามารถเรียนรูผานการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย มีประสบการณทางทักษะและเทคนิค 
เรียนรูการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงขอมูลนี้จะเปนเครื่องชวยในการเลือกสายอาชีพใหเปนไปตาม
ความเปนจริง 
      - Individual Learning Portfolio (ILP) ILP คือการศึกษา การฝกอบรม และแนะแนว 
อาชีพอยางครบวงจรผานระบบ online ท่ีจะชวยชาวสิงคโปรในการวางแผนการศึกษาและการอบรม
เพ่ือวางแผนอาชีพในอนาคต ในขณะเดียวกันสามารถคนหาความสนใจของตัวเอง ความสามารถแรงบันดาลใจ
แนวทางการเรียนรูหลายๆ อยางกอนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน ILP ยังชวยหางานในตําแหนงงาน 
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ท่ีเหมาะสม และสําหรับคนทํางาน ILP ทําหนาท่ีแสดงชี้ใหเห็นชองวางทักษะในการทํางาน ILP 
จะเริ่มใชในป 2560 
      - Young Talent Programme (YTP) ใหโอกาสนักศึกษาไปฝกงานในตางประเทศ
หรือทํางานพรอมเรียนหนังสือ เพ่ือสรางความเตรียมพรอมในการทํางานในระดับนานาชาติ 
    ข) ลูกจาง (วัยเริ่มทํางาน) 
      - Individual Learning Portfolio (ILP) การใหคําแนะนําเพ่ือใหชาวสิงคโปร
วางแผนการศึกษาและฝกอาชีพเพ่ือการทํางาน ชวยคนหาแรงบันดาลใจในอาชีพและสํารวจเสนทาง
การศึกษาตางๆ กอนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน อีกท้ังยังใช ILP คนหาตําแหนงงานท่ีเหมาะสม 
และสําหรับคนทํางานจะชวยแนะนําชองวางทักษะท่ีเก่ียวของในแรงงานท่ีตองพัฒนา เพ่ือคงไวซ่ึงการมีงาน
ทําโดย ILP จะเริ่มใชในป 2560 
      - P-Max เปนโครงการท่ีจะสราง ผูบริหาร ผูจัดการ และผูชํานาญงานใหเขาสูตลาดของ
ผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอย (SME) ภายในเดือนธันวาคม 2560 โดย WDA จะชวยผูหางาน 
ใหไดทํางานตามตําแหนงงานท่ีเหมาะสมในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอย อีกท้ัง P-Max ยังชวยผูบริหาร
ผูจัดการ และผูชํานาญงานเพ่ิมทักษะ เชน จริยธรรมในสถานท่ีทํางานและการวางแผนเชิงกลยุทธ  
เพ่ือใหมีสมรรถภาพท่ีจะทํางานในสภาพแวดลอมแบบ SME 
      - Skills Future Credit เปนโครงการสงเสริมใหชาวสิงคโปรเปนเจาของการพัฒนา
ทักษะของตนเองในระยะยาวหรือตลอดชีวิต เปนโครงการสําหรับชาวสิงคโปรท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไปจะไดรับ
เครดิตคิดเปนเงิน 500 เหรียญสิงคโปร ตั้งแตเดือนมกราคม 2559 โดยไมมีกําหนดวันหมดอาย ุ
และรัฐบาลจะเพ่ิมเครดิตใหเปนระยะๆ รวมท้ังยังสามารถสะสมเครดิตนี้ได 
      การใช Skills Future Credit สามารถนําไปใชเพ่ิมเติมจากหลักสูตรตางๆ ของรัฐท่ีไดให
เงินชวยเหลือสมทบอยูแลว โดยมีท่ีมาของหลักสูตรตางดังนี้ 
      1) หลักสูตรท่ีใหเงินชวยเหลือหรืออนุมัติจาก Singapore Workforce Development 
Agency – WDA 
      2) หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
      3) หลักสูตรท่ีรัฐใหการสนับสนุน 
      4) หลักสูตรท่ีจัดโดย The People’s Association หรือ Infocomm Development 
Authority of Singapore’s Silver Infocomm Junctions 
      อนึ่ง ชาวสิงคโปรเม่ือมีอายุครบ 25 ป จะไดรับจดหมายจากรัฐบาลแจงการเปดใหใช
บัญชี Skills Future Credit โดยมีหนังสือคูมือแนะนําการใช รวมถึงหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติ การใชเครดิต
ตรวจสอบเครดิตคงเหลือ และรายการตางๆ จะผานระบบอิเล็กทรอนิกส www.skillsfuture.sg/credit 
       - Skills Future Study Award เปนรางวัลสําหรับคนทํางานท่ีมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถในเชิงลึก ใหทันกับความกาวหนาท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และเทาเทียมกับกลุมอาชีพ
เดียวกันอยูเสมอ นับแตเดือนตุลาคม 2558 เงินรางวัล 5,000 เหรียญสิงคโปรจะมอบใหจํานวน  
500 รางวัล ไมเกิน 2,000 รางวัลตอป 
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    ค) ลูกจาง (วัยทํางาน) โดยพ้ืนฐานก็คลายกับลูกจาง (วัยเริ่มทํางาน) 
      - Skills-Based Modular Courses หลักสูตรระยะสั้นมุงเนนถึงความหลากหลาย 
ท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหชาวสิงคโปรมีความชํานาญในดานตางๆ มากข้ึน 
      - Skills Future Leadership Development Initiative พัฒนาความรวมมือกันระหวาง
บริษัทในการออกแบบและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาความสามารถใหเต็มศักยภาพ 
      -  Skills Future Fellowships การใหรางวัลกับชาวสิงคโปรท่ีมีความสามารถและ 
ประสบผลสําเร็จและเปนท่ียอมรับในทักษะ เพ่ือเปนการสนับสนุนใหบุคคลเหลานี้ไดแสวงหาความรู
เพ่ิมเติม จึงมีทุนรางวัลเงินสด 10,000 สิงคโปร ใหจํานวน 100 คนตอป ซ่ึงจะมีผลตั้งแตป 2559 
      - Skills Future Mid-Career Enhanced เปนการอุดหนุนและสงเสริมใหชาวสิงคโปร
พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในท่ีทํางาน ซ่ึงลูกจางวัยทํางาน 
จะมีความกดดันในเรื่องการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถ รัฐบาลจึงไดจัดโครงการนี้ 
เพ่ือสงเสริมใหชาวสิงคโปรชวงวัยทํางานใหปรับปรุงความสามารถอยางตอเนื่อง เปนโครงการสําหรับ 
ชาวสิงคโปรท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป จะไดรับเงินชวยเหลือสําหรับหลักสูตรภายใต WDA โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 
1 ตุลาคม 2558 ตามตารางดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2-3 ประเภทหลักสูตรภายใต Singapore Workforce Development Agency (WDA) 
 

ประเภทหลักสูตร ระดับไรฝมือ/กึ่งมีฝมือ 
ระดับผูจัดการ/ผูบริหาร

ผูชํานาญการ 
1. หลักสูตรของศูนยท่ีไดรับ
อนุมัติจาก WDA 

สูงสุดรอยละ 90 ของคาเรียน 

2. หลักสตูรรับรองการพัฒนาฝมือ สูงสุดรอยละ 90 ของคาเรียน  
แตไมเกิน 25 เหรียญตอชั่วโมง 

สูงสุดรอยละ 90 ของคาเรียน 
แตไมเกิน 50 เหรียญตอชั่วโมง 

 

    และรอยละ 90 สําหรับโปรแกรมภายใตกระทรวงศึกษาธิการท้ังระบบการศึกษาแบบเต็มเวลา
และแบบ Part-time ตามสถานศึกษาดังตอไปนี้ (เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558) 
    1) NUS NTU SMU SUTD SIT และ SIM University (UniSIM) 
    2) Polytechnics 
    3) Institute of Technical Education 
    4) LASALLE College of the Arts and Nanyang Academy of Fine Arts 
    อนึ่ง  1) โปรแกรมท่ีสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
         สําหรับผูเขารับการศึกษาหลักสูตรท่ีเริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558 สถาบัน 
การศึกษาจะเปนผูคํานวณเงินชวยเหลือใหกับผูท่ีมีคุณสมบัติภายใต Skills Future Mid-Career Enhanced 
โดยอัตโนมัติ ซ่ึงคาดวาจะลดลงรอยละ 30 
      2) หลักสูตรท่ีไดรับการสนับสนุนจาก WDA  
         สําหรับผู ท่ีประสงคเขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2558 
สามารถลงทะเบียนโดยตรงกับศูนยท่ีไดรับอนุมัติจาก WDA หรือ สถาบันฝกอบรมท่ีสนับสนุน
หลักสูตรรับรองการพัฒนาฝมือโดย WDA โดยผูสมัครชําระคาอบรมหลังหักเงินสมทบ 
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    ง) นายจาง 
      - P-Max เปนโปรแกรมท่ีชวยผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอย (SME) 
ในเรื่องการจางงานระดับผูบริหาร ผูจัดการ และผูชํานาญงาน (PMEs) ผูประกอบกิจการ SMEs ท่ีเขารวม
โครงการจะไดรับการฝกอบรม เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
และวิธีการทํางานกับ PMEs ท่ีเพ่ิงไดรับการวาจาง ผูประกอบกิจการ SMEs จะไดรับเงินชวยเหลือ 
5,000 เหรียญสิงคโปรหากรวมโครงการจนเสร็จสมบูรณและจางงาน PMEs ท่ีเพ่ิงไดรับการวาจาง
อยางต่ําเปนเวลาหกเดือน 
      - Skills Future Earn and Learn Programme เปนโปรแกรมการศึกษาและทํางาน 
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาจาก Polytechnic และสถาบันการศึกษาทางเทคนิค (ITE) ใหไดเริ่มทํางาน
ตามท่ีเรียนมา เปนการสรางโอกาสในการเพ่ิมทักษะ และความรูเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน
โดยนายจางจะไดรับเงินชวยเหลือ 15,000 เหรียญสิงคโปรสําหรับคาใชจายการพัฒนาและสนับสนุน
โครงการ 
      - Skills Future Mentors จะมีศูนยรวม ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมตาง  ๆมาใหคําแนะนํา
แกผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเรื่องทักษะความคิดริเริ่ม 
   กรณีศึกษา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในไตหวัน  
   ไตหวัน เปนอีกหนึ่งประเทศท่ีประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วอยางนาอัศจรรย 
เปนหนึ่งใน 4 ประเทศ ท่ีเรียกวาเปนเสือเศรษฐกิจของเอเชีย โดยอีก 3 ประเทศท่ีประสบความสําเร็จ
อยางนาอัศจรรยเชนกันคือประเทศสิงคโปร เกาหลีใต และประเทศฮองกง หนึ่งในปจจัยท่ีทําใหไตหวัน
ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจอยางนาอัศจรรยและกลายเปนโมเดลของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของโลกก็คือ การพัฒนาการศึกษาในดานเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไตหวันประสบความสําเร็จ 
ในการสรางระบบการศึกษาท่ีสามารถฝกอบรมนักเรียน ใหมีทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือใหเปนทรัพยากรมนุษย 
ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาสังคม (Mabena, 2002) 
   ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาทักษะมนุษยของไตหวัน มาจากความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและหนวยงานธุรกิจ โดยมีเปาหมายรวมกันก็คือ ความรวมมือดังกลาวนี้จะสามารถ
ทําใหประเทศพัฒนาได ความรวมมือนี้ไมใชความรวมมือท่ีหยุดนิ่งอยูกับท่ี แตเปนความรวมมือ 
ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและไดรับการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้นจึงกลาวไดวาสําหรับการพัฒนาในไตหวันนั้น 
ระบบการศึกษาก็คือหัวใจและเปนจุดเริ่มตนของสิ่งท้ังมวล ระบบการศึกษาของไตหวันเรียกกันโดยท่ัวไป
วาเปนระบบ 6334 ระบบนี้พูดถึงการเรียนอนุบาลตั้งแต 4 ถึง 6 ขวบ เรียนในระดับประถมศึกษา 
อีก 6 ป จนกระท่ังถึงอายุ 12 ขวบและเรียนในระดับชั้นมัธยมตน 3 ปจนกระท่ังถึงอายุ 15 หลังจากนั้น
ก็เรียนในโรงเรียนมัธยมปลายจนกระท่ังถึงอายุ 18 และ 4 ป ในมหาวิทยาลัยนักเรียนของไตหวัน 
มีระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเลือกได ระหวางการเรียนในระบบวิชาการ
หรือการเรียนในระบบวิชาชีพ ซ่ึงการเรียนในระบบวิชาชีพนั้นมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของไตหวัน 
   เศรษฐกิจของไตหวันภายหลังการยึดครองของญ่ีปุนเปนเศรษฐกิจท่ีเนนหนักไปทางดาน
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานหนัก โดยไมไดใหความสําคัญกับเปาหมายทางการศึกษา ดวยเหตุนี้แรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศจึงมีระดับการศึกษาท่ีต่ํามาก ตั้งแตป พ.ศ. 2493 เปนตนมา  
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รัฐบาลของไตหวันจึงไดประกาศ การศึกษาภาคบังคับฟรี แกประชาชนเปนระยะเวลา 6 ป อยางไรก็ตาม 
ในชวงระยะเวลาแรกๆ นี้แมจะมีการศึกษาฟรีแกประชาชน แตพบวาไตหวันประสบปญหาผูไมมีงานทํา
เปนจํานวนมาก แมวาพวกเขาจะไดรับการศึกษา สาเหตุของการวางงานสวนใหญของประเทศไตหวัน 
   ในชวง 10 ปแรกของการพัฒนาการศึกษาของไตหวันไมไดเปนการศึกษาท่ีมุงไปเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจหรือการพัฒนาสังคม เนื่องจากการศึกษาไมไดมีเปาหมายไปในทางดานการผลิตแรงงานท่ีมีทักษะ
แตเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูดานวิชาการเทานั้น นักเรียนของไตหวันในยุคดังกลาว ตองการเขารับ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย แตไมตองการเขาเรียน 
ในระดับวิชาชีพ ท้ังระดับ ปวช. และปวส. ซ่ึงการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น แมจะไดใบปริญญา 
แตปริญญาท่ีไดนั้นไมไดมีวุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสม กับการพัฒนาฝมือแรงงาน รัฐบาลแกไขปญหา 
ดวยการขยายโรงเรียนชั้นมัธยมปลาย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากข้ึน มีการเปด ภาควิชาท่ีเก่ียวกับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซ่ึงมีจํานวนมากกวาระดับเดียวกัน ซ่ึงสอนในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต
และวิทยาศาสตรธรรมชาติ ในขณะท่ีไมไดทําใหระบบการศึกษาอาชีวะมีความดึงดูดนักเรียนเทาท่ีควร 
   สาเหตุท่ีการศึกษาในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ไดรับความนิยมมากกวา
การศึกษา ในระดับอาชีวะ มีความเก่ียวของกับแนวคิดดั้งเดิมของคนจีน เนื่องจากคนจีนมีความเชื่อวา
การเรียนรู แบบวิชาการมีคุณคามากกวา การทํางานอ่ืนๆ เชน การทํางานโดยการใชแรง การคาขาย 
ดวยเหตุนี้ผูท่ีเขาไปเรียน โรงเรียนพาณิชย โรงเรียนอาชีวะ เพ่ือทํางานในบริษัทอุตสาหกรรมโดยตรง 
จึงมักไดรับการดูแคลนมากกวาผูท่ีเรียนในระดับวิชาการและหมายหนาเขามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหนักเรียนไมเขาไปเรียนในระดับอาชีวะเนื่องจาก อัตราเงินเดือนของผูท่ีจบมหาวิทยาลัยมีจํานวน
มากกวาผู ท่ีจบการศึกษาในระดับอาชีวะเพ่ือท่ีจะแกไขปญหานี้ ในชวงป พ.ศ. 2508 เปนตนมา  
รัฐบาลของไตหวันจึงไดกําหนดโครงสรางนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มตนจากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนหัวใจสําคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในแผนการดังกลาวต้ังเปาหมาย วาการพัฒนา
เศรษฐกิจจําเปนจะตองเกิดควบคู ไปกับการสรางความสมดุลระหวางแรงงานและการจางงาน  
รัฐบาลจึงไดขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป และเนนการสนับสนุนการสรางโรงเรียน
อาชีวศึกษาท่ีมีภาคอุตสาหกรรมเปนผูสนับสนุน เพ่ือท่ีจะใหนักศึกษาท่ีจบมามีทักษะท่ีเหมาะสม 
กับความตองการของตลาด 
   ดวยเหตุนี้ไตหวันจึงปฏิรูปการศึกษา โดยมีแนวทางกําหนด ดังตอไปนี้ 
   1) ใหเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับ 
   2) ปรับปรุงและขยายการศึกษาระดับสูง 
   3) ปฏิรูประบบการเขารบัการศึกษา 
   4) สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนโดยมุงเปาไปท่ีผูใหญ โดยสนับสนุนวาการศึกษาเรียนรู 
ตลอดชีวิตเปนสิ่งท่ีเปนไปไดและเปนสิ่งท่ีดีดวย 
   5) สนับสนุนโรงเรียนทางเลือกสําหรับ นักเรียน ท่ีมีปญหาและไมสามารถศึกษาในระบบได 
   6) หาทรัพยากรท่ีจะชวยใหแรงงานสามารถศึกษา หรือฝกอบรมตนเองไดอยางตอเนื่อง 
   7) สนับสนุนโรงเรียนเอกชนในการใหการศึกษาอยางตอเนื่อง 
   8) สนับสนุนใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
   9) วางหลักสูตรตางๆ ใหสั้นกระชับและไมยืดเยื้อ 
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   10) สนับสนนุทรพัยากรและความสามารถตางๆ ใหการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
   11) กระตุนใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาไมนอยกวารอยละ 15 ตอป 
   ในอีก 20 ปตอมา รัฐบาลก็ยังคงนโยบายดังกลาวนี้อยางตอเนื่อง ลดการหยุดการสนับสนุน
โรงเรียนชั้นมัธยมปลาย และพยายามกระตุนใหวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการฝก
วิศวกรนักวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และทักษะในการเปนผูประกอบกิจการ ผูจัดการทางธุรกิจ 
ท้ังนี้เปาหมายของการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอาชีวศึกษา คือผลิตคนท่ีออกมา
ใหตรงกับความตองการของตลาด เพ่ือท่ีจะนําไปสูเปาหมาย คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจรัฐบาล 
ไดทําทุกวิถีทางท่ีจะทําได เพ่ือท่ีจะทําใหการศึกษาในระดับอาชีวะสามารถดึงดูดคนใหเขาไปเรียน
ไดมากข้ึน หนึ่งในวิธีการท่ีดึงดูดนักเรียนก็คือการยืนยันวานักเรียนท่ีจบมาจากโรงเรียนอาชีวะ 
จะมีเงินเดือนท่ีดีกวาและยังมีงานใหเลือกมากกวาดวยรัฐบาลไดตั้งงบประมาณจํานวนมหาศาล 
ผานกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือท่ีจะจัดตั้งกองทุนการฝกอบรมอาชีวศึกษา บริษัทตางๆ ถูกบังคับ 
ใหจายเงินเขาไปในกองทุนนี้ตามกฎหมาย คือรอยละ 1.5 ของเงินเดือนท่ีจายใหกับพนักงาน  
เพ่ือใหพนักงานของทุกๆ บริษัทไดใชเงินกอนนี้ในการพัฒนาทักษะแรงงานของตนเองใหดีข้ึนและ
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีตางๆ มากข้ึน  
   ในชวงป พ.ศ. 2533 เปนตนมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางอุตสาหกรรม 
ของประเทศ คือ การเปลี่ยนแปลงในการท่ีมีเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (information technology) 
เขามาในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนสอดคลองกับนักเรียนในระบบอาชีวะ ซ่ึงมีความตองการ
การศึกษาท่ีสอดคลองและจําเปนกับเทคโนโลยีขอมูลขาวสารในระดับท่ีสูงข้ึน รัฐบาลของไตหวัน
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยการอนุญาตใหวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาไปเปนสถาบัน 
ทางเทคโนโลยี และอนุญาตใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรเทคโนโลยี 2 ป เพ่ือท่ีจะขยายการศึกษา 
ของนักเรียนอาชีวะใหมีระดับท่ีสูงข้ึน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาเพ่ือท่ีจะผลิตบัณฑิต 
ใหตรงกับความตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทําใหในป พ.ศ. 2542 - 2543 นั้น ไตหวันมีโรงเรียน
อาชีวศึกษาถึง 199 โรงเรียน ซ่ึงรอยละ 48.7 เปนโรงเรียนอาชีวะท่ีสังกัดภาครัฐ และมีโรงเรียน 
ชั้นมัธยมปลาย 86 โรงเรียนท่ีสอนในระดับอาชีวะดวย ซ่ึงรอยละ 22.1 ของโรงเรียนมัธยมปลาย 
ท่ีสอนในระดับอาชีวะเปนโรงเรียนรัฐบาล 
   ผลสําเร็จอีกประการหนึ่งของการขยายฐานการศึกษาดานอาชีวะในไตหวัน วัดไดจาก
จํานวนนกัเรียนท่ีเขาไปในระบบอาชีวะโดยในป พ.ศ. 2511 มีนักเรียนในระบบอาชีวะ 94,547 คน 
แตในป พ.ศ. 2541 มีนักเรียนในระบบอาชีวะถึง 493,055 คน หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 5 เทา 
โดยในจํานวนเหลานี้ มีนักเรียน 191,523 คน เรียนทางดานพาณิชยศาสตรและการบริหาร 
206,199 คน เรียนทางดานอุตสาหกรรม 18,166 คน ศึกษาในทางดานกสิกรรม และมีนักเรียน 
24,075 คน ศึกษาทางดานการพยาบาล มีนักเรียน 7,612 ศึกษาทางดานสมุทรศาสตร 
และมีนักเรียน 3,890 คน ศึกษาในทางดานศิลปะและการละครสําหรับผูท่ีศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลย ี
จะศึกษาคลายกับวิทยาลัยอาชีวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการฝกปฏิบัติ แตสิ่งท่ีแตกตางกันก็คือ 
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีนั้น จะเนนหนักไปทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนทักษะ
ระดับกลางของการบริหารและเทคโนโลย ีในป พ.ศ. 2541 - 2542 นั้นพบวามีนักเรียนท่ีจบจากวิทยาลัย
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เทคโนโลยีจํานวน 120,886 คน เกือบท้ังหมดสามารถเขาไปในตลาดแรงงานได คือมีงานทําทันทีหลังจาก 
ท่ีเรียนจบ ในป พ.ศ. 2543 มีโรงเรียนประเภทนี้ 36 โรงเรียน และมีนักเรียนท้ังหมด 457,020 คน 
โดยสวนใหญหรือรอยละ 48.3 ศึกษาโดยตรงในทางดานอุตสาหกรรม ในขณะท่ีผูศึกษาดานพาณิชยศาสตร
และการบริหารมีอยูประมาณรอยละ 25.6 
   สําหรับในมหาวิทยาลัยนั้น รับผิดชอบท่ีจะผลิตบุคลากรในระดับท่ีสูงกวาในทางดานเทคโนโลยี
วิศวกรรมและการบริหารจัดการ และยังเปนชองทางในการใหนักเรียนท่ีจบในสาขาอาชีวศึกษาและมีประสบการณ 
การทํางานหลายป เพ่ือท่ีจะเรียนหนังสือเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนการศึกษาในระดับอาชีวะ 
ไดศึกษาตอข้ึนไปในระดับท่ีสูงข้ึน ป 2541 ถึง 2542 มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
ท่ีสอนทางดานเทคโนโลยี 47 แหง และมีนักศึกษาจบออกมา 13,608 คน ในจํานวนนี้ 42 คน 
ไดรับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 926 คน ไดรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและ 12,645 คน 
จบการศึกษาในระดับบัณฑิตใน พ.ศ. 2543 จํานวนนักเรียน ท่ีเขาในระบบมหาวิทยาลัย มีจํานวน 
110,062 คน โดย 105,062 คน ศึกษาอยูในระดับบัณฑิตศึกษาและมีนักเรียนสําหรับในมหาวิทยาลัย 
นั้น รับผิดชอบท่ีจะผลิตบุคลากรในระดับท่ีสูงกวา ในทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมและการบริหารจัดการ  
และยังเปนชองทางในการใหนักเรียนท่ีจบในสาขาอาชีวศึกษา และมีประสบการณการทํางานหลายป 
เพ่ือท่ีจะเรียนหนังสือเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนการศึกษาในระดับอาชีวะไดศึกษาตอข้ึนไปในระดับ
ท่ีสูงข้ึน ป 2541 ถึง 2542 มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสอนทางดานเทคโนโลยี 47 แหง 
และมีนักศึกษาจบออกมา 13,608 คน ในจํานวนนี้ 42 คน ไดรับการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 926 คน
ไดรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และ 12,645 คน จบการศึกษาในระดับบัณฑิต ใน พ.ศ. 2543 
จํานวนนักเรียน ท่ีเขาในระบบมหาวิทยาลัยมีจํานวน 110,062 คน โดย 105,062 คน ศึกษาอยูในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
   สําหรับไตหวันนั้นสถาบันการศึกษาถูกมองวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสามารถ 
นําประเทศไปสูความสําเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้สถาบันการศึกษาจึงถูกคาดหวังวา 
จะแสดงบทบาทท่ีสําคัญในการสรางไตหวันใหเปนศูนยกลางทางการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยของไตหวันจึงไดรับการสนับสนุนใหวาจาง และผลิตศาสตราจารย 
และผู ท่ีมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาจากหลายๆ แหงในโลก เชน การเงินการสื่อสาร
เทคโนโลยีการสื่อสารและการบริหารจัดการระหวางประเทศ 
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2.2 ทบทวนแผนงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน/ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
   2.2.1 ทบทวนแผนงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2560 - 2565) 
   (1) ทบทวนแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 
    แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 2562 – 2564 จะแบงออกเปน 3 ระยะ คือ
     ระยะที่ 1 ป 2562 ระยะการเตรียมความพรอม เปนการศึกษาความตองการ 
ของสถานประกอบกิจการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแบบองครวม  
และการทบทวนปรับระบบและวิธีปฏิบัติงาน 
     ระยะท่ี 2 ป 2563 ระยะเปลี่ยนผาน เปนการบูรณาการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการประชาสัมพันธเชิงรุก 
     ระยะท่ี 3 ป 2564 ปรับสูความเปน E-Funding เปนการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
โดยแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 21 โครงการ จําแนกออก 
ไดเปน 3 ยุทธศาสตร อันประกอบดวย 
     1) แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) แผนแมบทสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
     3) แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
     และเนื่องจากแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ประกอบดวยแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร
3 ฉบับ คณะท่ีปรึกษาไดนําเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) แผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจาํป 2562 – 2564 
     การนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดกําหนดแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณใหสามารถบรรลุเปาประสงค
ตามยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนดไว ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ มิติดานการปฏิบัติงาน และมิติดานการพัฒนาองคกรแผนปฏิบัติการประจําป 2562 - 2564 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล มีจํานวน 3 โครงการ ไดแก 
     1) โครงการอุดหนุนการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย (ชวยเหลือ อุดหนุน)
(โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
     2) โครงการพัฒนาตนแบบการสงเสริมการทักษะฝมือแรงงานแบบบูรณาการเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการป 2563) 
     3) โครงการรวบรวมและบูรณาการขอมูลสถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับ 
ตองสงเงินสมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป (โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่อง 
ในป 2564) 
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     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
ของบุคลากรทุกระดับใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
แบบองครวม (โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องป 2564)  
     2) โครงการทบทวนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน แผนยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
แผนแมบทสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 และจัดทําแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ประจําปบัญชี 2563 (โครงการป 2562)  
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน มีจํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (โครงการป 2562 และดําเนินการตอเนื่องในป 2563 
และ 2564) 
     2) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดําเนินงาน 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
     สรปุโครงการป 2562 – 2564 ดังนี้ 
     1) งบประมาณป 2562 จํานวน 2 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น      298,060 บาท 
     2) งบประมาณป 2563 จาํนวน 4 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น   77,680,010 บาท 
     3) งบประมาณป 2564 จาํนวน 5 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น  55,180,010 บาท 
     *หมายเหตุ งบประมาณเปนประมาณการจากการศึกษา ควรปรับเปลี่ยนตามบริบท 
ดานการบริหารจัดการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) แผนปฏิบัติตามแผนแมบทสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
     แผนแมบทสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไปสูการปฏิบัติ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณใหสามารถบรรลุเปาประสงค
ตามยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนดไว ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 4 มิติ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ มิติดานการปฏิบัติงาน และมิติดานการพัฒนาองคกร โดยแผนปฏิบัติการประจําป 2562 – 2564 
จะเนนการเตรียมความพรอมเพ่ือเปลี่ยนผานเพ่ือปรับเขาสูความเปนระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Funding) 
โดยมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบุคลากรดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัล และการนําไปใช
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวน 4 โครงการ ไดแก 
     1) โครงการอบรมทักษะดิจิ ทัลพ้ืนฐานสําหรับการทํางาน (Digital Working Skill) 
(โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
     2) โครงการจัดอบรมบุคลากรเก่ียวกับการใชระบบสารสนเทศการจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
     3) โครงการทดสอบสมรรถนะสําหรับผูใชไอที (Digital Literacy) ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
(โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
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     4) โครงการจัดทําระบบ Digital Community เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยี AI (โครงการป 2563 และดําเนินการตอเนื่องในป 2564) 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานแบบรวมศูนย มีจํานวน 1 โครงการ ไดแก 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (โครงการป 2562) 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง  ๆของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีจํานวน 1 โครงการ 
     1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสื่อสาธารณะแบบใหม และเพ่ิมชองทางเผยแพรขอมูล
การใหบริการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     สรุปงบประมาณในการดําเนินโครงการ ป 2562 – 2564 ดังนี้ 
     1) งบประมาณป 2562 มีจํานวน 1 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น   5,000,000  บาท 
     2) งบประมาณป 2563 มีจํานวน 5 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น   4,554,000  บาท 
     3) งบประมาณป 2564 มีจํานวน 4 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น      670,000  บาท 
     หมายเหตุ งบประมาณเปนเพียงประมาณการ อาจจะปรับเปลี่ยนไดตามบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 
 

     (2) แผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2563 
     แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานไดกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงาน 
และจัดสรรงบประมาณใหสามารถบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีกําหนดไว 
ครอบคลุมมิติตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
ท้ัง 5 มิติ คือ มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคลมิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทํางานและมิติท่ี 5 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
     โดยแผนปฏิบัติการประจําป 2562 – 2564 จะเนนการปรับพ้ืนฐานและเตรียม
ความพรอมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนาประเทศเพ่ือมุงสูไทยแลนด 4.0 โดยมีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 8 โครงการ ดังนี้ 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล มีจํานวน 3 โครงการ ไดแก  
     1) โครงการทบทวนคําบรรยายลักษณะ (JD) เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ป 2564) 
     2) โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดําเนินการโดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(โครงการป 2562 และ ดําเนินการตอเนื่องในป 2564 
     3) โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบและจัดทําผังกระบวนงาน (Work Flow) 
ดานทรัพยากรบุคคล (ป 2563) 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
ทุกระดับใหปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีจํานวน 4 โครงการ 
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     1) โครงการสัมมนาเรื่อง การดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (โครงการป 2562 
และดําเนินการตอเนื่องในป 2563 และ ป 2564) 
      2) โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการรับจายเงินกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (ป 2562)  
     3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเงินและการบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
(โครงการป 2562 และดําเนินการตอเนื่องในป 2563 และป 2564) 
      4) โครงการสํารวจความตองการในการฝกอบรมและความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร Online (โครงการป 2562 และดําเนินการตอเนื่องในป 2563 และป 2564) 
     โครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ใหมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน จํานวน 1 โครงการ ไดแก  
     1) โครงการสัมมนาการสรางทีมงานและเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน (โครงการป 2562 และดําเนินการตอเนื่องในป 2563 และป 2564) 
     สรปุงบประมาณในการดําเนินโครงการ ป 2562 – 2564 ดังนี้ 
     1) งบประมาณ ป 2562 จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,426,000 บาท
     2) งบประมาณ ป 2563 จํานวน 5 โครงการ (เปนโครงการป 2563 จํานวน 1 โครงการ
และเปนโครงการตอเนื่องจากป 2562 จํานวน 4 โครงการ) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,926,000 บาท 
     3) งบประมาณ ป 2564 จํานวน 6 โครงการ (เปนโครงการป 2564 จํานวน 1 โครงการ
และเปนโครงการตอเนื่องจากป 2562 และป 2563 จํานวน 5 โครงการ) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,862,000 บาท 
 

    (3) ทบทวนแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2565  
     วิสัยทัศน : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนทํางานและผูประกอบกิจการ 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงสูไทยแลนด 4.0  
     พันธกิจ :  
     1) สงเสริมและสนับสนุนคนทํางานใหมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 
และมีทักษะฝมือไดมาตรฐานสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
     2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบกิจการเตรียมความพรอมใหแกคนทํางาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
     3) บริหารจัดการกองทุนใหบรรลุวัตถุประสงค 
     ประเด็นหลัก คือ ประเด็นสําคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน 
พันธกิจท่ีกําหนดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ไดกําหนด 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
     ประเด็นหลักท่ี 1 การสนับสนุนใหผูประกอบกิจการมีสวนรวมในการพัฒนาคนทํางาน 
เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
     ผลผลิต ปรับลดข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร เพ่ือสนับสนุน 
สถานประกอบกิจการใหยกระดับศักยภาพแรงงานโดยการพัฒนาแรงงานหรือลูกจาง 



2-๖๒ 

     ผลลัพธ หลักสูตรตางๆ และวิธีการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานมีการปรับเปลี่ยน 
ใหมีความทันสมัย ตามบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมสาขาตามความตองการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
     เปาประสงคท่ี 1 การสนับสนุนผูประกอบกิจการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคนทํางาน 
     กลยุทธท่ี 1 การสรางเครือขายเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
     โครงการ/กิจกรรม  
     1) โครงการสัมมนาเรื่อง การสรางความรูความเขาใจใหแกสถานประกอบกิจการท่ีอยูในขาย
บังคับตองสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
     2) กิจกรรมจัดทําคูมือการยื่นแบบแสดงการสงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน (สท.2) 
     กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงกระบวนการใหกูยืมและใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
     2) กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
     3) กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการใหเงินกูยืมเงินและใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน 
     เปาประสงคท่ี 2 การประชาสัมพันธงานกองทุนใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 
     กลยุทธ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธงานกองทุน 
     โครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     ประเด็นหลักท่ี 2 การบังคับใชกฎหมายใหผูประกอบกิจการ ดําเนินการตามมาตรฐาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
     ผูผลิต กํากับดูแลสถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับใหปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
     ผลลัพธ สถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (วัดจากการยื่นแบบ สท.2 ของสถานประกอบกิจการ) 
     เปาประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย 
     กลยุทธ เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
     ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
     ผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
การจัดตั้งกองทุน 
     ผลลัพธ พัฒนาการดําเนินงานของกองทุนใหมีประสิทธิภาพและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการใชบริการกองทุนของผูมีสวนไดสวนเสีย 
     เปาประสงคท่ี 1 การสงเสริมการบริหารจัดการกองทุนใหมีคุณภาพ 
     กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
     โครงการ/กิจกรรม  
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     1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564 แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2564 และจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565 
     2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติการดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2565 
     3) โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป   
     4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปบัญชี 
     5) จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
     6) กิจกรรมทบทวนโครงสรางกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     7) กิจกรรมการจัดทําแนวทางการดําเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
     8) กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสม เสริมสรางบรรยากาศท่ีดี
ในการทํางาน 
     โครงการ/กิจกรรรม 
     1) กิจกรรมการจัดมุมพักผอนตามอัธยาศัย และบอรดนิทรรศการใหความรู
เก่ียวกับสุขภาพ 
     2) กิจกรรมการจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช ในการทํางาน 
     3) กิจกรรมปนน้ําใจชาวกองทุนสูนอง 
     เปาประสงคท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนนิงานกองทุน 
     กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 
 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการจางพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) กิจกรรมสํารวจการใชงานเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     4) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือการใหเงินกูยืม 
และการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน 
     เปาประสงค ท่ี 3 บุคลากรของกรมในสวนท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 
     กลยุทธ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการสัมมนา เรื่อง การดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธภารกิจกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) โครงการเสริมสรางศักยภาพเจาหนาท่ีปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดานประเมินเงินสมทบ 
     4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง infoGraphic อยางมืออาชีพดวย 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
     5) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดานประเมินเงินสมทบ 
     6) โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

    (4) ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานกรม ระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 -  2465) 
     วิสัยทัศน : บริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหแกผูใชบริการกองทุน  
     พันธกิจ : 
     1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
     3) พัฒนาบุคลากรกองทุนใหมีความรูดานดิจิทัลใหเทาทันกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ประเด็นหลัก คือ ประเด็นสําคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน 
พันธกิจท่ีกําหนดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ไดกําหนด 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
     ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
     ผลผลิต กองทุนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ท้ังภายในและภายนอก 
     ผลลัพธ ระบบสารสนเทศของกองทุนไดตอบรับการใชบริการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ท้ังภายในและภายนอก (วัดจากการเขาใชงานระบบและความพึงพอใจในการใชบริการ) 
     เปาประสงค กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการใหบริการของกองทุน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการจางพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
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     3) กิจกรรมสํารวจการใชงานเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     4) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือการใหเงินกูยืม 
และการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน 
     ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
     ผลผลิต ระบบสารสนเทศของกองทุนสนับสนุนการดําเนินงาน 
     ผลลัพธ การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลา
การดําเนินงานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน 
     เปาประสงค กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการดําเนินงาน
กองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหาร
กองทุน 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการจางพัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) กิจกรรมสํารวจการใชงานเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     4) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือการใหเงินกูยืม 
และการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน 
     ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ผลผลิต บุคลากรกองทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานดิจิทัล 
     ผลลัพธ ระบบสารสนเทศท่ีไดรับการพัฒนาสอดคลองกับการดําเนินงานของกองทุน 
     เปาประสงค บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนความรูและทักษะดิจิทัล 
     กลยุทธ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสราง infoGraphic อยางมืออาชีพดวย 
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

    (5) ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2464 
     วิสัยทัศน : บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนใหมีคุณภาพเพ่ือใหบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจของกองทุน 
     พันธกิจ : 
     1) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนใหมีประสทิธิภาพ 
     2) พัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให
สอดคลองกับภารกิจกองทุน 
     3) สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
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     ประเด็นหลัก คือ ประเด็นสําคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน 
พันธกิจท่ีกําหนดจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ไดกําหนด 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
     ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล 
     ผลผลิต โครงสราง กรอบอัตรากําลัง คําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุน 
     ผลลัพธ กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีบุคลากรท่ีตรงกับสายงาน ทําใหการดําเนินงาน 
ของกองทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     เปาประสงค กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 
     กลยุทธ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) จัดทําคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) กิจกรรมทบทวนโครงสรางกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     4) กิจกรรมการจัดทําแนวทางการดําเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
     ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 
     ผลผลิต เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานดานกองทุน 
     ผลลัพธ บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพและดําเนินงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เปาประสงค บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
     กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) โครงการสัมมนา เรื่อง การดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธภารกิจกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) โครงการเสริมสรางศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดานประเมินเงินสมทบ 
     4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสราง InfoGraphic อยางมืออาชีพ 
ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
     5) โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดานการประเมินเงินสมทบ 
     6) โครงการสัมมนาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
     ผลผลิต เจาหนาท่ีกองทุนมีสภาพแวดลอมการทํางานและอุปกรณการดําเนินงาน 
ท่ีเหมาะสม 
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     ผลลัพธ เจาหนาท่ีกองทุนมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีข้ึน เนื่องจากการพัฒนา
สภาพแวดลอมและการดูแลสุขภาพ 
     เปาประสงค บุคลากรไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
     โครงการ/กิจกรรม 
     1) กิจกรรมการจัดมุมพักผอนตามอัธยาศัย และบอรดใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ 
     2) กิจกรรมการจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใชในการทํางาน 
     3) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิน อยู อยางไรใหไกลโรค 
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  2.2.2 แนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

ตารางท่ี 2-4 แผนปฏิบัติการราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

๑. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหไดมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาระบบมาตรฐานและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
                             ใหครอบคลุมสาขาอาชีพและอุตสาหกรรมสําคัญ 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติอบรมพัฒนาผูทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 

• โครงการจัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบสงเสริมและรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน 

• โครงการการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาต ิ
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 รบัรองความรูความสามารถใหครอบคลุมสาขาอาชีพท่ีอาจเปนอันตราย 
                             ตอสาธารณะ 

• โครงการสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย 

• โครงการสงเสริมการลดความสูญเสีย เพ่ือความปลอดภัยผานการรับรองความรูความสามารถ 

• โครงการสงเสริมแรงงานคุณภาพใหไดรับคาจางตามระดับความรูความสามารถผานผูมีสวนไดสวนเสีย 

• โครงการสงเสริมแรงงานคุณภาพผานระบบการรับรองความรูความสามารถ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมการจัดทําและการใชมาตรฐานในการพัฒนาฝมือแรงงานและการจางงาน 

• โครงการสงเสริมและรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายการดําเนินการเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน 

• โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

• โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน 
๒. การฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือรองรับความทาทายในยุคไทยแลนด 4.0 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาสมรรถนะแรงงานใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

• โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 



2-๖๙ 

แผนปฏิบัติราชการ 

• โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

• โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

• โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการทองเท่ียวและบริการใหมีมูลคาสูง (SEC) 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ ยกระดับฝมือแรงงานจาก ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ สูแรงงาน ๔.๐ 

• โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากําลังคนเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

• โครงการพัฒนาศักยภาพชางเชื่อมไทยสูระดับสากล 

• โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

• โครงการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว กิจกรรม พัฒนาทักษะแรงงานดานทองเท่ียวและบริการ 

• โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 

• โครงการฝกอบรมผูฝกอบรมหลักสูตรการจัดการดานอาหารและโภชนาการบนเรือ 
(Food and Catering) 

• โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานดานเทคโนโลยีรองรับการทํางานในศตวรรษท่ี ๒๑ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔ พัฒนาระบบรูปแบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

• โครงการพัฒนาบุคลากรฝกหลักสูตรชางติดตั้งระบบใหน้ําอัตโนมัติสําหรับเกษตรกรแมนยํา 

• โครงการพัฒนาบุคลากรฝกหลักสูตรออกแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

• โครงการการพัฒนาบุคลากรฝกหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกตใชงานโซลาเซลล 

• โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรครูฝกในสถานประกอบกิจการ 

• โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการใชเครื่องมือวัด 3 มิติ CMM 

• โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการใช PLC ควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
๒. การฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือรองรับความทาทายในยุคไทยแลนด 4.0 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สตรี เยาวชน คนพิการและผูสูงอายุ 

• โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สนับสนุนผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของสถาน  
                             ประกอบกิจการ 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  
๔. การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ สนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดฝกอบรม 

• กิจกรรมการสงเสริมสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน 



2-๗๐ 

แผนปฏิบัติราชการ 

• โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 
 
  2.2.3 กรอบหลักเกณฑประเมินทุนหมุนเวียนและภารกิจ/แผนงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   1) กรอบหลักเกณฑการประเมินผลทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี 2565   
     โดยมีเกณฑการประเมินผลฯ ดวยกันท้ังหมด 6 ดาน คือ   
   1) ดานท่ี 1 การเงิน 
   2) ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
   3) ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
   4) ดานท่ี 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
   5) ดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจาง 
   6) ดานท่ี 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง  

 

ตารางท่ี 2-5 แสดงเกณฑการประเมินผลฯ และแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด 

  

เกณฑการ 
ประเมินผลฯ 

นํ้าหนัก 
(%) 

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัด 

ดานท่ี 1 : การเงิน 10 
-/+10 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีเปนตัวเงิน
แบงกลุมตามประเภททุน

หมุนเวียน 5 ประเภท ไดแก 

ตัวอยางตัวชี้วัด 

1. เพ่ือการกูยมื - อัตราการจัดเก็บหน้ีครบกําหนดชําระ/หน้ี
คางชําระ 
- รายไดดอกเบ้ีย 

2. เพ่ือการจําหนายและผลิต - รายไดมากกวาคาใชจาย 
- รายไดจากการดําเนินงาน 
- ตนทุนการผลติตอหนวย 
- กําไรตอหนวย / กําไรข้ันตน 

3. เพ่ือการบริการ - ตนทุนการใหบริการตอหนวย 
- คาใชจายดําเนินการ 
- คาใชจายพนักงานตอรายไดจาก 
การใหบริการ 

4. เพ่ือการสงเคราะห            
และสวัสดิการสังคม 

- คาใชจายดําเนินการ 
- คาใชจายพนักงานตอจํานวนผูไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินงานโครงการ       
หรือตอจํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
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5. เพ่ือการสนับสนุนสงเสริม คาใชจายดําเนินการ คาใชจายพนักงาน    
ตอหนวยผูไดรบัประโยชนจากการ
ดําเนินงานโครงการหรือตอจํานวน
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
 

 

ดานท่ี 2 : การสนอง
ประโยชนตอผูมี 
สวนไดสวนเสีย 

20  
-/+10 

พิจารณาการดําเนินงาน 
ท่ีตอบสนองความตองการ  
ความคาดหวังของผูมีสวนได 
สวนเสีย สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

ตัวอยางตัวชี้วัด 

  การประเมินผลลัพธ (Outcome) การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน แบงกลุม
ตามประเภททุนหมุนเวียน 5 ประเภทไดแก  
1. เพ่ือการกูยมื พิจารณาความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของ

ทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืม เชน 
- รอยละของตนทุนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิกสหกรณพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีลดลง 

2. เพ่ือการจําหนายและการ
ผลิต 

พิจารณาความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของ
ทุนหมุนเวียนเพ่ือการจําหนายและการผลิต 
เชน  
- รอยละของตนทุนตอหนวยการผลิตของ
เกษตรกรท่ีลดลง 
- ระดับความเพียงพอของผลิตภณัฑตอ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 
- ระดับความเช่ือมั่นในผลติภณัฑของ 
ทุนหมุนเวียน 

3. เพ่ือการบริการ พิจารณาความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
ทุนหมุนเวียนเพ่ือการบริการเชน 
- ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- การลดตนทุน/คาใชจาย/ของผูใชบริการ 
- การประหยดัเวลาของผูใชบริการ 
(เชน เงินทุนคาธรรมเนียมผานทาง เงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือการบริหารทาเรือพาณิชย
สัตหีบ – กองทัพเรือ) 

4. เพ่ือการสงเคราะห       
และสวัสดิการสังคม 

พิจารณาความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของ
ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม เชน 
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- กองทุนประกันสังคม : ความสามารถ 
ในการจายสิทธิประโยชน 
- กองทุนแพทยฉุกเฉิน : รอยละของผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤตท่ีไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภายใน 8 นาที เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ : 
ประสิทธิผลของความครอบคลมุ
หลักประกันสุขภาพ  (Effective Coverage) 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ:  
รอยละของครอบครัวท่ีเกิดวิกฤตทาง
การเงินจากการจายคารักษาพยาบาล 
(Catastrophic Health Expenditure)    
ไมเกินรอยละ 2.3 
- กองทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุข : 
คาใชจายดานการบริหารระบบสาธารณสุข
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

5. เพ่ือการสนับสนุนสงเสริม พิจารณาความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงคของ
ทุนหมุนเวียนเพ่ือการสนับสนุนสงเสริม เชน 
- กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
: รอยละของจํานวนครอบครัว/บุคคลท่ี
เก่ียวของกับยาเสพตดิในพ้ืนท่ีเปาหมาย     
ท่ีลดลง 
- กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม : 
รอยละของจํานวนการตั้งครรภกอนวัย    
อันควรในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีลดลง 
- กองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย : 
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี
โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
- กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน     
ในโรงเรียนประถมศึกษา : จํานวนนักเรียน
ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

ความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสยี/ผูใชบริการ 

รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย/
ผูใชบริการ 

การจัดการขอรองเรียน ระดับความสําเร็จในการบริหารจดัการ   
ขอรองเรียน การแกไขปญหา และแนวทาง
แกไขอยางเปนรูปธรรม  

การจัดการดานสังคม        
และสิ่งแวดลอม 

- ระดับทัศนคตเิชิงบวกของผูมีสวนไดสวนเสีย 
- อัตราสวนการใชพลังงานท่ีลดลงจากปท่ี
ผานมา 
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รอยละของวัสดุอุปกรณท่ีนํากลับมาใชซ้ํา 
(Reuse) หรือนํากลับมาใชใหม (Recycle) 
เปนตน  
 
 
 
 

ดานท่ี 3 :  
การปฏิบัติการ 

35 
-/+10 

ตัวอยางตัวชี้วัด 

  การประเมินผลผลติ (Output) ของทุนหมนุเวียนแบงกลุมตามประเภท     
ทุนหมุนเวียน 5 ประเภท ไดแก  
1. เพ่ือการกูยมื - รอยละความสําเร็จในการใหกูยืมตามแผน 

- จํานวนวงเงินท่ีอนุมัติใหกูยืม 
- จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืม 
(เชน เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา 
ผูสูงอายุ ผูพิการ บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียน แรงงาน เปนตน) 

2. เพ่ือการจําหนายและการ
ผลิต 

- จํานวนผลผลิตท่ีผลติได 
- จํานวนผลผลิตท่ีจาํหนายได 

3. เพ่ือการบริการ - จํานวนผูใชบริการ 
- จํานวนครั้งในการใหบริการ 

4. เพ่ือการสงเคราะห           
และสวัสดิการสังคม  

- จํานวนสมาชิก (เชน จํานวนผูประกันตน
ตอจํานวนแรงงานท้ังหมด) 

5. เพ่ือการสนับสนุนสงเสริม - จํานวนวงเงินท่ีใหการสนับสนุน 
- จํานวนโครงการ/ราย/องคกร/หนวยงาน
ท่ีใหการสนับสนุน 

  - การปรับปรุง/ทบทวน/เรงรดัจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับของทุนหมุนเวียน  
เพ่ือใหมีความเหมาะสมในการดําเนินงานกับสภาวะปจจุบัน 
- การแกไขปญหาท่ีเปนขอสังเกตจากความสําเร็จของการวิเคราะห และจัดทํา
แผนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสําคัญท่ีสรางคณุคาและมลูคาเพ่ิม      
ตามวัตถุประสงคจดัตั้ง 
- ความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจ 
- การดําเนินงานตามขอตกลงระดบัการใหบริการ (Service Level 
Agreement : SLA) โดยพิจารณาจากระดบัความสําเรจ็การดําเนินงาน   
ตาม SLA ท่ีกําหนด 
- หนวยงานภายนอก เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน คณะทํางานจัดทํา
บันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงเจาสังกัด 
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โดยพิจารณาจากระดับความสําเรจ็ในการทําแผนแกไขปญหาและดาํเนินงาน
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- การจัดทํางบประมาณและไดรับการรับรองจาก สตง. (กรณีท่ีงบการเงิน     
ยังไมไดรับการรับรอง จาก สตง.) 

ดานท่ี 4 : การ
บริหารจัดการทุน

หมุนเวียน 

15 กําหนดเกณฑการประเมินผลฯ 3 ดาน ดังน้ี 
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบภายใน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

ดานท่ี 5 : การ
ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร 
ผูบริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงานและลูกจาง 

10 กําหนดเกณฑการประเมินผลฯ 2 ดาน ดังน้ี 
- บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานท่ี 6 : การ
ดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐ/

กระทรวงการคลัง 

10 กําหนดเกณฑการประเมินผลฯ ดังน้ี 
- การใชจายเงินตามแผนการใชจายท่ีไดรับการอนุมตัิ  
(1) รอยละการใชจายงบลงทุนเทียบกับแผนการใชจายงบลงทุน         
ประจําปปฏิทิน 2565 
(2) รอยละการใชจายภาพรวมเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม         
ประจําปปฏิทิน 2565 
- การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับเงิน            
ของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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2) ขอมูลผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ตารางท่ี 2-6 ผลการดําเนินงานในอดีตและเปาหมายการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปบัญชี 2565 

 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
การปรบัคาเกณฑวัด การปรบัคา

เกณฑวัด 2562 2563 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ดานท่ี 1 การเงิน 

รอยละ 99.80 97.83 97.77 
5 
5 97 97.50 98 98.50 99 -/+0.5 ตัวชี้วัดท่ี 1.1  รอยละของการรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ี  

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาฐานขอมูล 

เพ่ือการประเมินผลลัพธและผลกระทบ 
ของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดรวม) 

    25       
ระดับ - 4.5000 5.0000 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย     10       
2.2.1 ผูขอกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน รอยละ 96.05 96.05 99.78 5 75 80 85 90 95 -/+5 
2.2.2 ผูขอรับเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน รอยละ 98.10 97.21 99.64 5 75 80 85 90 95 -/+5 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูล 
ผลิตภาพแรงงานท่ีกองทุนฯ ใหการกูยืม 

ระดับ - - - 10 1 2 3 4 5 -/+1 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ     35       
ตัวชี้วัดท่ี 3.1  รอยละของจํานวนเงินสงเสริมการพัฒนา 
                    ฝมือแรงงาน 

    10       

3.1.1   การใหกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน รอยละ 99.15 100 100 4 91.50 93.50 95.50 97.50 99.50 -/+2 
3.1.2 การใหเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุน รอยละ 99.99 95.54 99.96 6 91.50 93.50 95.50 97.50 99.50 -/+2 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  รอยละของจํานวนสถานประกอบกิจการ 
                   ท่ียื่นแบบแสดงการสงเงินสมทบกองทุนพัฒนา 
                   ฝมือแรงงาน (สท.๒) ประจําป พ.ศ. 2564 
 

รอยละ - - 91.92 15 87 88 89 90 91 
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เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต นํ้าหนัก 

(รอยละ) 
การปรบัคาเกณฑวัด การปรบัคา

เกณฑวัด 2562 2563 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินงาน 
                   ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2565 

ระดับ 4 5 4 10 1 2 3 4 5 -/+1 

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     25       
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 4.1500 4.4500 4.7000 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5.0000 5.0000 5.0000 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 3.2500 3.6250 3.1750 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร   
           ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง 

    10       

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 4.4000 4.5000 4.3500 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 4.3700 4.7083 4.5917 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ดานท่ี 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/

กระทรวงการคลัง 
    10       

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 การใชจายเงินตามแผนการใชจาย 
                   ท่ีไดรับอนุมัต ิ

ระดับ 4.8600 4.4550 4.9417 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การจายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน 
                   ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

ระดับ 5.0000 5.0000 5.0000 5 1 - - - 5  
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2.3 ศึกษาความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 และผังแสดง
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ 
  จําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
  แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล 
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหมีความสอดคลองและบูรณาการกัน โดยการถายทอดเปาหมาย 
และประเด็นการพัฒนาไปสูแผนระดับท่ี 2 และ 3 อยางเปนระบบ 
  ยุทธศาสตรชาติ หมายถึง ยุทธศาสตรชาติตามกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
ซ่ึงเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65) 
  หมายเหตุ : คําวา “ยุทธศาสตรชาติ” สามารถใชกับแผนในระดับท่ี 1 เทานั้น 
  แผนระดับท่ี 2 เปนแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย 
ของยุทธศาสตร และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงจะเปนแผนในเชิงปฏิบัติ
ท่ีมีความชัดเจนตามภารกิจของสวนราชการท่ีสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับ 
ท่ี 1 และระดับท่ี 2 หรือจัดทําข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ แผนระดับท่ี 2 ประกอบดวย 4 แผน ดังนี้ 
  1) “แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” หมายความวา แผนแมบทท่ีบรรลุ เปาหมาย 
ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ (พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3)
  2) “แผนการปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
  3) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” หมายความวา แผนสําหรับถายทอดยุทธศาสตร
ชาติสูกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป 
  4) “นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ” หมายถึงนโยบายและแผนตามกฎหมาย 
วาดวยความม่ันคงแหงชาติ ซ่ึงเปนนโยบายและแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบหรือทิศทางในการดําเนินการปองกัน 
แจงเตือนแกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธํารงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ 
  หมายเหตุ : คําวา “แผนแมบท......ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น....” “แผนการปฏิรูป
ประเทศ ดาน.....” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี …….”  และ “นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ” สามารถใชกับแผนในระดับท่ี 2 เทานั้น แผนระดับท่ี 3 
หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานภาครัฐ สวนราชการ และ หนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ แผนระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
หรือจัดทําข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือจัดทําข้ึนตามกฎหมายกําหนด หรือ จัดทําข้ึนตามพันธกรณี
หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ โดยนับตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ครม. มีมติกําหนดการต้ังชื่อแผน 
ในระดับท่ี 3 ใหใชชื่อวา “แผนปฏิบัติการดาน.......ระยะท่ี .......(พ.ศ. ..- ....)” เวนแตไดมีการระบุชื่อแผน 
ไวในกฎหมายกอนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. เปนตน วาใหชื่อแผนวา แผนแมบทดาน..... แผนพัฒนา.......
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หรือ แผนอ่ืนๆ.....จึงจะสามารถใชชื่อแผนตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนั้นๆ สําหรับองคกรมหาชน 
องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และ อ่ืนๆ (ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ) ใหใชชื่อวา “แผนปฏิบัติการ....... 
(ชื่อหนวยงาน)......” เวนแตไดมีการระบุไวในกฎหมายใหใชชื่ออ่ืน 
  ความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ 
  ปจจุบันประเทศไทยมีการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมียุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี 1 ซ่ึงใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัตินั้นจะดําเนินการผานการถาย
ระดับเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรชาติสูแผนระดับท่ี 2 และแผนระดับ ท่ี 3 เพ่ือใหเกิดการดําเนินการ
ท่ีมีความสอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูการบรรลวุิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในป  
พ.ศ. 2580 ไดอยางเปนรูปธรรม 
  แผนระดับท่ี 1 : ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลัง
ผลักดันรวมกันไปสู เปาหมายดังกลาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 
หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 ยุทธศาสตรชาติ เปรียบเสมือนแผนท่ีนําทาง (roadmap) 
เพ่ือเดินไปสูเปาหมายอันเปนชัยชนะท่ียิ่งใหญของประเทศไทย นั่นคือ การหลุดพนจากกับดักรายได 
ปานกลางของการเปนประเทศกําลังพัฒนา ใหเปนประเทศรายไดสูงท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในการนี ้
ปจจัยสําคัญท่ีชวยผลักดันใหเราบรรลุความสําเร็จดังกลาวประกอบไปดวย 6 ดาน กลาวคือ 
  เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  
  (1) ดานความม่ันคง 
  (2) ดานความสามารถในการแขงขัน 
  (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  โดยมียุทธศาสตรท่ี (2) (3) และ (6) ท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
กลาวคือ  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยมีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 
  (1) “ตอยอดอดีต” เปนการนําความไดเปรียบของประเทศในเชิงอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และอ่ืนๆ มาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมสมัยใหม 
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  (2) “ปรับปจจุบัน” เปนการปรับโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไมวาจะเปนโครงขายระบบคมนาคม
และขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการในอนาคต 
  (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบกิจการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมไปถึงการปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ 
เพ่ือนําไปสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบกิจการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามถนัดของตนเอง 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล 
  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและการเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ดาน จึงไดมีการสรุป
ประเด็นสาระสําคัญออกมาจัดทํารายละเอียดเปนแผนแมบทหลักรวม 23 เลม แผนแมบทในแตละเลมนั้น
จะมีการนําเสนอขอมูลฐาน (baseline data) การวิเคราะหสถานการณท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน แนวทาง 
การพัฒนาและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติในแตละดาน รวมท้ังเปาหมายในภาพรวม 
(ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย) ท่ีตองการบรรลุ โดยแยกออกตามชวงระยะเวลาตางๆ 
  แผนระดับท่ี 2 : คือ แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติและการถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 
ท้ังนี้ในแผนระดับท่ี 2 จะประกอบดวยแผนหลัก 3 แผน อันไดแก 
  (1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว
ยุทธศาสตรชาติตามนัยของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 
  โดยเปนแผนท่ีกําหนดประเด็นการพัฒนาในลักษณะท่ีมีความบูรณาการ และเชื่อมโยงระหวาง
ยุทธศาสตรชาติดานท่ีเก่ียวของและประเด็นการพัฒนาจะไมมีความซํ้าซอนกันระหวางแผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถนําแผนแมบทฯ ไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และปองกันการเกิดความสับสน โดยการกําหนดคาเปาหมาย แบงชวงเวลาออกเปน ๔ หวงการพัฒนาหวงละ ๕ 
ป 
  การขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายของยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนเสมือน
ภารกิจการเดินทางไกล (long journey) ท่ีตองใชระยะเวลารวมอยางนอย 20 ป (พ.ศ. 2561 2580)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกันและไมหลงทางจึงไดมีการกําหนดสิ่งท่ีจะตอง
บรรลุไวเปนระยะ รวม 4 ชวง ชวงละ 5 ป กลาวคือ ชวงระยะแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ชวงระยะท่ีสอง 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ชวงระยะท่ีสาม (พ.ศ. 2571 - 2575) และชวงระยะสุดทาย (พ.ศ. 2576 – 2580 
อันเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรของถนน (milestone) เพ่ือบอกใหเห็นถึงความกาวหนาใกล – ไกล 
ของการเดินทางไปสูเปาหมายปลายทางแผนแมบทในแตละเลมนั้น จะมีการนําเสนอขอมูลฐาน 
(baseline data) การวิเคราะหสถานการณท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตรชาติในแตละดาน รวมท้ังเปาหมายในภาพรวม (ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย) ท่ีตองการ



 
2-80 

บรรลุ โดยแยกออกตามชวงระยะเวลาตางๆ สําหรับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก 
  (1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต 
จะใหความสําคัญกับการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไปสูอุตสาหกรรมอนาคต 
การพัฒนาเปนองครวมและการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยเนนการสราง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรม 
และบริการ ท้ังดานบุคลากร การสรางนวัตกรรม การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆ และการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน สรางมูลคาเพ่ิม ในระยะตอไปจะเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ 
แหงอนาคตไดเติบโตดวยการสรางมูลคาเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศ 
  (2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว ใหความสําคัญจุดหมาย
ปลายทางของการทองเท่ียวระดับโลกจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยจะตองพัฒนาการทองเท่ียวท้ังระบบ 
มุงเนนนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเท่ียว และมุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพแตยังคงรักษาจุดเดน 
ของประเทศดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทยตลอดจนใหคุณคา 
กับสิ่งแวดลอมไวไดท้ังนี้การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวในระยะ ๒๐ ป ในระยะแรก 
ใหความสําคัญกับการสรางรายไดจากการทองเท่ียวอยางตอเนื่องวางรากฐานดานการทองเท่ียวท่ีเนน
มาตรฐานและคุณภาพระดับสากลสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการสรางความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยให 
แกนักทองเท่ียว การบังคับใชกฎหมายใหเกิดความปลอดภัยและไมใหนักทองเท่ียวถูกเอารัดเอาเปรียบ 
แลวจึงกระจายการทองเท่ียวท้ังในมิติของพ้ืนท่ีและรายไดสูชุมชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับการพัฒนา 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือมุงสูเปาหมายสูงสุดของการทองเท่ียวในการเปนเครื่องมือในการลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคมไทย 
  (3) แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี  8 ผู ประกอบกิจการและ SMEs  
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 
จําเปนตองสรางและพัฒนาผูประกอบการไทยใหเปน “ผูประกอบกิจการยุคใหม” ท่ีกาวทันและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผูประกอบกิจการ มีบทบาทสําคัญตอการกระตุนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโต
และความเขมแข็งของผูประกอบการจะชวยใหประเทศสามารถแขงขันในระดับเวทีการคาโลกได 
โดยผูประกอบกิจการยุคใหมจะตองมีทักษะแหงอนาคตท่ีมีความพรอมทางดานทัศนคติทักษะความสามารถ
และความรูสําหรับการรับมือกับการแขงขันท่ีจะรุนแรงข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ไดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
จะเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบกิจการยุคใหมใหเติบโตอยางเขมแข็ง 
และเปนกลไกสําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  
  (4) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
โดยมุงเนน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยสรางความอยูดี
มีสุขของครอบครัวไทยซ่ึงเปนหนวยท่ียอยท่ีสุดเพ่ือใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนชวยเหลือ
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สังคมพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดีเกง และมีคุณภาพ
พรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคตจะตอง 
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตองมีทักษะท่ีจําเปนในโลกอนาคต สามารถใชภาษาไทยไดดีมีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ รวมท้ังอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศ เปนแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศตามนัยของ 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยเปนแผนท่ีมุงเนน 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแกไขประเด็นปญหาและอุปสรรคเรงดวนเชิงโครงสราง วิธี และกระบวนการ 
หรือกลไก หรือกฎระเบียบ ในหวงระยะเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหรากฐานการพัฒนา
มีความม่ันคงเหมาะสม และสมควรกับบริบทประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ท่ีมีสวนเก่ียวของตอการกับการพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ไดแก แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) หัวขอท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกระดับและทุกมิติ
ไมวาจะเปนเกษตรกร ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือแรงงาน จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา 
องคความรูและทักษะท่ีจําเปน เพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ปจจุบันการสรางและผลิต
กําลังคนท่ีสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานยังไมเพียงพอนอกจากนี้ โครงสรางประชากรไทย
ท่ีเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะท่ีความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสาธารณสุข สงผลใหคนมีอายุยืนมากข้ึน จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาแรงงาน 
ผูสูงวัยท่ียังสามารถทํางานไดตามศักยภาพ รวมท้ังการพัฒนาทักษะกําลังคนท่ีออกจากระบบ
การศึกษามาแลวเพ่ือยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพเดิม และสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายในแผนการปฏิรูป
ประเทศดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหเปน “กําลังคน” ท่ีมีศักยภาพสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไดอีกทางหนึ่ง 
  (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนแผนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่องในแตละหวงระยะเวลา 5 ป ซ่ึงตองสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรชาติแนวนโยบายแหงรัฐ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและของโลก  
ทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการบูรณาการ การดําเนินการรวมกัน
และมุงตอบสนองความเปนอยู ท่ีมีความผาสุกและยั่งยืนของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
โดยจะเปนแผนชี้นําประเด็นการพัฒนาท่ีจะตองใหความสําคัญในหวงระยะเวลา 5 ปนั้น โดยปจจุบัน 
กําลังเขาสูการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  อาจกลาวไดวาในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต มุงตอบสนองเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ฉบับท่ี 13 จํานวน 2 เปาหมาย ไดแก การพัฒนาคนสําหรับยุคใหม โดยการพัฒนาคนทุกชวงวัย 
ไดรับการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต
เปาหมาย สามารถสรางงานอนาคต และสรางผูประกอบการอัจฉริยะท่ีมีความสามารถในการสราง 
และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังการมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม ดวยการสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเขาถึง
การเรียนรูสําหรับผูท่ีไมสามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ นอกจากนี้หมุดหมายท่ี 12 ยังมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติใน 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ในประเด็นเปาหมายประเทศไทยมีขีดความสามารถ ในการแขงขันสูงข้ึน ดานการพัฒนาและเสริมสราง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยในประเด็นเปาหมาย คนไทยเปนคนด ีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  
และดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเปาหมายสรางความเปนธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาส
ใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  โดยสรุป คือ ยุทธศาสตรชาติถือวาเปนแผนท่ีกําหนดทิศทางในระดับสูงสุดของประเทศ 
หรือถือวาเปนแผนระดับท่ี 1 สวนแผนแมบทนั้นถือวาเปนแผนระดับท่ี 2 เพราะจะครอบคลุมแผนปฏิบัติ
ราชการ (หรือแผนปฏิบัติงาน) และโครงการสําคัญๆ (Flagship Project) ท้ังหมดของทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐทุกประเภท ซ่ึงถือวาเปนแผนระดับท่ี 3 และจะใชสําหรับเปนคาของบประมาณ
ประจําปตอไป  
  ในขณะท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนความม่ันคงและแผนการปฏิรูปประเทศ 
จะมีลักษณะเปนแผนชี้นํา (Indicative Plan) อันจะเปนปจจัยนําเขาเพ่ือใชในการจัดลําดับความสําคัญ
และ/หรือปรับเปาหมายของแผนแมบทและแผนแมบทยอย ใหสอดรับสถานการณในแตละชวงเวลา
นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลหรือคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาก็จะเปนการวางกรอบแนวทาง 
และการเนนใหความสําคัญเรงดวนกับปญหาหรือประเด็นบางเรื่องเปนพิเศษแตท้ังนี้ก็ตองมีความสอดคลอง
และสัมพันธกับยุทธศาสตรชาติอันเปนไปตามเง่ือนไขของ บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560  
  แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็น 
การพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 เปนแผนเชิงปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ
เพ่ือบรรลุภารกิจของหนวยงานหรือประเด็นปญหาเฉพาะดานและสนับสนุนการดําเนินงานของแผน
ระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติโดยตองสามารถสงผลตอการบรรลุผลลัพธเปาหมาย 
ของแผนระดับท่ี 2 โดยเฉพาะแผนแมบทฯ อยางนอย 1 ประเด็น และตองสงผลตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 
คือ หลักในการดําเนินการและปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ โดยใชเปนแนวทางจัดทําโครงการ/การดําเนินงาน 
การดําเนินงาน รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/การดําเนินงานใหสงผลตอการบรรลุผล 
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม 
  สําหรับแผนระดับ 3 ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแก 
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  แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
มุงเนนการพัฒนาระยะยาวสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยประเทศไทยสามารถสรางสรรค
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานนวัตกรรม
ขอมูลทุนมนุษย และทรัพยากรอ่ืนใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนองคประกอบ 
สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสูการเปนไทยแลนด 4.0 เพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับประเทศ 
  แผนปฏิบัติการดานแรงงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เพ่ือใหพรอมรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และใหสอดคลอง 
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศคุมครองและสงเสริมแรงงานใหมีความม่ันคงในการทํางาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมไปถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางบูรณาการ 
เพ่ือการบริหารจัดการและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงจะมีสวนเก่ียวของกับการจัดทําแผนของกองทุนท้ัง 3 แผน อันไดแก แผนปฏิบัติการดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัตกิารประจําป 
  บทสรุป 
  กระบวนการทบทวน เพ่ือประเมินดานบริบทการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ ทิศทาง กรอบนโยบาย 
ยุทธศาสตรชาติ พบวากระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีผานนั้น 
เริ่มตั้งแตการทบทวน การดําเนินงาน บริบทตาง  ๆและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง เปาหมาย และผลการดําเนินงาน ประกอบการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีมุงเนนในป พ.ศ. 2566 – 2570  
  บริบทตาง ๆ ท่ีสงผลตอการดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ไดแกสภาพแวดลอมภายใน 
และภายนอกของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผลการทบทวนพบวา สภาพแวดลอมระดับโลก
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดแก ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน การชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก 
ทําใหผูประกอบกิจการในประเทศไทยตองปรับตัวเพ่ือแขงขันมากข้ึน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ขอจํากัด 
ดานทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมและการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สถานการณท่ีเกิดข้ึนเหลานี้สงผลใหประเทศไทย 
ตองใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาผูประกอบกิจการไทยใหเปน “ผูประกอบกิจการยุคใหม” 
พัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกระดับและทุกมิติ 
มุงเนนใหประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต  
และยุทธศาสตรของประเทศดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังนั้น ผลการทบทวน 
เปาหมายของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานควรจะคงแนวคิดในการผลักดันใหสถานประกอบกิจการและกําลังแรงงาน 
เขาถึงการใชบริการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
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ตารางท่ี 2-7 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาต ิ
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

4. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5. การทองเที่ยว  8. ผูประกอบกจิการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม    2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม   

3. การเสรมิสรางความสามารถของประเทศในการรับมอืกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบรบิทโลกใหม 

แผนการปฏิรูปประเทศ การสรางแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
24 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขงขนัของไทย นโยบายเรงดวน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

แผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ของประเทศไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปล่ียนภาครฐัสูการเปนรัฐบาลดจิิทัล ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

แผนยทุธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ชวงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564)    ชวงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) 

                 ชวงที ่3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2575)                   ชวงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) 

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรที่  1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ  
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การคุมครองและเสรมิสรางความมัน่คง หลักประกนัในการทํางาน 
และคุณภาพชวีิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร 

แผนปฏบิตักิารดานแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

แนวทางที ่1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

แนวทางที ่6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศทีท่ันสมัย 
และมเีสถียรภาพ 

แผนปฏบิตักิารดิจทิัล กระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป   
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ยุทธศาสตรที่ 1 เรียนรูพฤตกิรรมประชาชนเพ่ือการปรับเปล่ียนบริหารดิจทิัล ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการสงมอบบรกิารดิจทิัลสูประชาชน 

       ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดจิิทลั   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงและทันสมัย 

แผนปฏบิตัิราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 5 การบริหารจัดการองคการและระบบฐานขอมูล 

ใหทันสมัย ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนือ่ง 

แผนปฏบิตักิารดิจทิัลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการบรกิารของกรมพัฒนาฝมอืแรงงานใหตรงกับความตองการของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

แผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบคุคล 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 2. มิติดานประสิทธิภาพ   3. มิติดานประสิทธิผล   

4. มิติดานความพรอมรับผิด   5. มิติดานคุณภาพชีวิต 
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ตารางท่ี 2-8 การวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ กับประเด็นท่ีเก่ียวของ  

ประเด็นที่เกีย่วของ ความเช่ือมโยงกบัแผน 
การวิเคราะหประเด็นเพื่อกําหนด 

แผนปฏบิตักิารดานตางๆ ของกองทุน 
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พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝมอืแรงงาน
ใหเปนที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 

X  X X X  X X X  X  X สงเสริมและสนับสนนุ 
ใหผูประกอบกิจการ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
ใหมีความสามารถ 
ในการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ 

X X  

พัฒนาระบบการพัฒนา 
ฝมือแรงงานรองรับ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
ที่เปล่ียนแปลง  

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

พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
องคกรใหมี
ประสิทธภิาพ 
 
 
 

X X   X X X  X  X X  บริหารจัดการกองทนุ 
ใหบรรลุวัตถุประสงค  

X   
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ประเด็นที่เกีย่วของ ความเช่ือมโยงกบัแผน 
การวิเคราะหประเด็นเพื่อกําหนด 

แผนปฏบิตักิารดานตางๆ ของกองทุน 
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องคกรมีขีด
ความสามารถสูง 
ในการพัฒนา 
ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 
ของประเทศ  

X X X X X     X X X  พัฒนาระบบการบริหาร
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

X  X 

การพัฒนาบุคลากร 
ใหมีสมรรถนะสูง 

X  X 

ปรับเปล่ียน 
การทํางานภาครัฐ
ดวยเทคโนโลยีดิจทิัล
ใหมีประสิทธภิาพ
และธรรมาภิบาล 

x x x  x x  x  x x x x สงเสริมและสนับสนนุ
การพัฒนางานดานตางๆ
ตามพันธกิจของกองทุน
ดวยเทคโนโลยีดิจทิัล 

x X  

             

พัฒนาบุคลากรกองทนุ
ใหมีความรูดจิิทัล 
ใหเทาทนักับการใช
เทคโนโลยีดิจทิัล 

x x  
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ตารางท่ี 2-9  สรุปความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนงานระดับชาติ กระทรวงแรงงานและกรมพัฒนา 

ฝมือแรงงาน 

ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) 
ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

- ความไดเปรียบเชิงอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณ ี
มาประยุกตกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- เพ่ิมศักยภาพผูประกอบกิจการ โดยการพัฒนาคนรุนใหม 
และการปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของตลาด 

  

แผนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของมนุษย 

- พัฒนาคนในทุกมิติ และทุกชวงวัย เพ่ือนําไปสูการเปนคน
ไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร เปนนักคิด เปนผูประกอบการ 
ยุคใหม 
- มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบ
เครือขาย ระหวางหนวยงาน และระดับ
กระทรวง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการ 

 

แผนยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ภาครัฐ 

- เนนการสรางเครือขายเช่ือมโยง ในการประสานประโยชน 
ประสานความรวมมือ เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพัฒนาแรงงานไทย
ใหมีศักยภาพ 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัย  
- พัฒนาระบบสารสนเทศเครือขายระหวาง
หนวยงานและ/หรือ ระหวางกระทรวง 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการบริหารจัดการเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอผูมา
ใชบริการ 
 
 

- มุงเนนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใหมีความรอบรูในงานหลายดาน
สามารถทํางานทดแทนกันไดเปนอยางดี  
- ปลูกฝงหลักธรรมาภิบาล และคานิยมท่ีดี
แกบุคลาการของรัฐ เพ่ือลดปญหาทุจริต 
ในรูปแบบตางๆ  
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ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นอุตสาหกรรม 
และบริการแหงอนาคต 

- พัฒนาระบบการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

- สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทางการแพทย  
- มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ไทยใหดีข้ึน โดยยกระดับความสามารถ
ของผูผลิต 

 

ประเด็นการทองเท่ียว - ใหความสําคัญกับผลติภณัฑทองถ่ิน  
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดานภาษาตางประเทศ 

  

ประเด็นผูประกอบกิจการ 
SMEs 

- เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบกิจการในทุกระดับ   

ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพตลอดชวงชีวิต 

- ใหความสําคัญกับแรงงานผูสูงอายุใหเปนผูมคีวามรูทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรยีนรูอยางตอเน่ือง  
 

  

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ยุทธศาสตรท่ี 1  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย  

- คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเตม็ศักยภาพในทุกชวงวัย  
- ประชาชนทุกกลุมเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 

  

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน  
 
 

- กําลังคนมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับความตองการของภาค
การผลิตเปาหมายและสามารถสรางอนาคต 
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ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนปฏิรูปประเทศ 
การสรางแรงงานคุณภาพ 
และเช่ือมโยงแรงงานสู
ตลาดอยางครบวงจร 

- มีระบบการพัฒนากําลังแรงงานตลอดชวงชีวิตและ 
การคุมครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ 

  

คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตร ี
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการ
แขงขันของไทย 

- องคกรมีขีดความสามารถในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  

การยกระดับศักยภาพ
ของแรงงานไทย 

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนท่ียอมรับ 
ในระดับสากล  
- พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการพัฒนาฝมือแรงงาน
รองรบันวัตกรรมของเทคโนโลย ี
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

แผนปฏบัิติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน  
เรียนรูพฤติกรรม
ประชาชน เพ่ือ
ปรับเปลีย่นบริหารดจิิทัล 

- เกิดความพึงพอใจจากปฏิสมัพันธ การมีสวนรวม 
ของผูใหบริการและผูรับริการมากข้ึน  

- เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการเปน 
ดิจิทัลมากข้ึน ยกเลิกระบบกระดาษ 
ท่ีไมจําเปน 

 

ยกระดับการสงมอบ
บริการดจิิทัลสูประชาชน 

  - พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการของผูรบับริการ
ดิจิทัลอยางแทจริง 

การพัฒนาเพ่ือการแปลง
รูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล 

- มีวัฒนธรรมในการตัดสินใจโดยใชขอมูลเชิงปริมาณเปนฐาน
ในการตัดสินใจของผูบริการ 
- เกิดเครือขายความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานข้ึนไป 
ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานเพ่ิมข้ึน  

- มีการแปรรูปกระบวนงานท่ีขามผาน 
ขอบเขตทางกายภาพ และดิจิทัลมากข้ึน 

- บุคคลมีคานิยมในการทํางานผาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

การพัฒนาองคกรใหมี
สมรรถนะสูงและทันสมัย 

- มีกรอบแนวทางเพ่ือการปรับเปลี่ยนองคกรใหมุงสูองคกร
ดิจิทัล 

  

แผนปฏิบัติการดานแรงงาน  
การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบกิจการ
เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 

- มีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือให
ตอบสนองตอความตองการของตลาด 
- สถานประกอบกิจการมีความเขาใจในการพัฒนา 
ฝมือแรงงานเพ่ือยกระดับศักยภาพแรงงานของตน 
- แรงงานมีผลิตภาพมสีมรรถนะไดมาตรฐาน มีทักษะฝมือ 
ท่ีสามารถแขงขันในเวทีโลก 

  

การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือบูรณาการ
สารสนเทศท่ีทันสมยัและ
มีเสถียรภาพ 

 - ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน ฐานขอมูล 
และระบบสารสนเทศใหเกิดการเช่ือมโยง 
แลกเปลีย่นและบูรณาการ เพ่ือการเขาถึง
และการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 

แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 
ใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล 

- สนับสนุนใหผูประกอบกกิจการมีสวนรวมในการพัฒนา
แรงงานของตนใหมีมาตรฐานพรอมมุงสูการเปลีย่นแปลง 
ในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

- พัฒนาระบบฝกอบรมใหมีประสทิธิภาพ
ครอบคลมุ เขาถึง  

 

พัฒนาระบบการพัฒนา
ฝมือแรงงานรองรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

- ยกระดับฝมือแรงงาน/พัฒนาระบบฝกอบรมใหมี
ประสิทธิภาพใหสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
และความตองการของตลาด 
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ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนา

ฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

พัฒนาระบบการบริการ
จัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

 - พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมึ
ความทันสมัย นําไปสูการเปนองคกรดิจิทัล 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

 

องคกรมีขีดความสามารถ
สูงในการพัฒนาฝมือ
แรงงานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

- มุงเนนการเพ่ิม Labor Productivity หรือผลิตภาพ
แรงงาน ท่ีสามารถวัดความคุมคาในการพัฒนาฝมือแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการอยางเปนรูปธรรม  

  

สงเสริมและสนับสนุน 
ใหผูประกอบการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานใหมี
ความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ 

- ปรับปรุงกระบวนการใหกูยืมเงิน และเงินชวยเหลือหรือ
อุดหนุนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือสรางแรงจูงใจ 
ใหผูประกอบกิจการเขามาใชบริการของกองทุน  

 - พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ  
และเขาใจในงานของตน ใหทํางานแบบ 
มืออาชีพ และมธีรรมาภิบาล 

บริหารจดัการกองทุน 
ใหบรรลุวัตถุประสงค  

ศึกษาหาความคุมคาของการพัฒนาแรงงานฝมือ โดย
พิจารณาจากผลิตภาพแรงงาน  เพ่ือนําไปสู ผลผลิต ผลลัพธ 
และการดํารงอยูของกองทุนพัฒนาฝมือแรงาน  
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ตารางท่ี 2-10 แสดงความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดบั 
1 

แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพฒันาและเสริมสรางศกัยภาพของมนษุย ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
เปาหมาย : ประเทศมขีีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  เปาหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอือ้และสนับสนนุ 

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
เปาหมาย : ภาครฐัที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ 
ใหบริการอยางรวดเร็ว โปรงใส 

 

แผนระดบั 
2 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 4  

อุตสาหกรรมและการบริการ

แหงอนาคต 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 5  

การทองเที่ยว 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 8  

ผูประกอบกจิการและ SMEs 

แผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาต ิ
ประเด็นที่ 11  

การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

ราง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 

หัวขอที่ 5  
ดานเศรษฐกิจ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  

การพฒันาศกัยภาพคน

เพื่อเปนพลังในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

  เปาหมาย 
1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ 
2. ผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและภาคบริการ
เพ่ิมขึน้  
 แผนยอย 
1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 
- เปาหมายแผนยอย
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
มีการขยายตัวมากขึ้น  
โดยในป 2566 - 2570  

 เปาหมาย 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
2. รายไดจากการทองเที่ยว 
ของเมืองรองเพ่ิมขึน้ 
3. ความสามารถทางการแขงขนั
ดานการทองเที่ยวดีขึน้  
 แผนยอย 
1. การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
และวัฒนธรรม  
- เปาหมายแผนยอย 
1. รายไดจากการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคและวฒันธรรม 

 เปาหมาย   
1. ผูประกอบกจิการในทุกระดับ 
เปนผูประกอบกิจการยุคใหม 
ที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกจิ 
เพ่ิมมากขึน้ 
 แผนยอย 
1. การสรางความเขมแข็งผูประกอบ
กิจการอัจฉริยะ 
- เปาหมายแผนยอย 
1. การขยายตัวของวิสาหกจิเริม่ตน 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยเปาหมาย 
ในป 2566 - 2570 อยูที่อัตรา 
การขยายตัวจํานวนการกอตั้ง
วิสาหกิจเริ่มตน ขยายตัวรอยละ 15 

 เปาหมาย 
1. คนไทยทกุชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย 
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูทีม่ี
ความรูทักษะในศตวรรษที่ 21 รกัการเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชวีิต 
 แผนยอย  
1. การสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
- เปาหมายแผนยอย 
1. ครอบครวัไทยมีความเขมแข็ง  
และมีจติสํานกึความเปนไทย ดํารงชีวิต 
แบบพอเพียงมากขึ้น โดยเปาหมาย 

 เปาหมาย 
1. คนไทยไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพในทุกชวงวัย 
2. กําลังคนมีสมรรถนะสูง 
สอดคลองกับความตองการ 
ของภาคการผลิตเปาหมาย 
และสามารถสรางอนาคต 
3. ประชาชนทกุกลุมเขาถึง 
การเรียนรูตลอดชีวิต 

 เปาหมาย 
1. สรางและพัฒนา
กําลังคนที่มทีักษะ 
และความพรอม  
เพ่ือเปนพลังในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ 
หัวขอที่ 13  
ดานวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
การพฒันาระบบ 
การบริหารจดัการ
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แผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาต ิ
ประเด็นที่ 11  

การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

ราง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 

หัวขอที่ 5  
ดานเศรษฐกิจ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  

การพฒันาศกัยภาพคน

เพื่อเปนพลังในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

คาเปาหมายขยายตัว  
รอยละ 10  
- แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนนุการสรางมูลคาเพ่ิม 
จากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอมและสราง
เศรษฐกิจฐานชวีภาพอุบติใหม
ทั้งระบบอยางครบวงจร 
2. สนับสนนุการสรางมูลคาเพ่ิม 
ของเศรษฐกิจสีเขียวจาก
นวัตกรรมและการใชประโยชน
จากทรัพยากรชีวภาพ 
อยางย่ังยืน 
3. พัฒนาอตุสาหกรรมชีวภาพ
อยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซ
มูลคาและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการ 
ที่เกี่ยวของ 
4. สรางและพัฒนาผูประกอบ
กิจการดานเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจชีวภาพ 
โดยการพัฒนากําลังคน 
ใหเพียงพอตอการขับเคล่ือน

เพ่ิมขึน้ โดยมเีปาหมายของป 
2566 - 2570 อยูที่อัตรา 
การขยายตัวของรายไดอยูที ่
รอยละ 10  
2. เมืองและชมุชนที่มีศักยภาพ 
ดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึน้              
โดยเปาหมายของป 2566 - 2570  
อยูที่จํานวนเมอืงและชุมชน 
ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรค และวัฒนธรรม 
อยูที่ 15 เมือง  
3. สินคาทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
และวัฒนธรรมไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา
เพ่ิมขึน้ โดยเปาหมายป 2566 / 
2570 อยูที่อัตราการขยายตัว 
ของสินคาและบริการการทองเที่ยว 
เชิงสรางสรรคและวฒันธรรม 
ที่ไดรับการขึน้ทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาขยายตัว รอยละ 7 
- แนวทางการพัฒนา 

2. ความสามารถในการแขงขัน 
ดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดีขึ้น โดยเปาหมายในป 
2566 -2570 อยูที่อันดับ
ความสามารถในการแขงขัน 
ดานการใชเครื่องมือเทคนิคดิจทิัล  
อยูที่อนัดับที่ 1 ใน 30 
- แนวทางในการพัฒนา 
1. พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบ
กิจการ โดยวางรากฐานการศึกษา 
ทั้งในและนอกระบบใหกับเยาวชน 
รุนใหมใหมทีักษะและจติวิญญาณ 
ในการประกอบธรุกจิ 
2. สรางและพัฒนาผูประกอบกิจการ 
ในทกุระดับใหมจีิตวิญญาณของการ 
เปนผูประกอบกิจการขับเคล่ือนธรุกจิ 
ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคา
ใหกับสินคาและบริการ 
3. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน โดยการ
สงเสริมใหตอยอดแนวความคิด
สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใชในการสรางธุรกิจ 

ในป 2566 -2570 อยูที่ดัชนีครอบครวั
อบอุน อยูทีร่อยละ 80  
- แนวทางการพัฒนา 
1. สรางความกนิดีอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
สรางครอบครัวใหเหมาะสมกับโลกในศตวรรษ
ที่ 21  
2. สงเสรมิบทบาทการมีสวนรวมของภาครฐั 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ครอบครัวและชมุชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยปลูกฝงและพัฒนาทกัษะนอกหองเรียน 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีความเชือ่มโยงและบูรณา
การขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระหวางภาคีการพัฒนาตางๆ โดยการเชื่อม
ขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง 
สุขภาพอืน่ๆ 
2. การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภ 
จนถึงปฐมวัย 
- เปาหมายแผนยอย 
1. เดก็เกดิมาอยางมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวยั
สามารถเขาถึงบริการทีม่ีคุณภาพมากขึน้ 
โดยมีเปาหมายป 2566 - 2570  

กําลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 
 เปาหมาย 
 1. มีระบบการพัฒนา
กําลังแรงงานตลอด 
ชวงชีวิตและการคุมครอง
แรงงานนอกระบบ 
แบบบูรณาการ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  
การบริหารจดัการ
ศกัยภาพบคุลากร 
ของประเทศ 
 เปาหมาย 
1. หนวยงานภาครัฐ 
มีสมรรถนะในระดบั 
ที่สามารถขับเคล่ือน
ประเดน็การพัฒนาใหมๆ  
บนพ้ืนฐานของการ 
มีระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนทกุภาคสวน
ไดรับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะใหมๆ  รวมถึง 
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แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 5  

การทองเที่ยว 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 8  

ผูประกอบกจิการและ SMEs 
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ยุทธศาสตรชาต ิ
ประเด็นที่ 11  

การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

ราง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 

หัวขอที่ 5  
ดานเศรษฐกิจ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  

การพฒันาศกัยภาพคน

เพื่อเปนพลังในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจชวีภาพในปจจุบัน 
และอนาคต 
5. สรางโอกาสขยายชองทาง
การตลาดทั้งในและตางประเทศ 
6. มีการประเมินมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของระบบนิเวศ 
ที่เปนมาตรฐาน 
2. อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทยครบวงจร 
- เปาหมายแผนยอย
อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทยโดย  
ในป 2566 - 2570  
คาเปาหมายขยายตัว รอยละ 5 
- แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาอตุสาหกรรมและ
บริการทางการแพทยแบบบูรณา
การควบคูไปกับอตุสาหกรรม 
ที่เกี่ยวของอื่นๆ ในหวงโซมูลคา 
2. สงเสรมิการพัฒนาและการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการแพทย 

1. สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคาและบริการบนฐานของทุน
ทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
2. พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอือ้ตอ 
การสงเสรมิความคิดสรางสรรค 
เพ่ือนํามาพัฒนาตอยอดสินคา 
และบรกิารดานการทองเที่ยว 
3. เสริมสรางศักยภาพของ 
ผูประกอบกิจการและบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
เพ่ือใหมทีักษะและองคความรู 
ในธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน 
การทองเที่ยว 
4. สงเสรมิการจดทะเบียน  
การคุมครอง การใชทรัพยสิน 
ทางปญญาและภูมิปญญา 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตอยอด 
สูการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 
และการเปนเมอืงศูนยกลาง 
การทองเที่ยวของภูมิภาค 
5. สงเสรมิการตลาด การทองเที่ยว
โดยการนําเอาเอกลักษณ 

4. สงเสรมิใหผูประกอบกจิการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ปรับรูปแบบธุรกิจใหมโดยนํา
เทคโนโลยีดิจทิัลมาปรับใชกับวิถ ี
การดําเนนิธุรกิจตลอดกระบวนการ 
มากขึน้ 
5. สงเสรมิการรวมกลุมและสราง
เครือขายของผูประกอบกจิการ  
ทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง 
2. การสรางโอกาสเขาถึงบริการ 
ทางการเงิน 
 เปาหมาย 
1. สินเชือ่ธรุกจิรายใหมที่ไมใช 
รายใหญเฉล่ียตอปเพ่ิมขึน้  
โดยเปาหมายในป  2566 - 2570 
อยูที่อัตราการขยายตัวของสินเชือ่ 
รายใหมที่ไมใชรายใหญทีร่อยละ 10 
2. มูลคาการระดมทุนผานตลาดทุน 
ของกิจการที่เริม่ตั้งตนและวิสาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมขึน้โดย
ที่เปาหมายของป 2566 - 2570  
อยูที่อัตรามูลคาการระดมทนุ 
ผานตลาดทุนของกิจการที่เริ่มตน 

คือ ดัชนีพัฒนาการเดก็สมวัยตองไมนอยกวา
รอยละ 85 
- แนวทางในการพัฒนา 
1. จัดใหมีการเตรียมความพรอม ทั้งสุขภาวะ 
เจตคติ ความรู และทกัษะใหแก พอ แม  
กอนการตั้งครรภ 
2. จัดใหมีการพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหมีสุขภาวะ 
ที่ดีและสมวัยโดยสงเสริมและสนับสนุน 
ใหโรงพยาบาลทุกระดับและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของดําเนนิงานตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเดก็สูมาตรฐานโรงพยาบาล 
และบรกิารสุขภาพ 
3. จัดใหมีการพัฒนาเดก็ปฐมวัย ใหมีการ
พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัย 
ทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอน 
และปรับปรุงสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย  
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานทีเ่นนการพัฒนา
ทักษะสําคัญดานตางๆ 
3. การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
- เปาหมายแผนยอย 
1. วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทกัษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด  
วิเคราะห รกัการเรียนรู มีสํานกึพลเมือง  

การสรางตลาดงานใหมๆ 
รองรับอยางเหมาะสม 
นําไปสูความมั่นคง 
ทางอาชีพ 
3. เด็กวัยเรียนไดรับการ
พัฒนาทกัษะสําหรับ 
การเตรียมความพรอม 
สูศตวรรษที่ 22  
ดวยจิตวิญญาณ 
ของความเปนไทย 
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สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการใหบรกิารดานสุขภาพ 
3. สงเสรมิการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย 
ที่ทนัสมัย มีคุณคา มีมูลคาสูง 
โดยสงเสริมการนําผลิตภัณฑ
ของอตุสาหกรรมทางการแพทย
ที่ทนัสมัยมาใชในประเทศ 
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางดานสุขภาพในทุกระดับ 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทย  
5. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ทางการแพทยและการใหบรกิาร 
ทางการแพทยใหเทียบเทาระดับ
สากล 
6. ขยายชองทางการตลาด 
ทั้งในและตางประเทศเชือ่มโยง 
กับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และกจิกรรมอืน่ๆ เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมในประเทศ 
 

ของประเทศและของแตละทองถิ่น
ใหเปนที่เขาใจในเวทโีลกผานส่ือ
สรางสรรคและนวัตกรรม 
ทางส่ือตางๆ 
2. การทองเที่ยวเชิงธรุกจิ 
- เปาหมายแผนยอย 
1. รายไดจากการทองเที่ยว 
เชิงธุรกิจเพ่ิมขึน้ โดยมีเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูทีอ่ัตรา 
การขยายตัวของรายได 
อยูที่ รอยละ 5 
2. การเปนจุดหมายปลายทาง 
ในการจัดประชุมนานาชาต ิ
ของไทย โดยมเีปาหมาย 
ของป 2566 - 2570  
อยูที่อนัดับ 1 ใน 20 ของอันดับ
ของไทยในการเปนจุดหมาย 
ปลายทางการจัดประชมุนานาชาติ
ตามดัชน ีICCA  
 
 
- แนวทางการพัฒนา 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม ขยายตัวรอยละ 12 
- แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสรมิการจัดหาแหลงทนุและ
พัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงทนุ  
ที่เปนนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ 
ครอบคลุมวงจรธุรกิจที่มีความ
หลากหลายและนาเชือ่ถือทั้งใน 
และตางประเทศ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑทางการเงิน 
และการบริหารความเส่ียงเพ่ือ
ตอบสนองความตองการที่เหมาะสม
กับแตละกลุม 
3. พัฒนาระบบประเมนิมูลคา
ทรัพยสินในรูปแบบตางๆ  
เพ่ือใชเปนหลักประกนัทางธุรกิจ  
ในการขอสินเชือ่ของผูประกอบ
กิจการ 
4. พัฒนาระบบประเมนิความ
นาเชือ่ถือทางเครดิต และระบบการ
รูจักลูกคาที่สะดวกมากขึน้ โดยใช
ประโยชนจากขอมูลทั้งที่เปนการเงิน
และไมใชการเงิน 

มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแกปญหาปรับตัว ส่ือสารและทํางาน
รวมกับผูอืน่ไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 
ดีขึ้น โดยเปาหมาย ป 2566 - 2570 คือ 
คะแนนความสามารถในการแขงขนั  
การพัฒนาทนุมนุษยดานทักษะ (Skill)  
ของ World Economic Forum (WEF) 
เพ่ิมขึน้รอยละ 20  
- แนวทางการพัฒนา 
1. จัดใหมีการพัฒนาทกัษะที่สอดรับกับทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทกัษะดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะหความสามารถในการ
แกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค  
การทํางานรวมกับผูอืน่ 
2. จัดใหมีการพัฒนาทกัษะดานภาษา ศิลปะ 
และความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
3. จัดใหมีการพัฒนาทกัษะในการวางแผนชีวิต
และวางแผนการเงินตลอดจนทักษะที่เชือ่มตอ
กับโลกการทํางาน 
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3. อุตสาหกรรมและ 
บริการดิจิทลั ขอมูล 
และปญญาประดิษฐ 
- เปาหมายแผนยอย 
1. อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจทิัล ขอมูล
ปญญาประดิษฐ มกีาร 
ขยายตัวเพ่ิมขึน้ โดยคา
เปาหมายป 2566 - 2570 
ขยายตัวรอยละ 5 
 2. ความสามารถในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจของดิจทิัลไทย 
ดีขึ้น โดยคาเปาหมาย  
ป 2566 - 2570 ติดอันดับ 1  
ใน 30 ของ Digital Evolution 
Index ของไทย 
- แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดบัความสามารถ 
ของผูผลิต ผูพัฒนาและ
ผูออกแบบและสรางระบบ 
ของไทย ใหมีความสามารถ 
ในการแขงขันในดานตางๆ  
ไดมากขึน้  

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง
ทองเที่ยวเชิงธุรกิจใหมีความพรอม
สําหรับการเดินทางเพ่ือประกอบ
ธุรกจิ 
2. สนับสนนุมาตรการเพ่ือสราง
แรงจูงใจและอํานวยความสะดวก 
ในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจรวมทั้งสรางความพรอม
ของธรุกจิทีเ่กี่ยวเนือ่งตลอดหวงโซ
คุณคาและระบบนิเวศของการ
เดินทางทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3. สงเสรมิการตลาดและสนับสนุน 
การเปนเจาภาพจัดงานในระดับ
นานาชาต ิ
3. การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
ความงามและแพทยแผนไทย 
- เปาหมายแผนยอย 
1. รายไดจากการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย
แผนไทยเพ่ิมขึ้น โดยเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูที่อัตรา 
การขยายตัวของรายไดรอยละ 8 

5. สนับสนนุใหทุกภาคสวน 
เขาถึงบรกิารทางการเงินดวยตนทุน 
ที่เหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาชวยเพ่ิมความสะดวก 
ในการเขาถึงบริการทางการเงิน 
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
การเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทนุ และ 
การประกนัภัย รวมทั้งสงเสรมิ 
การแขงขนัรวมทัง้การสงเสริม  
การแขงขนัทีเ่ปนธรรมระหวาง 
ผูใหบริการทางการเงินดานตางๆ 
3. การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 
- เปาหมายยอย 
1. มูลคาพาณิชยอเิล็กทรอนกิส 
ของประเทศเพ่ิมขึน้ โดยเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูที่การขยายตัว 
ของมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม เพ่ิมขึ้น 1 เทา  
2. ความสามารถในการแขงขัน 
ดานการคาระหวางประเทศ 
ของประเทศไทยดีขึ้น โดยเปาหมาย  
ของป 2566 - 2570           

4. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยทํางาน 
- เปาหมายแผนยอย 
1. แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต  
มีทกัษะอาชีพสูง ตระหนกัในความสําคัญ  
ที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพสามารถ
ปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวัตของ
โครงสรางอาชีพ และความตองการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้โดยในป 2566 - 2570 
มีเปาหมายอยูที่ ผลิตภาพแรงงานตองไมต่ํากวา
รอยละ 2.5   
- แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับศักยภาพทกัษะและสมรรถนะ 
ของคนในชวงวัยทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและ
ความตองการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและ
ผลิตภาพเพ่ิมขึน้ใหกับประเทศ 
2. เสริมสรางวฒันธรรมการทํางาน 
ที่พึงประสงคและความรูความเขาใจและ 
ทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสราง ความมัน่คง
และหลักประกนัของตนเอง และครอบครัว 
รวมทั้งสรางเสรมิคุณภาพชีวติที่ดี            
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2. ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ทั้งทางดานผูใช ผูผลิต และ 
ผูใหบริการในภาคสวนตางๆ  
ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในดานเทคโนโลยีดิจทิัล  
ขอมูลและปญญาประดิษฐ 
3. สรางความตระหนักรู 
และสนับสนุนการลงทนุ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทลั  
ขอมูลและปญญาประดิษฐ 
4. สรางโอกาสและขยาย
ชองทางการตลาดทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
5. สงเสรมิใหมีการลงทนุใน
อุตสาหกรรมและบริการดิจทิัล 
ขอมูลและปญญาประดิษฐทั้งใน
ประเทศและจากตางประเทศ 
4. อุตสาหกรรมตอเนือ่งจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม 
- เปาหมายแผนยอย 
1. ประเทศไทยเปนศูนยกลาง
การซอมบํารุงอากาศยาน 
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน

2. อันดับดานรายไดของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ 
ประเทศไทย โดยมีเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 คือ 
 อันดับดานรายได 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ของประเทศไทย โดย  
Global Wellness Institute  
อยูที่อนัดับ 10 
3. สถานประกอบกจิการ 
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และบรกิารทางการแพทยไดรับ
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ โดยเปาหมาย 
ของป 2566 - 2570 อยูทีอ่ัตรา 
การเพ่ิมขึ้นของสถานประกอบกิจการ
ดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ที่ไดรับมาตรฐานการทองเที่ยว
เพ่ิมขึน้ รอยละ 7  
- แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับคุณภาพการใหบริการ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพใหได
มาตรฐานระดับสากลทั้งคุณภาพ
ของสถานประกอบกิจการและ

พิจารณาจากอันดับที่ 1 ใน 5  
ของความสามารถในการแขงขนั 
ดานการคาระหวางประเทศโดย IMD 
3. การขยายตัวการสงออก 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมเพ่ิมขึ้น โดยเปาหมาย  
ป 2566 - 2570 จะตองมีสัดสวน
การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอการสงออกรวม 
ของประเทศไมต่ําวารอยละ 25 
- แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนนุผูประกอบกิจการใหมี
สินคาและบริการทีม่ีอัตลักษณและ
ตราสินคาที่เดนชัดใหความสําคัญ 
กับการผลิตโดยใชตลาดนําที่คํานึงถึง
ความตองการของตลาดโดยเฉพาะ
ตลาดที่มมีูลคาสูง 
2. สรางและพัฒนาตลาดในประเทศ
สําหรับสินคาทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคลองกับวิถีชวีิตของ 
คนรุนใหม 
3. สงเสรมิผูประกอบกิจการในทกุ
ระดับรวมถึงเกษตรกรและวิสาหกกิจ

ใหกับวัยทํางาน ผานระบบการคุมครองทาง
สังคมและการสงเสรมิการออม 
3. สงเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาทกัษะ
แรงงานฝมือใหเปนผูประกอบกิจการใหมและ
สามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรค
งานใหมๆ และมโีอกาส และทางเลือกทาํงาน
และสรางงาน 
5. การสงเสรมิศักยภาพผูสูงอายุ 
- เปาหมายแผนยอย 
1. ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตทีด่ี มีความมัน่คง 
ในชีวิต มทีกัษะในการดํารงชีวติ เรียนรูพัฒนา
ตลอดชีวติ มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม  
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมขึน้ โดยมี
เปาหมายในป 2566 - 2570 อยูทีผู่สูงอายุ 
มีศักยภาพและมีรายไดทีเ่หมาะสมเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 10 
- แนวทางในการพัฒนา 
1. สงเสรมิการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพา
ตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลัง
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนและ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนนุมาตรการจูงใจทาง
การเงินและการคลังใหผูประกอบกิจการมีการ
จางงานที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุตลอดจน       
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รุนใหม โดยมีคาเปาหมาย 
คือสวนแบงการตลาด 
ในภาคเอเชยีแปซิฟค  
ในป 2566 - 2570   
อยูที่รอยละ 1 
2. ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ในการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน
สูงขึ้น (Tier) โดยมีคาเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูที่ Tier 3  
- แนวทางการพัฒนา 
1. ผลักดนัการเปล่ียนผาน
อุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบ
ไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 
อัจฉริยะ พลังงานไฮโดรเจน 
และพลังงานอืน่ๆ 
2. สนับสนนุการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
ของผูประกอบกิจการ 
สายการบินของประเทศดาน 
การขนสงผูโดยสารและสินคา 
3. สงเสรมิใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอมบํารงุและผลิต
ชิ้นสวนอากาศยานโดยสนับสนุน 

คุณภาพของผูใหบรกิารที่มทีักษะ
และความเชี่ยวชาญ 
2. สรางสรรคการทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพรูปแบบใหมบนพ้ืนฐาน
ของทรัพยากรทีม่ีศักยภาพในการ
บําบัด ฟนฟู รกัษาสุขภาพโดยใช
ความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 
และเอกลักษณความเปนไทย 
ในการใหบรกิาร 
3. พัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑดานแพทยแผนไทย 
ใหมีมาตรฐานระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการ 
ของตลาดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
ใหแกผลิตภัณฑ 
4. สงเสรมิตลาดการทองเที่ยว 
ทางการแพทยที่ไทยมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือสราง 
การรับรูอยางแพรหลายในตลาด
กลุมเปาหมายหรอืกลุมตลาด 
ที่มีความสนใจเฉพาะดาน 
4. การทองเที่ยวสําราญทางน้ํา 
- เปาหมายแผนยอย 

ชุมชนในการขยายชองทางการตลาด
ผานส่ือแบบดั้งเดิมและแบบ
อินเตอรเนต็ โดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจทิัลในการเขาถึงและ
ขยายชองทางการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ 
4. สรางความพรอมของผูประกอบ
กิจการในการออกไปลงทนุ 
ยังตางประเทศทั้งในดานองคความรู
เกี่ยวกับตลาด ภาษา และวัฒนธรรม 
เครือขายพันธมิตรการคา การลงทนุ 
ฯลฯ 
4. การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการ 
ดําเนนิธุรกิจผูประกอบกจิการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ยุคใหม 
- เปาหมายแผนยอย 
1. อันดับนโยบายของภาครฐัที่ม ี
ตอวิสาหกิจและผูประกอบกิจการดาน
การสนับสนนุและความสอดคลองของ
นโยบายดีขึ้น โดยในป 2566 - 2570 
ตั้งเปาหมายไวที่อนัดับ 12 
- แนวทางการพัฒนา 

ทําหลักสูตรพัฒนาทกัษะในการประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะ
งานและสงเสรมิทกัษะการเรียนรูในการทํางาน
รวมกันระหวางกลุมวัย 
2. สงเสรมิและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสราง
หลักประกันความมัน่คงในชีวติหลังเกษียณ
และหลักประกนัทางสังคมที่สอดคลอง 
กับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
3. สงเสรมิสนับสนนุระบบการสงเสรมิสุขภาพ 
ดูแลผูสูงอายุ พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอม 
ใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ อาท ิส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการใชชีวิตประจําวันที่เหมาะสม 
กับผูสูงอายุ เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ  
ทั้งระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานที่  
พ้ืนที่สาธารณะ และทีอ่ยูอาศัยใหเอื้อตอการ 
ใชชีวิตของผูสูงอายุและทกุกลุมในสังคม    
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ใหมีการจดัตั้งนิคม 
ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 
4. สนับสนนุใหมีกลไก 
ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง 
5. อุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศ 
- เปาหมายแผนยอย 
1. อุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศมีการขยายตัว
เพ่ิมขึน้ โดยมีคาเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูที่ 
ขยายตัวรอยละ 5 
2. การสงออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 
เพ่ิมขึน้โดยมีคาเปาหมาย 
ป 2566 - 2570  
ขยายตัวอยูที่ รอยละ 5 
- แนวทางการพัฒนา  
1. สนับสนนุผูประกอบกิจการ 
ในอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศตามระดับความสามารถ 

1. รายไดจากการทองเที่ยวสําราญ
ทางน้ําเพ่ิมขึน้ โดยเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูที ่
อัตราการขยายตัวของรายได 
เทากับ รอยละ 7 
2. การขยายตัวของทาเรือ
ทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
โดยเปาหมายป 2566 - 2570  
อยูที่ จํานวนทาเรอืทองเที่ยว 
ในประเทศไทย 4 ทาเรอื 
- แนวทางพัฒนา 
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
และกจิกรรมการทองเที่ยวให
เชื่อมโยงกับเสนทางการทองเที่ยว
ทางทะเล ชายฝง และลุมน้ําสําคัญ  
เพ่ือรองรับการทองเที่ยว  
กอน ระหวาง และหลังการโดยสาร
ทางเรือสําราญและเรือยอรช 
2. ปรับปรุงพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวทางน้ํา 

1. สงเสรมิการเขาถึงและการใช
ประโยชนจากฐานขอมูลในการสราง
โอกาสใหภาคธุรกิจโดยพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับองคความรู สถิติ 
ผลการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ 
2. สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ
สถาบันวิชาการทั้งในและระหวาง
ประเทศในการสงเสริมและพัฒนา 
ผูประกอบกิจการรวมกนั โดยพัฒนา
ระบบและศูนยบมผูประกอบกจิการ 
ยุคใหมแบบครบวงจร 
และมีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนนุใหเกิดพ้ืนที่ทํางาน 
รวมกัน ทั้งในเชิงกายภาพ และจาก
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจทิัล
และนวัตกรรมสําหรับผูประกอบ
กิจการทุกระดับ เพ่ือลดตนทุนของ
ธุรกจิและเปนแหลงแลกเปล่ียนขอมูล 
องคความรู ทกัษะและนวัตกรรม 
ที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยทั้งยัง
เปนการเชือ่มตอธรุกจิระหวางกนั 
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ทั้งกลุมทีม่ีศักยภาพอยูแลว  
และกลุมวิสาหกิจเริ่มตน 
2. สรางและพัฒนาบุคลากร 
สําหรับอุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศ 
3. สนับสนนุการสรางเครอืขาย
และคลัสเตอรของอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศและ
เชื่อมโยงกับหวงโซมูลคา 
ระดับโลก 
4. สนับสนนุและเปดโอกาส 
ในการแสวงหาชองทาง
การตลาดใหมทั้งภายใน 
และตางประเทศ 
6. การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการ 
แหงอนาคต 
- เปาหมายแผนยอย 
1. แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น โดยคาเปาหมาย 
ในป 2566 - 2570  
อยูที่อนัดับที่ 55 ของอันดับ 

3. พัฒนาและปรับปรุงปจจัย
สนับสนุนการทองเที่ยวทางน้ํา 
ในทกุมิต ิ
4. การสงเสรมิการประชาสัมพันธ 
ความพรอมของอตุสาหกรรม
ทองเที่ยวทางน้ํา 
5. การทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
- เปาหมายแผนยอย 
1. ประเทศไทยเปนจดุเชือ่มตอ 
การเดินทางของนกัทองเที่ยว 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยมเีปาหมาย 
ในป 2566 - 2570 อยูที่อัตรา 
การขยายตัวของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาตทิี่เดนิทางผานพรมแดน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ขยายตัวรอยละ 5 
- แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาเสนทางการทองเที่ยว 
ที่เชือ่มโยงระหวางประเทศ 
ในภูมิภาค 
2. อํานวยความสะดวกในการ
เดินทางระหวางประเทศโดยการ
พัฒนาและยกระดบัพิธีผานแดน 

4. สรางโอกาสใหผูประกอบกิจการ 
สามารถเขาถึงตลาดจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐไดมากขึน้ โดยสงเสริม 
ใหผูประกอบกิจการนําสินคาและ 
บรกิารมาขึน้บัญชีนวัตกรรมไทย 
5. ยกระดับการบรกิารและโครงสราง
พ้ืนฐานทางคุณภาพดําเนินการเชิงรกุ
เพ่ือแกจดุออนและเสริมสรางจุดแข็ง 
ของระบบนวัตกรรมไทย 
6. พัฒนาระบบเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจ การเงินและการคา 
ใหทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม การเคล่ือนยายทุนและ
แรงงาน และรูปแบบการคา รวมทั้ง
มาตรการกีดกันการคารูปแบบใหมๆ  
เพ่ือใหภาครฐัและภาคเอกชน 
มีเครือ่งมอืที่พรอมในการ 
บริหารความเส่ียง 
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ราง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบบัปรับปรุง) 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

ขีดความสามารถ 
ดานประสิทธิภาพแรงงาน 
2. ประเทศไทยมีความสามารถ 
ในการแขงขันดานดิจทิัลในดาน
ความพรอมในอนาคตดีขึ้น  
โดยเปาหมายป 2566 - 2570 
อยูที่อนัดับที่ 40 ของอันดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขนั 
ดานดิจทิัลในดานความพรอม 
ในอนาคต  
- แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนนุการเพ่ิมผลิตภาพ 
การผลิตของอุตสาหกรรม 
และบรกิารตลอดหวงโซมูลคา 
2. กําหนดใหมกีารทําการ
คาดการณเทคโนโลยี 
ในอนาคตทั้งในภาพรวม 
และรายสาขา 
3. วางแนวทางการผลิต 
และพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษา 
กับภาคอุตสาหกรรมและ 

ของการเดินทางในทุกรูปแบบ 
อยางไรรอยตอ 
3. สงเสรมิการตลาดการทองเที่ยว
ระหวางประเทศรวมกนัใหสอดรับ
กับทิศทางและแนวโนมของตลาด
ยุคใหมโดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีใหสอดรับกับพฤตกิรรม 
การทองเที่ยวรูปแบบใหม 
6. การพัฒนาระบบนิเวศ 
การทองเที่ยว 
- เปาหมายแผนยอย 
1. นักทองเที่ยวมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินมากขึน้  
โดยมีเปาหมายป 2566 - 2570 
อยูที่อนัดับขีดความในการแขงขนั
ดานความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวโดย Travel and 
Tourism Competitiveness 
Index : (TTCI) คือ 1 ใน 65  
2. โครงการพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน 
การทองเที่ยวมีคุณภาพและ
มาตรฐานดขีึ้น โดยมีเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูทีอ่ันดับ 
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ราง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 

หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง  

มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง  
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ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 

บริการใหตอบสนอง 
ความตองการของแตละ
อุตสาหกรรมและบริการ 
4. สงเสรมิการพัฒนาโครงสราง 
ขั้นพ้ืนฐานดานขอมูล 
ที่สอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
5. พัฒนาการใหบรกิาร 
จดทรัพยสินทางปญญาอยางมี
ประสิทธภิาพ และสงเสริม 
การนําทรัพยสินทางปญญา 
ไปใชประโยชน 
 
 

ขีดความสามารถในการแขงขนั 
ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานการ
คมนาคมทางบก โดย Travel  
and Tourism Competitiveness 
Index : (TTCI) คือ 1 ใน 45 
3. การทองเที่ยวอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและ 
ส่ิงแวดลอมดีขึน้ โดยเปาหมาย 
ป 2566 - 2570 อยูทีอ่ันดับ 
ขีดความสามารถดานความย่ังยืน
ของส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดย Travel 
and Tourism Competitiveness 
Index : (TTCI) คือ 1 ใน 100 
- แนวทางการพัฒนา 
1. ยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยของนกัทองเที่ยว
และปองกันผลกระทบอันเกิดจาก
กิจกรรมการทองเที่ยวทุกมิติ 
รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินคา 
บริการและส่ิงแวดลอมที่อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพนกัทองเที่ยว 



 
2-103 

แผนระดบั 
2 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 4  

อุตสาหกรรมและการบริการ

แหงอนาคต 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 5  

การทองเที่ยว 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นที่ 8  

ผูประกอบกจิการและ SMEs 
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หัวขอที่ 5  
ดานเศรษฐกิจ 
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2. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติทั้งชายฝง ทะเล เกาะ
และหมูเกาะ แหลงวัฒนธรรม  
และส่ิงทีม่นุษยสรางขึ้น  
3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว  
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา  
และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวในพ้ืนที่  
ที่มีศักยภาพ 
4. พัฒนาชุมชน ผูประกอบกจิการ 
และบุคลากรดานการทองเที่ยว 
ทุกภาคสวนใหมีความพรอม 
ในการรองรับการขยายตัว 
ของอตุสาหกรรมการทองเที่ยว  
รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวม 
ของชุมชนและประชาชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวในพ้ืนที ่ 
5. สงเสรมิการตลาดและ
ประชาสัมพันธภาพลักษณทีด่ ี
ดานการทองเที่ยวของไทย  
ทั้งแหลงทองเที่ยว สินคา บรกิาร
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และยานการคาที่เชือ่มโยง 
การทองเที่ยว 
6. สนับสนนุการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาและบริหาร
จัดการ การทองเที่ยว การพัฒนา
ธุรกจิการทองเที่ยว และการพัฒนา
ฐานขอมูลกลางดานการทองเที่ยว 

 

คําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี 
วันที ่24 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลักจํานวน 12 ขอ  
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
เนื้อหาโดยสรุป :  
เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในภาคการผลิตและบริหารใหสามารถแขงขันได  
โดยใหสามารถใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนและตลาด สนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตน โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะสิทธิประโยชนแหลงเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือใหสามารถแขงขันและขยายตลาด    
สูตางประเทศ 

นโยบายเรงดวน 12 เร่ือง 
นโยบายที่ 5 การยกระดบัศกัยภาพแรงงานไทย 
เนื้อหาโดยสรุป :  
ยกระดับรายไดคาแรงแรกเขาและกลไกการปรับอัตราคาจางที่สอดคลองกับสมรรถนะแรงงาน  
ควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมอืแรงงาน ผานกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงาน 
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แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 แบงออกเปน 4 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 เรียนรูพฤตกิรรมประชาชน เพื่อการปรับเปลีย่นบริหารดิจทิัล  
(Citizen Experience Transformation) 
 เปาหมาย 
1. รูปแบบการใหบริการไดรับการปรับเปล่ียนเปนดิจทิัลมากขึน้  
2. ความพึงพอใจจากปฏิสัมพันธการมีสวนรวมของผูเขารับและผูใหการบรกิาร 
3. ตนแบบศูนยแปลงรูปประสบการณผสานบริการทัง้แบบดิจทิัลและสัมผัสแหงมนุษย 
4. ตนแบบการบริหารความรูเชิงวิเคราะหและระบบอจัฉริยะดานทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดบัการสงมอบบริการดิจทิัลสูประชาชน  
(Digital Service Delivery Transformation) 
 เปาหมาย 
1. กระทรวงแรงงานมีบรกิารดจิิทัลที่มีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของผูใชบริการอยางแทจรงิ 
2. กระทรวงแรงงานมีบุคลากรทีม่ีความเขาใจ และมีความสามารถในการตอบสนองถึงความตองการ 
ของผูรับบรกิารดิจทิัลอยางแทจริง 
3. กระทรวงแรงงานมีกระบวนการสงมอบบริการดานดจิิทัลที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน             
และเปนไปตามแนวทางของธรรมาภิบาลดานดิจทิัล 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเพื่อการแปลงรูปวฒันธรรมเชิงดจิิทลั  (Culture Transformation) 
 เปาหมาย 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานดจิิทัลที่รองรับตอการแปรรูปกระบวนการทํางานเชิงดิจทิัลมากขึน้ 
2. มีความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานขึ้นไป ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงแรงงานในการบูรณาการ
กระบวนงานเพ่ิมขึ้น 
3. มีการแปรรูปกระบวนงานที่ขามผานขอบเขตกายภาพ และดจิิทัลเพ่ิมขึน้ 
4. มีวัฒนธรรมในการตัดสินใจโดยอางอิงขอมูลเชงิปริมาณเปนฐานในการตัดสินใจของผูบริหารเพ่ิมขึ้น 
5. บุคลากรมีคานิยมในการทํางานผานเทคโนโลยีดิจทิัล 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงและทันสมัย 
 เปาหมาย 
1. กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการแกไขปรับปรุงบทบัญญัตดิานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขั้นตอน
กระบวนการทํางานสงผลใหการดาํเนนิงานดานดิจทิัลสามารถขับเคล่ือนภารกิจของกระทรวงแรงงานได
อยางเต็มรูปแบบ กาวสูการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล 
2. กระทรวงแรงงานมีกรอบแนวทางเพ่ือดําเนินการเพ่ือการดิจิไทซกระบวนงาน และจดัการปรับเปล่ียน          
มุงสูองคการดจิิทัล 

แนวทางที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิ 
และแขงขันไดอยางยั่งยนื 
 เปาหมาย 
1. แรงงานมีผลิตภาพมีสมรรถนะไดมาตรฐาน มทีักษะฝมือสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
2. สถานประกอบกจิการมีความพรอมดานแรงงานในการแขงขนัทางเศรษฐกจิและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ดานแรงงาน 
แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศทีท่ันสมัยและมีเสถียรภาพ 
 เปาหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชือ่มโยง แลกเปล่ียน
และการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
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แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
3. กระทรวงแรงงานมีการปรับเปล่ียนขั้นตอนการดําเนนิงานแบบอัตโนมัตแิละปฏิรูปการดําเนนิงาน 
สูการดําเนนิงานแบบอัจฉริยะ เปนองคกรแหงการเรียนรู และบุคลากรมีการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถใช
ประโยชนขอมูลที่มีอยูทั้งหมดในองคกรเชิงสังเคราะหสนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานไดอยางชาญฉลาดดวย
เทคโนโลยีดิจทิัล 
4. บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน กําลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจทิัล กลุมประชากรแรงงานและ
ประชาชนทั่วไป มทีักษะและความเชี่ยวชาญดิจทิัลเพ่ือสรางสรรคบรกิารดานแรงงานรปูแบบใหม และทกัษะ 
ที่ประชากรยุคดจิิทัลจําเปนตองมีผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมทุกป 
5. ประชาชน ธรุกจิภาคเอกชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของไดรับการบริการจากกระทรวงแรงงานมีความพึงพอใจ 
ในการรับบรกิารสูงขึ้น อันเนือ่งมาจากความสะดวกรวดเร็วในการใหบรกิารของกระทรวง 
6. กระทรวงแรงงานมีการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเชือ่มโยงรัฐบาลดจิิทัลและบริการดิจทิัล 
ที่เปนเลิศ 

 

แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาบุคลากรกองทุนใหมีความรูดิจิทลัใหเทาทันกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบการบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบการพัฒนาฝมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ที่เปล่ียนแปลง 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาบุคคลใหมีสมรรถนะสูง 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ   
องคกรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ใหมีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกจิ 
บริหารจัดการกองทุนใหบรรลุวัตถุประสงค 

 

หมายเหตุ  อนึ่งแผนปฏิบัติการดานแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 รวมไปถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  

              เปนแผนระดับ 3 ที่อยูในระหวางการดําเนินการจัดทาํ ซ่ึงเมื่อมีการจัดทําเสร็จส้ินแลว จะนํามาใสไวในแผนระดับ 3 ที่เชื่อมโยงกันของแผนทั้ง 3 ระดับของกรมพัฒนาฝมือแรงงานตอไป 
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บทท่ี ๓ 

ผลการศึกษา  

 
การจัดทําแผนปฏิบั ติการดิจิ ทัลดานกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  

และแผนปฏิบัติการประจําป มีข้ันตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 
1) ทําการศึกษา คนควา และทบทวนเอกสาร หรือการรวบรวมและทบทวนนโยบายยุทธศาสตร 

ผลการดําเนินงาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพ่ือทราบเง่ือนไขและขอเสียเปรียบในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และนําขอมูลดังกลาว 
เปนแนวทางเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูล เลือกประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม เหมาะสม 
กับผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ไดแก ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมและบริบททางการบริหาร
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเบื้องตน อาทิ จุดแข็ง จุดออน ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบรวมไปถึง 
การไดเครื่องมือในการเก็บขอมูล ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
ในการลงภาคสนามทําการเก็บขอมูลเพ่ือใหการศึกษาประสบความสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางจํานวน ๒4 คน ประกอบดวยผูบริหาร
กรมพัฒนาฝมือแรงงงาน ผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ผูแทนจากสวนปฏิบัติงาน  
(เชน เจาหนาท่ีกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน) 
ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียกับภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
เปนการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทราบ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และทัศนะของผูท่ีมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ท้ังนี้เพ่ือใหไดความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานผานยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีมีองคประกอบครบถวน มีคุณภาพสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคการจัดต้ัง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน มีการแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตนสังกัด และมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตาง  ๆ
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

3) จัดประชุมการระดมความคิดเห็น จากผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในสวนภูมิภาค จํานวน ๕ ครั้ง โดยแตละครั้งมีจํานวน
กลุมตัวอยางไมนอยกวา ๓0 คน ตอครั้ง รวมจัดประชุมระดมความเห็น ๕ ครั้ง กลุมตัวอยางไมนอยกวา  
๑5๐ คน จุดมุงหมายของการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมและเปดขอไดเปรียบ 
ใหผูเขารวมประชุมไดเสนอขอเสนอแนะท่ีดีและปฏิบัติไดและมีขอมูลท่ีเปนเหตุผลอางอิงท่ีชวยสนับสนุน 
ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเหลานั้นปฏิบัติได หรือหากแนวคิดใดมีขอเสียเปรียบเชิงพ้ืนท่ีหรือการนําไป
ปฏิบัติ และหาแนวทางแกไขรวมกัน เพ่ือใหยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได 



 

๓-๒ 

4) การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทางการบริหารโดยเทคนิค SWOT Analysis เพ่ือจําแนก  
ระบุปญหา และอุปสรรคท่ีเปนผลจากปจจัยภายนอกและจุดออน จุดแข็งท่ีเปนผลจากปจจัยภายใน  
ซ่ึงการดําเนินงานในข้ันตอนนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน อันจะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรตามหลัก TOWS Matrix และการเลือกประเด็น
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5) จัดทํารางแผนปฏิ บัติการดานกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจําป แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจําป 

6) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน เพ่ือพิจารณารางแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  
และแผนปฏิบัติการประจําป รางแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจําปรางแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบตัิการประจําป 

7) นําเสนอรางแผนปฏิบัติการตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
และคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

8) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
 
โดยสามารถจําแนกเปนผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
3.1) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 24 คน ดานการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน การสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) 
เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

3.2) ระดมความคิดเห็น จํานวน 5 ครั้งในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกลุมตัวอยาง จํานวนไมตํ่ากวา 30 คนตอครั้งตอพ้ืนท่ี เพ่ือวิเคราะห
สภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) โดยวิเคราะหปญหาและอุปสรรค จุดออนและจุดแข็งท้ังจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก ท่ีมีตอกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 3.3) สรุปผลการเก็บขอมูล ประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 
 3.4) สรุปประเด็นการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางแผนปฏิบัติการ 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

๓-๓ 

3.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดานการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 การสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ซ่ึงเปนการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน ประกอบดวย กลุมผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน ผูแทนจากสวนปฏิบัติงาน (เชน เจาหนาท่ีกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน) และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
ดานดิจิทัล จําแนกออกไดเปนดังนี้ 
 1) Big Data 
 การประยุกตใช Big Data ใหเกิดประโยชน คุมคา รวดเร็ว และเทาทันเทคโนโลยี การคํานึง 
ถึงผูรับบริการเปนศูนยกลางของการดําเนินงาน เพ่ือความมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ  
สามารถเชื่อมโยงกันระหวางกรมหรือระหวางกรมกับกระทรวง การเชื่อมขอมูลกับกระทรวงศึกษา กระทรวง
แรงงานกรมการปกครอง ฯลฯ เปนตน เพ่ือเปนแนวทางใหรูวาผูรับบริการประกอบอาชีพอะไร มีความตองการ
พัฒนาไปในทางใด หรือมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร โดยการนําขอมูลจาก Big Data มาใชในการพยากรณ
ความตองการในอนาคต และเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศผูประกันตน หรือเชื่อมโยงเครือขายท่ีจะทําใหกองทุน
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงในปจจุบันกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดมีการประสานเครือขายไปแลว 2 กรม คือ  
กรมการปกครองและกรมพัฒนาธุรกิจการคา แตท่ียังติดขัดอยูคือการเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) การสนับสนุนการทํางานของบุคลากร 
 - การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือนําคนมาพัฒนาซอฟตแวรและระบบท่ีใชในการบริหารงาน  
เชน ระบบ ERP ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System) ระบบขาวสาร 
เพ่ือการบริหารชั้นสูง (Executive Information System EIS) ซ่ึงเปนการทําใหกองทุนมีคลังขอมูลกลาง 
 (Data Base) ดานสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผนพัฒนาการปลอยกูหรือการพัฒนากองทุนได 
 - กระบวนการทํางานตางๆ เชน ระบบสารสนเทศของผูประกอบกิจการ ควรมีการประยุกตใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือมีการใชระบบออนไลนเปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติการ หรือประเมินการทํางานได  
อีกท้ังยังชวยลดการใชกระดาษได  
 - การสื่อสารหรือประชาสัมพันธขององคกร ควรเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารหรือโตตอบกันระหวาง
ผูปฏิบัติงาน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีระบบ AI หรือการใช AI ในการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือลดข้ันตอน 
การปฏิบัติงานและลดคาใชจายสิ้นเปลือง 
 - ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ ใหมีความทันสมัยและตอบสนอง 
การทํางานอยางสมํ่าเสมอ เชน อายุการใชงานของคอมพิวเตอร 
 
 



 

๓-๔ 

3.2 ระดมความเห็น จํานวน 5 ครั้ง 
 ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คนตอครั้งตอพ้ืนท่ี ประกอบดวยผูประกอบกิจการผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ตามมาตรา 24 และศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึงผูประกอบกิจการท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรม
(First S-Curve) อุตสาหกรรมเปาหมายเดิมหรือ (New S-curve) อุตสาหกรรมใหม ไมนอยกวา 2 ประเภท
อุตสาหกรรม และเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 

   สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 5 พ้ืนท่ี  
   3.2.1) สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
      การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี  
21 เมษายน 2565 ณ หองประชุมดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
จากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็น จุดแข็ง และ จุดออน จากสภาพแวดลอมภายในองคกร โอกาส และอุปสรรค 
และ อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร กลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาประเด็นคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓-๕ 

สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
จุดแข็ง • อันดบัที่ 1 บุคลากรสามารถใหคําปรกึษาชี้แจงภารกิจและขอปฏิบัติแกผูประกอบกจิการ/ กองทุนพัฒนาฝมอืแรงงาน มีงบประมาณ 

ที่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการใหกูยืมอัตราดอกเบ้ียต่ําหรือใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนนุ (รอยละ 28.60) 

• อันดับที่ 2  บุคลากรสวนใหญ มีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติภารกิจดานการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ

กองทุนโดยไมผิดพลาด (รอยละ 21.40) 

• อันดับที่ 3  กองทุนมีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัดสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง /กองทุนสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามแผนปฏิบัติ

งานประจําปและแผนยุทธศาสตร (รอยละ 17.90) 
จุดออน • อันดับที่ 1 ระบบบริหารงานยังตองการอิงระบบราชการ เนื่องจากอยูภายใตกํากับดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีกระบวนการพิจารณาหลาย

ขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน (รอยละ 17.90) 

• อันดับที่ 2  ขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพทํางานกับภาคเอกชน ทําให เกิดความลาชา 

ในการใหบริการ (รอยละ 14.30) 

• อันดับที่ 3  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาชวยในการปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (รอยละ 7.1) 
โอกาส • อันดับที่ 1 การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม ที่ตองการพัฒนาบุคลากรที่ม ี

องคความรูใหม และทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น (รอยละ 53.60) 

• อันดับที่ 2  นโยบายของรัฐบาทที่สนับสนุนธุรกิจรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ StartUp ปรับตัวใหทันตอสภาพแวดลอมทางการ

แขงขันที่เปล่ียนแปลงไปเกิดความตองการของแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงมากขึ้นจากเดิม (รอยละ 39.30) 

• อันดับที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจตามชายแดนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและภาคใต (EEC & SEC) ทําใหผูประกอบกิจการมีความตองการแรงงานที่มีทักษะ

ฝมือสูง และพัฒนาแรงงานของตนใหมีทักษะมีฝมือสูงขึ้น (รอยละ 25.00) 
อุปสรรค • อันดับที่ 1 สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทาํใหผูประกอบกจิการสวนใหญเรงขยายรายได จึงละเลยตอการพัฒนาแรงงาน สงผลใหการกูยืมเงินจากกองทนุมี

แนวโนมลดลง และไมเปนไปตามเปาหมาย (รอยละ 21.40) 

• อันดบัที่ 2  กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆทีเ่กี่ยวของกับกองทนุพัฒนาฝมือแรงงานมีขอจํากัดในการขยายบริการของกองทนุพัฒนาฝมือ

แรงงาน เชน ระยะเวลาการกูเงินส้ันเกินไป วงเงินกูยืดหยุนตามธรุกิจ (รอยละ 14.30) 

• อันดับที่ 3  แรงงานสวนใหญไมสนใจการเพ่ิมพูนทักษะของตนเอง อีกทั้งสถานประกอบกิจการบางสวนไมสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับ

แรงงานของตน การใชบริการจากกองทุนจึงมีแนวโนมลดลง (รอยละ 10.70) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓-๖ 

   3.2.2) สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร 
      การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพ เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2565  
ณ หองประชุม พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิอิมเมอริลต ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
จากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็น จุดแข็ง และ จุดออน จากสภาพแวดลอมภายในองคกร 
โอกาส และ อุปสรรคจากสภาพแวดลอมจากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร กลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง โดย
พิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาประเด็นคําถามท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
 
สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง • อันดับที่ 1 กองทุนพัฒนาฝมอืแรงงาน มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการใหกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือใหเงิน 

ชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 33.30) 
• อันดับที่ 2  บุคลากรสวนใหญ มีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติภารกิจดานการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมิน

เงินสมทบกองทุนโดยไมผิดพลาด (รอยละ 20.00) 
• อันดับที่ 3  บุคลากรสวนใหญ มีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติภารกิจดานการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมิน

เงินสมทบกองทุนโดยไมผิดพลาด (รอยละ 10.00) 

จุดออน • อันดับที่ 1 ระบบบริหารงานยังตองการองิระบบราชการ เนื่องจากอยูภายใตกาํกบัดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีกระบวนการ
พิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน (รอยละ 36.70) 

• อันดับที่ 2  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไมยืดหยุนและหลายขั้นตอน ไมสอดคลองกับสภาพทํางานกับภาคเอกชน ทําใหเกิดความลาชา 
ในการใหบริการ / ขาดการพัฒนาเคร่ืองมือและรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกผูประกอบกิจการที่นอกเหนือ 
จากการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 23.30) 

• อันดับที่ 3  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานที่ตรงกับภารกิจรับผิดชอบ (รอยละ 20.00) 

โอกาส • อันดับที่ 1 การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทาํใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม ที่ตองการพัฒนา
บุคลากรที่มีองคความรูใหม และทันสมยั สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (รอยละ 53.30)  

• อันดับที่ 2  ผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ทําใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานและการเปล่ียนแปลงการรับเขาทํางาน กลุมแรงงานที่เขามา
ทํางานใหมตองไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 50.00) 

• อันดับที่ 3  นโยบายของรัฐบาทที่สนับสนุนธุรกิจรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ StartUp ปรับตัวใหทันตอ
สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่เปล่ียนแปลงไปเกิดความตองการของแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงมากขึ้นจากเดิม (รอยละ 36.70) 

อุปสรรค • อันดับที่ 1  สถาบันการเงิน และกองทุนอื่นๆ ที่ใหบริการที่คลายคลึงกันสามารถใหบริการแกผูประกอบกิจการ โดยมีเง่ือนไขการกูยืมเงิน 
ที่นาสนใจมากกวาและไมจํากัดขอบเขตการนําเงินไปใชประโยชน รวมถึงบริการที่รวดเร็วและคลองตัวมากกวา เปนเหตุใหการขอใช
บริการจากกองทุนพัฒนาฝมอืแรงงานมีจํานวนลดลง (รอยละ 40.00) 

• อันดับที่ 2  กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกบักองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีขอจํากัดในการขยายบริการของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน เชน ระยะเวลาการกูเงินส้ันเกินไป วงเงินกูยืดหยุนตามธุรกจิ (รอยละ 36.70) 

• อันดับที่ 3  สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหผูประกอบกิจการสวนใหญเรงขยายรายได จึงละเลยตอการพัฒนาแรงงาน สงผลใหการกูยืม
เงินจากกองทุนมีแนวโนมลดลง และไมเปนไปตามเปาหมาย / แรงงานสวนใหญไมสนใจการเพิ่มเพิ่มพูนทักษะของตนเอง อีกทั้ง 
สถานประกอบกิจการบางสวนไมสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับแรงงานของตน การใชบริการจากกองทุนจึงมีแนวโนมลดลง 
(รอยละ 26.70) 

 
 
 



 

๓-๗ 

   3.2.3) สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคใต 
จังหวัดสุราษฎรธานี     
  การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับภารกิจและการปฏิบัติงาน 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565 ณ หอง ประชุม
ทาวัง 1 ชั้น 2 โรงแรม วังใต จังหวัดสุราษฎรธาน ีจากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็น จุดแข็ง และ จุดออน
จากสภาพแวดลอมภายในองคกร โอกาส และ อุปสรรค จากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร กลุมพ้ืนท่ีภาคใต
โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาประเด็นคําถาม 
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
 

สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีกลุมพ้ืนท่ีภาคใต จังหวัด 
สุราษฏรธาน ี
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีกลุมพ้ืนท่ีภาคใต 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

จุดแข็ง • อันดับที่ 1 กองทุนพัฒนาฝมอืแรงงาน มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการใหกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือใหเงิน
ชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 36.00) 

• อันดับที่ 2  บุคลากรสามารถใหคําปรึกษาชี้แจงภารกิจและขอปฏิบัติแกผูประกอบกิจการ (รอยละ 20.00) 
• อันดับที่ 3  กองทุนมีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัดสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง (รอยละ 15.40) 

จุดออน • อันดับที่ 1 ระบบบริหารงานยังตองการองิระบบราชการ เนื่องจากอยูภายใตกาํกบัดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีกระบวนการ
พิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน (รอยละ 10.70) 

• อันดับที่ 2  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไปไมยืดหยุนและหลายขั้นตอน ไมสอดคลองกับสภาพทํางานกับภาคเอกชน ทําใหเกิดความลาชาใน
การใหบริการ / ขาดการพัฒนาเคร่ืองมือและรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกผูประกอบกิจการ 
ที่นอกเหนือจากการใหกูยืมหรือการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 7.70) 

• อันดับที่ 3  ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับภารกิจรับผิดชอบ (รอยละ 3.60) 

โอกาส • อันดับที่ 1 การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมที่ตองการ
พัฒนาบุคลากรที่มีองคความรูใหม และทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (รอยละ 34.50)   

• อันดับที่ 2  ผลกระทบจากวกิฤต Covid-19 ทําใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานและการเปล่ียนแปลงการรับเขาทํางาน กลุมแรงงานที่เขามา
ทํางานใหมตองไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (รอยละ29.60 

• อันดับที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามชายแดนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและภาคใต (EEC & SEC) ทําใหผูประกอบกิจการ 
มีความตองการแรงงานที่มีทักษะฝมือสูง และพัฒนาแรงงานของตนใหมีทักษะมีฝมือสูงขึ้น (รอยละ 28.00)  

อุปสรรค • อันดับที่ 1  สถาบันการเงิน และกองทุนอื่นๆ ที่ใหบริการที่คลายคลึงกันสามารถใหบริการแกผูประกอบกิจการ โดยมีเง่ือนไขการกูยืมเงิน 
ที่นาสนใจมากกวาและไมจํากัดขอบเขตการนําเงินไปใชประโยชน รวมถึงบริการที่รวดเร็วและคลองตัวมากกวา เปนเหตุใหการขอใช
บริการจากกองทุนพัฒนาฝมอืแรงงานมีจํานวนลดลง (รอยละ 25.00) 

• อันดับที่ 2  กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกบักองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีขอจํากัดในการขยายบริการของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน เชน ระยะเวลาการกูเงินส้ันเกินไป วงเงินกูยืดหยุนตามธุรกจิ (รอยละ 23.10) 

• อันดับที่ 3  ระบบเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตองปรับตัวตามใหทันความเปล่ียนแปลง 
จึงจําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 22.20) 

 

 
 
 
 



 

๓-๘ 

   3.2.4) สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี   
   การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับภารกิจและการปฏิบัติงาน
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานีเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2565 
ณ หองประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรม สุนียแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็น
จุดแข็ง และ จุดออน จากสภาพแวดลอมภายในองคกร โอกาส และ อุปสรรค จากสภาพแวดลอมภายนอก 
ขององคกร กลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ 
ใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาประเด็นคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
ไดแก  
 

สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีกลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

จุดแข็ง • อันดับที่ 1 กองทุนพัฒนาฝมอืแรงงาน มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการใหกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือใหเงิน
ชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 25.00) 

• อันดับที่ 2  บุคลากรสวนใหญ มีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติภารกิจดานการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมิน
เงินสมทบกองทุนโดยไมผิดพลาด (รอยละ 18.20) 

• อันดับที่ 3  กองทุนมีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัดสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง (รอยละ 14.30) 

จุดออน • อันดับที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกนิไปขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพทํางานกับภาคเอกชน ทาํใหเกิดความลาชา 
ในการใหบริการ (รอยละ 17.60) 

• อันดับที่ 2  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาชวยในการปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (รอยละ 15.00) 
• อันดับที่ 3  ระบบบริหารงานอิงระบบราชการ เนื่องจากอยูภายใตกํากับดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีกระบวนการพิจารณาหลาย

ขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติทียุ่งยากซับซอน / ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับภารกิจรับผิดชอบ (รอยละ 10.50) 
โอกาส • อันดับที่ 1 การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมที่ตองการ

พัฒนาบุคลากรที่มีองคความรูใหม และทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (รอยละ 27.80)   
• อันดับที่ 2  สภาพเศรษฐกิจขาลง ผูประกอบกจิการขาดสภาพคลอง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานสามารถสนับสนุนการใหกูยืม หรือใหเงิน

สนับสนุนชวยเหลือหรืออุดหนุนมากขึ้น (รอยละ 25.00) 
• อันดับที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามชายแดนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและภาคใต (EEC & SEC) ทําใหผูประกอบกิจการ 

มีความตองการแรงงานที่มีทักษะฝมือสูง และพัฒนาแรงงานของตนใหมีทักษะมีฝมือสูงขึ้น (รอยละ 20.00)  

อุปสรรค • อันดับที่ 1  สถาบันการเงิน และกองทุนอื่นๆ ที่ใหบริการที่คลายคลึงกันสามารถใหบริการแกผูประกอบกิจการ โดยมีเง่ือนไขการกูยืมเงิน 
ที่นาสนใจมากกวาและไมจํากัดขอบเขตการนําเงินไปใชประโยชน รวมถึงบริการที่รวดเร็วและคลองตัวมากกวา เปนเหตุใหการขอใช
บริการจากกองทุนพัฒนาฝมอืแรงงานมีจํานวนลดลง (รอยละ 16.70) 

• อันดับที่ 2  กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกบักองทุนพัฒนาฝมือแรงงานทําใหเกิดขอจาํกัดในการขยายบริการ 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เชน ระยะเวลาการกูเงินส้ันเกินไป วงเงินกูยืดหยุนตามธุรกจิ (รอยละ 31.30) 

• อันดับที่ 3  แรงงานสวนใหญไมสนใจการเพิ่มพูนทักษะของตนเอง อีกทั้งสถานประกอบกิจการบางสวนไมสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับแรงงานของตน การใชบริการจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจึงมีแนวโนมลดลง (รอยละ 19.00) 

 

 
 
 



 

๓-๙ 

   3.2.5) สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี 
      การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมตัวอยางผู มีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับภารกิจ 
และการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 
29 เมษายน 2565 ณ หองประชุม ศรีรัตนะ ชั้น 2 โรงแรม รัตนชล จังหวัดชลบุรี จากการศึกษา
สามารถสรุปเปนประเด็น จุดแข็ง และ จุดออน จากสภาพแวดลอมภายในองคกร โอกาส และ อุปสรรค 
จากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร กลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถาม 
โดยสวนใหญใหความสนใจมากท่ีสุด พบวาประเด็นคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
3 อันดับแรก ไดแก 
 

สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมพ้ืนท่ีกลุมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี 

จุดแข็ง • อันดับที่ 1 กองทุนพัฒนาฝมอืแรงงาน มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการบริหารจัดการและการใหกูยืมอัตราดอกเบี้ยตํ่าหรือใหเงิน
ชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 41.20) 

• อันดับที่ 2  กองทุนมีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัดสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง (รอยละ 18.20) 
• อันดับที่ 3  บุคลากรสวนใหญ มีความรูและประสบการณ สามารถปฏิบัติภารกิจดานการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมิน

เงินสมทบกองทุนโดยไมผิดพลาด (รอยละ 15.80) 

จุดออน • อันดับที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกนิไปขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพทํางานกับภาคเอกชน ทาํใหเกิดความลาชา 
ในการใหบริการ (รอยละ 20.00) 

• อันดับที่ 2  ระบบบริหารงานอิงระบบราชการ เนื่องจากอยูภายใตกํากับดูแลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีกระบวนการพิจารณา 
หลายขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน / ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับภารกิจรับผิดชอบ (รอยละ 19.00) 

• อันดับที่ 3  ขาดการพัฒนาเคร่ืองมือและรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกผูประกอบกิจการที่นอกเหนือจาก
การใหกูยืมหรือการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน (รอยละ 16.70) 

โอกาส • อันดับที่ 1 ผลกระทบจากวกิฤต Covid-19 ทําใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานและการเปล่ียนแปลงการรับเขาทาํงาน กลุมแรงงานที่เขามาทาํงานใหม
ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 47.80)  

• อันดับที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามชายแดนระเบยีงเศรษฐกจิตะวันออกและภาคใต (EEC & SEC) ทําใหผูประกอบกิจการม ี
ความตองการแรงงานที่มีทักษะฝมือสูง และพัฒนาแรงงานของตนใหมีทักษะมีฝมือสูงขึน้ (รอยละ 42.90) 

• อันดับที่ 3  การเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม ที่ตองการพัฒนาบุคลากร
ที่มีองคความรูใหม และทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (รอยละ 40.90)  

อุปสรรค • อันดับที่ 1  ระบบเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตองปรับตัวตามใหทันความเปล่ียนแปลง  
จึงจําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 28.60) 

• อันดับที่ 2  สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหผูประกอบกิจการสวนใหญเรงขยายรายได จึงละเลยตอการพัฒนาแรงงาน สงผลใหการกูยืมเงิน
จากกองทุนมีแนวโนมลดลง และไมเปนไปตามเปาหมาย (รอยละ 23.80) 

• อันดับที่ 3  แรงงานสวนใหญไมสนใจการเพิ่มพูนทักษะของตนเอง อีกทั้งสถานประกอบกิจการบางสวนไมสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหกับแรงงานของตน การใชบริการจากกองทุนจึงมีแนวโนมลดลง (รอยละ 18.20) 

 
 
 
 
 



 

๓-๑๐ 

   สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 5 พ้ืนท่ี 
   จากการศึกษาสามารถสรุปเปนประเด็น จุดแข็ง และ จุดออน จากสภาพแวดลอมภายในองคกร 
โอกาส และ อุปสรรค จากสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ท้ัง 5 พ้ืนท่ี (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) เปนภาพรวม โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถาม 
โดยสวนใหญใหความสนใจมากท่ีสุด ในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ตามตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3-1 แสดงประเด็นคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยในระดับท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
เรียงจากมากไปนอย  
 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
1. กองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน มีงบประมาณ 
ท่ีเพียงพอ สําหรับการ
บริหารจัดการและการให
กูยืมอัตราดอกเบี้ยต่ํา
หรือใหเงินชวยเหลือ
หรืออุดหนุน 

1. ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป 
ขาดความยดืหยุน ไม
สอดคลองกับสภาพ
ทํางานกับภาคเอกชน 
ทําใหเกิดความลาชาใน
การใหบริการ  

1. การเปลี่ยนแปลงดาน
ดิจิทัล (IOT, Big Data, 
Electric Car) และ  
โลจิสติกส (Delivery)  
ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม ท่ีตองการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีองคความรู
ใหม และทันสมัย 
สําหรับการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

1. กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
ทําใหเกิดขอจํากัด 
ในการขยายบริการของ
กองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน เชน ระยะเวลา
การกูเงินสั้นเกินไป 
วงเงินกูยืดหยุนตาม
ธุรกิจ 

2. กองทุนมีบุคลากร
ปฏิบัติงานครอบคลุม 
ทุกจังหวัดสามารถ
ใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

2. ระบบบริหารงานอิง
ระบบราชการ เนื่องจาก
อยูภายใตกํากับดูแลของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
มีกระบวนการพิจารณา
หลายข้ันตอน  
มีระเบียบปฏิบัติ 
ท่ียุงยากซับซอน 

2. ผลกระทบจากวิกฤต 
Covid-19 ทําใหเกิดการ
เคลื่อนย ายแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงการ
รับเขาทํางาน กลุม
แรงงานท่ีเขามา
ทํางานใหมตองไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

2. สถาบันการเงิน และ
กองทุนอ่ืน  ๆท่ีใหบริการ
ท่ีคลายคลึงกันสามารถ
ใหบริการแกผูประกอบ
กิจการโดยมีเง่ือนไข  
การกูยืมเงินท่ีนาสนใจ
มากกวาและไมจํากัด
ขอบเขตการนําเงินไปใช
ประโยชน รวมถึงบริการ
ท่ีรวดเร็วและคลองตัว
มากกวา เปนเหตุใหการ
ขอใชบริการจากกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานมี
จํานวนลดลง 
 
 



 

๓-๑๑ 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
3. บุคลากรสวนใหญ มี
ความรูและประสบการณ 
สามารถปฏิบัติภารกิจ
ดานการใหเงินชวยเหลือ 
หรืออุดหนุน และ 
การประเมินเงินสมทบ
กองทุนโดยไมผิดพลาด 

3. ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูเฉพาะดาน
เก่ียวกับภารกิจ
รับผิดชอบ 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ตามชายแดนระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออกและ
ภาคใต (EEC & SEC) ทํา
ใหผูประกอบกิจการมี
ความตองการแรงงานท่ี
มีทักษะฝมือสูง และ
พัฒนาแรงงานของตนให
มีทักษะมีฝมือสูงข้ึน 

3. สภาพเศรษฐกิจ 
ท่ีถดถอยทําใหผู
ประกอบกิจการสวนใหญ
เรงขยายรายได จึง
ละเลยตอการพัฒนา
แรงงาน สงผลใหการ
กูยืมเงินจากกองทุนมี
แนวโนมลดลง และไม
เปนไปตามเปาหมาย 

 

   อนึ่งยังมีประเด็นท่ีเปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ ในทุกพ้ืนท่ีใหความเห็นท่ีตรงกันคือ  
เรื่องของการประชาสัมพันธและการเขาถึงขอมูล อันเนื่องมาจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ยังไมเปนท่ีรูจัก 
อยางแพรหลายจากบุคคลภายนอก/ผูประกอบกิจการ ควรใหมีการเขาถึง และเกิดการรับรูขอมูล 
ใหกับกลุมผูประกอบกิจการถึงการมีอยูและประโยชนท่ีจะไดรับจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

   การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน   
   การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรดําเนินการโดยการนําคาคะแนนจากการแสดงความคิดเห็น 
ของผูเขารวมระดมความคิดเห็นท้ัง 5 พ้ืนท่ี จํานวน 150 คน ทําการหาคาเฉลี่ยไดตามหลักการวิเคราะห 
SWOT และสามารถนําไปวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จนไดตําแหนง 
ดังแสดงตามตารางและรูปภาพตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3-2 แสดงผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

      ดาน SWOT   คาเฉลี่ย 
1. จุดแข็ง 3.67 
2. จุดออน 3.54 
3. โอกาส 3.98 
4. อุปสรรค 3.59 
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 จากผลการวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจากคะแนนเฉลี่ยดานจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ท่ีรวบรวมไดจากการระดมสมอง 5 พ้ืนท่ี แสดงใหเห็นดังรูปภาพตอไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี  3-1  แสดงตําแหนงยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 พิจารณาจากรูปภาพ พบวาผลการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ปรากฏวากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานอยูในตําแหนงท่ีสมควรจะใชกลยุทธแบบเชิงรุก 
หรือ SO Strategies ของ TOWS Matrix กลาวคือเปนการใชจุดแข็งขององคกรรวมกับโอกาส 
(Strength + Opportunity) เพ่ือหาผลประโยชนสูงสุดจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน เพราะการใชจุดแข็ง 
ท่ีมีรวมกับโอกาสจะชวยใหความสามารถในการแขงขันดีข้ึนไปอีก อาจกลาวไดวาสถานการณ  
SO Strategies เปนสถานการณท่ีไดเปรียบมากท่ีสุด  

 
ภาพท่ี 3-2  แสดงตัวอยางกลยุทธเชิงรุก SO กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
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3.3 สรุปผลการเก็บขอมูล ประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 
 ในการระดมความคิดเห็น จํานวน 5 ครั้ง ในพ้ืนท่ีภาคกลางภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คนตอครั้งตอพ้ืนท่ีประกอบดวยผูประกอบกิจการ 
ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ตามมาตรา 24 และศูนยประเมินความรูความสามารถตามมาตรา 
26/4 (2) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมถึง 
ผูประกอบกิจการท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรม (First S-Curve) อุตสาหกรรมเปาหมายเดิมหรือ (New S-curve) 
อุตสาหกรรมใหม ไมนอยกวา 2 ประเภทอุตสาหกรรมและเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน ไดใหขอเสนอแนะกําหนดประเด็นแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานไว ดังนี้ 
 1) ศักยภาพดานการดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     - กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีศักยภาพในสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
    - มีงบประมาณในสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
    - มีการใหคําปรึกษาแนะนําประชาสัมพันธสถานประกอบกิจการ  
    - มีจํานวนบุคลากรและเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางาน แตบุคลากรยังขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องของกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงสงผลใหกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานยังไมมีประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี 
 2) ประเด็นการพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีใหความสําคัญ 
     - การพัฒนาระบบดิจิทัลสงเสริมการใชบริการของกองทุนระบบสารสนเทศของกองทุน  
ใหสามารถเขาถึงไดงายข้ึน 
     - การสงเสริมทักษะอาชีพข้ันสูงสงเสริมสนับสนุนแรงงานใหหลากหลายอาชีพมากข้ึนใหแรงงาน 
มีความรูความสามารถ  
     - การจัดการฝกอบรมใหแกแรงงานอยางเปนรูปธรรม 
     - การสงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับงานของกรมกับผูประกอบกิจการอยางท่ัวถึงและครอบคลุม  
ผูประกอบกิจการเขาใจถึงเจตนารมณของกฎหมายมากข้ึน 
     - ดานสิทธิประโยชนจากกองทุน ควรมีความครอบคลุมและเพ่ิมความหลากหลาย  
เพ่ือจูงใจผูประกอบกิจการ 
     - ขยายการสงเสริมศูนยทดสอบ ผูประกอบกิจการใหมากข้ึน 
     - เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยนํากองทุนเปนกลไกในการขับเคลื่อน 
     - บุคลากรควรตองมีความรูความเขาใจดานกฎหมายท่ีนํามาปฏิบัติใหตรงกับวัตถุประสงค 
เจตนารมณของกฎหมายมากข้ึน 
 3) เปาหมายในการพัฒนากองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     - การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เพ่ือพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสงเสริม 
ใหมีการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานท่ีไดมาตรฐาน 
     - การบริหารจัดการเงินกองทุน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานประกอบกิจการ 
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     - การขยายกองทุนอยางกวางขวาง สงเสริมแรงงาน ในทุกๆ ดานเพ่ิมโอกาสในการใหผูประกอบ
กิจการไดรับเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนเพ่ิมข้ึน 
     - ยกระดับของอุตสาหกรรมและดานแรงงาน 
     - การพัฒนากลุมผูประกอบกิจการ ใหมีองคความรูเทคโนโลยีใหม 
     - สรางความม่ันคงให กับเจาหนาท่ีกองทุน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลย ี
เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และตอบสนองตอภารกิจของกองทุน 
 4) แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในการจัดทาแผนพัฒนากองทุน (ท่ีตองมีการขับเคล่ือน) 
     - พัฒนาระบบการใหบริการใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี โดยมีการนําเทคโนโลย ี
เขามาชวยในการติดตอสื่อสาร การเก็บขอมูล และการติดตาม เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว 
     - การจัดทําฟงกชันใหผูใชบริการสามารถดําเนินการขอเงินชวยเหลือและอุดหนุนเพ่ือสะดวก 
ตอการติดตามผล 
     - การเขาถึงท่ีงายและครอบคลุมการเขาถึงผูประกอบกิจการใหเขาใจและเขามาใชบริการ 
ของกองทุนใหมากข้ึน 
     - แผนการใชเงินในการใหกูยืมเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนโครงการใหกูยืมเงิน ชวยเหลือ 
หรืออุดหนุนแกผูประกอบกิจการ 
 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพของบคุลากรในผูประกอบกิจการ 
 - การสนับสนุนการเปนศูนยฝกอบรม/ศูนยทดสอบเอกชนมากข้ึน  
 - การดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาผลติภาพแรงงาน 
 - แผนการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจใหถูกตองเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 
 - การนําเงินท่ีเก็บจากผูประกอบกิจการ มาใชประโยชนสูงสุด 
 - สงเสรมิใหแรงงานนอกระบบสามารถใชเงินกองทุนในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 - โครงการใหกูเงินอุดหนุนกับสถานศึกษา เพ่ือใชจัดทดสอบใหกับนักเรียน นักศึกษากอนจบการศึกษา 
 - โครงการสอนระบบงานฝกอบรมภายในผูประกอบกิจการใหเปนมาตรฐานเม่ือองคกรมีมาตรฐาน 
ในการอบรมภายในองคกรของตนเองแลว จะสงผลตอเนื่องมาถึงระบบงานฝกอบรมท่ีตองยื่นสงสถาบัน 
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3.4 สรุปประเด็นการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 
  1) ดานเทคโนโลย ีสิ่งท่ีผูมีสวนเก่ียวของ อยากใหเกิดข้ึน ไดแก    
   การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเขามาในระบบฐานขอมูลกองทุนเพ่ือใหเกิด
เชื่อมโยงเครือขายภายในระหวางหนวยงาน โดยสามารถอํานวยความสะดวกท้ังผูใชภายในและผูใช
ภายนอกและผูบริหารกองทุนและยังรวมไปถึง การดําเนินการออกแบบ Digital Platform ท่ีสามารถ
ใชงานได ทุกๆ Platform ทุกภาคสวนและสามารถตรวจสอบแสดงผลแบบ  Real time ได   
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกตในกิจการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และใชระบบสื่อสาร
ออนไลน เทคโนโลยีเมตาเวิสร (metaverse) ในดานหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสามารถ
เผยแพร และฝกอบรมไดเปนจํานวนมากลดขอจํากัดเรื่องสถานท่ีและการเดินทาง ท้ังนี้ในหลักสูตร 
การฝกอบรม ควรมีการเพ่ิมระดับความรูความสามารถของหลักสูตรใหสูงข้ึน เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โดยท่ัวไป จะมีหลักสูตร ระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง เปนตน ดังนี้ในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
จึงไมควรมีแคหลักสูตรระดับตน เพียงหลักสูตรเดียว รวมไปถึงหลักสูตรท่ีสามารถเพ่ิมทักษะความรูใหเพ่ิมสูงข้ึน
ได เพ่ือใหสามารถแขงขันกับแรงงานในตลาดโลกได 
 
 
 
 



บทท่ี 4 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพฒันาฝมอืแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป 

 

  การจัดทําแผนปฏิบั ติการดิจิ ทัลด านกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป ไดดําเนินการวิเคราะหทิศทาง นโยบาย และแผนตาง  ๆท่ีเก่ียวของ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน โดยการระดมความคิดเห็น ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน บุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ผูใชบริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
และนําผลดังกลาว เพ่ือการวิเคราะห และการประมวลความหวังของผูมีสวนไดสวนเสียจากการสํารวจมากําหนด
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีสอดคลองตามแผนดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และตอบสนองและสนับสนุนตอแผนปฏิบัติการระยะยาวท้ังวิสัยทัศน 
ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของกองทุนหมุนเวียนและมีการระบุโครงการท่ีเก่ียวของอยางนอย 4 ประเด็น ไดแก  
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการการจัดใหมีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบ
ดิจิทัลท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน 4. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล  
เพ่ือชวยการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับกองทุน และแผนปฏิบัติการประจํ าป 
อยางนอยตองประกอบดวยองคประกอบหลักไดแก 1. แผนงาน/โครงการ 2. เปาหมาย 3. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผูรับผิดชอบและองคประกอบเพ่ิมเติม ไดแก 1. การจัดกลุม 
และลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 2. ตัวชี้วัดท่ีแสดงความสําเร็จและผลลัพธ ท่ีคาดหวัง 
ครบทุกแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
    วิสัยทัศน 
     ยกระดับมาตรฐานการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
    พันธกิจ 
     1) พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความรูดานดิจิทัลใหเทาทัน 
กับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย/โลก 
     2) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
     3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 



 

๔-๒ 

    วัตถุประสงค 
     1) เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับขาราชการและบุคลากรเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
เปนรัฐบาลดิจิทัล 
     2) เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3 ) เพ่ือใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีชองทางในการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ  
เพ่ือตอบสนองผูใชบริการภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
    เปาหมายหลัก 
     1) ขาราชการและบุคลากรของกองทุน มีความรูและความเขาใจดานดิจิทัล 
     2) มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) มีระบบสารสนเทศท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอเนื่อง 
    ผลผลิต 
     1) บุคลากรมีความรูและความเขาใจในหลักการท่ีเก่ียวของกับทักษะดานดิจิทัล 
     2) มีระบบสารสนเทศของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
     3) ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการบํารุงรักษาการทํางานของระบบ 
    ผลลัพธ 
     1) มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินงานของกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
     2) สามารถใชระบบสารสนเทศจัดทํารายละเอียดเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     3) กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีระบบสารสนเทศสําหรับรองรับผู ใชบริการภายใน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     4) ผลการสํารวจความตองการระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานพรอมนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการดําเนินโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     5) ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง 
     6) เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตอบสนองผูใชบริการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
    ประเด็นหลัก 
     1) พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงานดานความรู เทคโนโลยี ดิจิ ทัล 
และการนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแบบรวมศูนย  
     3) ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๔-๓ 

    ประเด็นหลักท่ี 1 พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    เปาประสงค บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนความรูและทักษะดิจิ ทัล (Digital Skill)  
อยางเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
    กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดิจิทัลตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
    โครงการ/กิจกรรม 
     - กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 
    ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 
    เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
    กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    โครงการ/กิจกรรม 
     1) กิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     2) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
     3) กิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

    ประเด็นหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง  ๆของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เปาประสงค การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
สามารถเขาถึงประชาชนผูใชบริการหรือกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและแมนยํา 
    กลยุทธ เพ่ิมชองทางการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย และงายตอการเขาถึง 
ผานทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต วิดีโอ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 
    โครงการ/กิจกรรม 
     - โครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

 



 
 

๔-๔ 

4.๒ การแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของกองทุน 
ตารางท่ี 4-1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป ในการการสนับสนุน
ยุทธศาสตรหลักของกองทุน 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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พัฒนาบุคลากรกองทุน

พัฒนาฝมือแรงงาน

ดานความรูเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการนําไปใช

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

× ×  × × × ×   × × พัฒนาระบบการ

บริหารบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพ 

× × × 

การพัฒนาบุคลากร 

ใหมีสมรรถนะสูง 

ดานดิจิทัล  

× × × 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
× ×  × × × ×   × × สงเสริมและ

สนับสนุนการมี

ระบบเทคโนโลยี

 ×  

 



 
 

๔-๕ 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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เพ่ือการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงานแบบรวมศูนย 

ดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการ

กองทุน 

แบบรวมศูนย ใน

การอํานวยความ

สะดวก 

และบริการ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ

กิจกรรม/โครงการ

ตางๆ 

× ×  × × × ×   × × สรางการส่ือสาร 

ประชาสัมพันธ  

ขาวสารตางๆ  

ของกองทุนฯ 

ในรูปแบบดิจิทัล  

× × × 

 

 



 
 

๔-๖ 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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ของกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงาน  

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือเขาถึง

ประชาชน สะดวก 

ประหยัด ถูกตอง

และรวดเร็ว 

 



 
 

๔-๗ 

 จากขอมูลการวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
ดานแผนดิจิทัล พบวามีจุดออนในดานการประชาสัมพันธการเขาถึงขอมูลของกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานและดานการนําเทคโนโลยีมาใชเ พ่ือลดความยุงยากของกระบวนการข้ันตอนตางๆ  
(ตามรายเอียดตารางท่ี 4-1) และจากการแสดงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานกับแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ตามรายละเอียดตารางท่ี 4-2) พบวาการพัฒนาบุคลากร  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน และการประชาสัมพันธกองทุน 
มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนตางๆ อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน และแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน  
 

ตารางท่ี 4-2 สรุปผลการวิเคราะหจุดออนและอุปสรรคจากการรับฟงความคิดเห็น 5 ภาค 
 

ประเด็นหลัก 
(จุดออนและอุปสรรค) 

คาเฉลี่ย 
 

ผลรวม ภาค 
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

1) การบริหารงานยังตองอิง
ระบบราชการ เน่ืองจาก 
อยูภายใตกํากับดูแลของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน 
มีกระบวนการพิจารณาหลาย
ข้ันตอน มีระเบียบปฏิบัติท่ี
ยุงยากซับซอน 

3.86 4.10 3.75 3.53 3.81 3.81 
(มาก) 

2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลมาชวยในการ
ปฏิบัติงานยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 

3.57 3.53 3.24 3.55 3.52 3.48 
(มาก) 

3) มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มากเกินไปไมยดืหยุนและ 
หลายข้ันตอน ไมสอดคลองกับ
สภาพการทํางานของ
ภาคเอกชนทําใหเกิดความลาชา
ในการใหบริการ 

3.68 3.67 3.38 3.71 3.40 3.56 
(มาก) 

4) ขาดการพัฒนาเครื่องมือและ
รูปแบบในการสงเสรมิสนับสนุน
การพัฒนาฝมือแรงงานใหแกผู
ประกอบกิจการท่ีนอกเหนือจาก
การใหกูยืมหรือการใหเงิน
ชวยเหลือหรืออุดหนุน 

3.46 3.63 3.38 3.41 3.50 3.48 
(มาก) 

5) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
เฉพาะดานท่ีตรงกับภารกิจ 

3.21 3.17 3.36 3.37 3.22 3.26 
(ปานกลาง) 



 
 

๔-๘ 

ประเด็นหลัก 
(จุดออนและอุปสรรค) 

คาเฉลี่ย 
 

ผลรวม ภาค 
เหนือ 

ภาค
กลาง 

ภาคใต 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 

ท่ีรับผิดชอบ 
6) ระบบเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ตองปรับตัวใหทันความ
เปลี่ยนแปลง  

3.86 3.83 4.00 3.94 3.86 3.86 
(มาก) 

 

 โดยมีเกณฑคาเฉลี่ยคะแนน ดังนี้ 
 คาเฉลี่ยระหวาง 4.24 - 5.00 แผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ยระหวาง 3.43 - 4.23 แผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญมาก 
 คาเฉลี่ยระหวาง 2.62 - 3.42 แผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญปานกลาง 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.61 แผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญนอย 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 แผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญนอยท่ีสุด 
ท่ีมา : จากคะแนน 5 ระดับ นําคะแนนสูงสุด (5) – คะแนนต่ําสุด (1)   =  0.8   
 จากตารางท่ี 4-3 พบวาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการปฏิบัติงานมีความสําคัญในภาพรวม
ระดับมากตอการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนั้นการจัดทํารางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 จึงไดจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ และตามประเด็นหลัก โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔-๙ 

ตารางท่ี 4-3 จัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 

ประเภทกลุม
โครงการ 

แผนงาน/
โครงการ 

คาคะแนนในการจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ (%) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ความสําคัญ

ของ
แผนงาน/
โครงการ 

ความ
สอดคลอง

กับ
นโยบาย
ตางๆ 

(25%) 

ความ
จําเปน
เรงดวน 
(25%) 

ตอบสนอง
ภารกจิ
ของ

กองทุน 
(25%) 

ความ
พรอม 
ในการ

ดําเนินงาน 
(25%) 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
และหรือลด
ข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
บุคลากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 
ดานดิจิทัล 

25 25 25 25 100 % 1 

โครงการ 
จัดใหมีระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล 
เพ่ือชวย 
การสื่อสาร 
ท้ังภายใน 
และภายนอก 
ท่ีเหมาะสม 
กับกองทุนและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

2. โครงการ
จางจัดทํา
เว็บไซต
กองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

25 20 25 25 95 % 2 

โครงการสําหรบั
ประชาชน/
ผูใชบริการไดรับ
ความสะดวก
และไดรับ 
การตอบสนอง
ความตองการ 

3. กิจกรรม
จัดทํา
รายละเอียด
ของงาน
จัดทําระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน
การเงินและ
บัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

20 25 25 20 90 % 3 



 
 

๔-๑๐ 

ประเภทกลุม
โครงการ 

แผนงาน/
โครงการ 

คาคะแนนในการจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ (%) 

รวม
คะแนน 

ลําดับ
ความสําคัญ

ของ
แผนงาน/
โครงการ 

ความ
สอดคลอง

กับ
นโยบาย
ตางๆ 

(25%) 

ความ
จําเปน
เรงดวน 
(25%) 

ตอบสนอง
ภารกจิ
ของ

กองทุน 
(25%) 

ความ
พรอม 
ในการ

ดําเนินงาน 
(25%) 

โครงการการจัด
ใหมีระบบ
สารสนเทศและ/
หรือระบบดิจิทัล
ท่ีสนับสนุน 
การบริหาร
จัดการกองทุน 

4. โครงการ
จางจัดทํา
ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน
การเงินและ
บัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

20 20 25 20 85 % 4 

โครงการสําหรบั
ประชาชน/
ผูใชบริการไดรับ
ความสะดวก
และไดรับ 
การตอบสนอง
ความตองการ 

5. กิจกรรม
ติดตามผล
การใชงาน
ระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

20 20 25 20 85 % 5 

โครงการสําหรบั
ประชาชน/
ผูใชบริการไดรับ
ความสะดวก
และไดรับ 
การตอบสนอง
ความตองการ 

6. โครงการ
จาง
บํารุงรักษา
ระบบ
สารสนเทศ
กองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 

20 20 25 20 85 % 6 

  

หมายเหตุ  โครงการลําดับท่ี 3 เปนการศึกษาวางระบบกอนเริ่มดําเนินโครงการลําดับท่ี 4  และเม่ือ
ดําเนินโครงการลําดับท่ี 4 ตองมีการติดตามประเมินผล และบํารุงรักษาในโครงการลําดับท่ี 5 และ 6 
 
 
 



 
 

๔-๑๑ 

ประเด็นในการพิจารณาความสําคัญของโครงการ 

• ความสอดคลองของนโยบายตางๆ  หมายถึง ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรตางๆ อาทิ  
แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
นโยบายของคณะรฐัมนตรี แผนปฏิบัตกิารดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน 

• ความจําเปนเรงดวน หมายถึง จากการประเมินจุดออน และอุปสรรค ในการดําเนินงาน 
ของกองทุนและความจําเปนเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

• ตอบสนองภารกิจของกองทุน หมายถึง เปนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนเปนไปตามภารกิจ
หลักและการบริหารจัดการกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ความพรอมในการดําเนินงาน หมายถึง มีขอมูลสนับสนุนเพียงพอในการจัดทํารายละเอียด
แผนงาน ข้ันตอน หรือ TOR หรือจําเปนตองดําเนินการตอเนื่องจากโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีสําเร็จกอนหนา 
 

 โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4-5 

 



 
 

๔-๑๒ 

ตารางท่ี 4-4 กรอบระยะเวลาและงบประมาณการดําเนินแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย งบประมาณป  
2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นหลักท่ี 1 พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1) กิจกรรมพัฒนาทักษะ
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตริาชการดานดิจิทัล 

จํานวนเจาหนาท่ี 
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
เขาอบรมหลักสตูร 
ดานการพัฒนา 
ทักษะดิจิทัล 

จํานวนเจาหนาท่ี  
บุคลากรของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานเขาอบรม
หลักสตูรดานการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

 
 

- - - - 

ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 
1) กิจกรรมจัดทํารายละเอียด
ของงานจัดทําระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชีกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 

ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํารายละเอียด 
ของงานจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชีกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน 

ระดับ 5  
24,700 

- - - - 

2) โครงการจางจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน 

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชีกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน 

ตามแผนงานหรือระยะเวลา -  
1,000,000 

 
9,000,000 

- - 
 
 



 
 

๔-๑๓ 

โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย งบประมาณป  
2566 2567 2568 2569 2570 

3) กิจกรรมติดตามผล 
การใชงานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

ระดับความสําเร็จ 
ของการติดตามผล 
การใชงานระบบ
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน   

ระดับ 5 - -  
 

- - 

4) โครงการจางบํารุงรักษา 
ระบบสารสนเทศกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน 

1) ระดับความสําเรจ็
ของการจางบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
2) รอยละของผูใชงาน 
พึงพอใจระบบอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 

1) สําเร็จตามแผนงาน 
หรือระยะเวลา 
 
 
2) รอยละ 75 ของผูใชงาน 

- - - -  
1,125,000 

ประเด็นหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1) โครงการจางจัดทําเว็บไซต
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

1) ระดับความสําเรจ็ 
ของการจัดทําเว็บไซต
กองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
2) ผูใชงานเว็บไซต
กองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
มีความพึงพอใจในการ
ใชงานระดับมากท่ีสดุ 

1) สําเร็จตามแผนงาน 
หรือระยะเวลา 
 
 
2) รอยละ 80 ของผูใชงาน 

 
500,000 

- - - - 



 
 

๔-๑๔ 

ตารางท่ี 4-5 ผังความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจําป 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน : ยกระดับมาตรฐานการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

พันธกิจ : 1. พัฒนาบุคลากรกองทุนพฒันาฝมือแรงงานใหมีความรูดานดิจิทัลใหเทาทันกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย/โลก 2. ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนใหมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเด็นหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรกองทนุพัฒนาฝมือแรงงาน 

ดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัลและการนาํไปใชปฏิบัติงานได 

อยางมีประสิทธภิาพ 

ประเด็นหลักที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 

ประเด็นหลักที่ 3 ประชาสัมพันธกจิกรรม/โครงการตางๆ 

ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เปาประสงค บุคลากรไดรับการเพิ่มพูนความรูและทักษะดิจิทัล 

(Digital Skill) อยางเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงาน 

เปาประสงค การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ/กิจกรรม 

ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถเขาถึงประชาชน

ผูใชบริการหรือกลุมเปาหมายไดอยางทัว่ถึงและแมนยํา 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดิจิทัลตามลักษณะ

การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ เพิ่มชองทางการเขาถึงส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย 

และงายตอการเขาถึงผานทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต วิดีโอ 

โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 

โครงการ/กิจกรรม   

- กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรม 

1) กิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศ 

เพื่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชกีองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

2) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงิน 

และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

3) กิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

- โครงการจางจัดทาํเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 



 
 

๔-๑๕ 

4.3 แผนปฏิบัติการประจําป 
ตารางท่ี 4-6 ตารางแสดงแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจําป 

ประเด็นหลัก เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ ของโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นหลักที่ 1 
พัฒนาบุคลากร
กองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
ดานความรู
เทคโนโลยีดิจิทัล
และการนําไปใช
ปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดรับ 
การเพิ่มพูนความรู 
และทักษะดิจิทัล 
(Digital Skill) 
อยางเหมาะสม 
ตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาบุคลากร 
ใหมีความรู 
และทักษะดิจิทัล
ตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 

๑. กิจกรรมพัฒนาทกัษะ
บุคลากรเพิ่มประสิทธภิาพ 
การปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 

จํานวนเจาหนาที่ บุคลากร 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
เขาอบรมหลักสูตรดานการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 

 

ผลผลิต 
บุคลากรมีความรูและความเขาใจในหลักการที่เกีย่วของกับทักษะดานดิจิทัล 
ที่จําเปนประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู 
ประสบการณ และคุณลักษณะ 
ผลลัพธ 
มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินงานของกองทุน 
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นหลักที่ 2 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการบริหาร
จัดการกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
แบบรวมศูนย 

ผูบริหารและ
บุคลากรมีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงาน
และการบริหาร
จัดการกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ
กองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑. กิจกรรมจัดทาํรายละเอยีด
ของงานจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายละเอียดของงานจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานตามแผนงานหรือ
ระยะเวลา 

ผลผลิต 
จัดทํารายละเอยีดของงานจัดทาํระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ผลลัพธ 
สามารถใชจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเปนขอมูลสําหรับ 
การดําเนินโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการเงิน 
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานได 

2. โครงการจางจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตาม
แผนงานหรือระยะเวลา 

ผลผลิต 
๑. ระบบการรับ - จายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
๒. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ผลลัพธ 
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีระบบสารสนเทศสําหรับรองรับผูใชบริการ
ภายในเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 



 
 

๔-๑๖ 

ประเด็นหลัก เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลผลิต/ผลลัพธ ของโครงการ/กิจกรรม 

3. กิจกรรมติดตามผล 
การใชงานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

ระดับความสําเร็จของการ
ติดตามผลการใชงานระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ตามแผนงาน 
หรือระยะเวลา 

 

ผลผลิต 
ผลสํารวจการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ระบบ 
ผลลัพธ 
รายงานผลสํารวจความตองการระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
พรอมนําไปใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินโครงการจางบํารุงรักษา 
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่จะดําเนินการในปบัญช ี 
2569 - 2570 

4. โครงการจางบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
2. รอยละ 75 ของผูใชงาน
ระบบมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 

ผลผลิต 
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการบํารุงรักษา 
การทํางานระบบ  
ผลลัพธ 
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีประสิทธิภาพในการทาํงาน
อยางตอเนื่อง  

ประเด็นหลักที่ 3 
ประชาสัมพันธ
กิจกรรม/โครงการ
ตางๆ ของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การประชาสัมพันธ
ขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 
ของกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
สามารถเขาถึง
ประชาชน
ผูใชบริการหรือ
กลุมเปาหมายได
อยางทั่วถึง 
และแมนยาํ 

เพิ่มชองทาง 
การเขาถึง 
ส่ือประชาสัมพันธ
ที่หลากหลาย  
และงายตอการ
เขาถึงผานทาง
อินเตอรเน็ต เชน 
เว็บไซต วิดีโอ 
โซเชียลมีเดีย หรือ
แอปพลิเคชัน 
บนโทรศัพทมือถือ 

๑. โครงการจางจัดทําเวบ็ไซต
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

1. ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานตามแผนงาน 
หรือระยะเวลา 
2. รอยละ 80 ของผูใชงาน
เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
มีความพึงพอใจในการใชงานระดับ
มากที่สุด 

ผลผลิต 
เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานที่ไดรับการจัดทําแลวเสร็จ 
ผลลัพธ 
เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตอบสนองผูใชบริการกองทุน 
พัฒนาฝมือแรงงาน 
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4.4 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจาํป 
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 

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

1. ความสอดคลอง 
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 3  การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 3  บุคลากรของกรมในส วนท่ี เก่ียวของกับการส งเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน และกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีศักยภาพสูงข้ึน 

  กลยุทธ   พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีศักยภาพสูงข้ึน 
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

 ประเด็นหลักท่ี 1   พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัล
และการนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปาประสงค  บุคลากรไดรับการเพ่ิมพูนความรูและทักษะดิจิทัล (Digital Skill)    
อยางเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 

  กลยุทธ   พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดิจิทัลตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
 1.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 2  การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 
  เปาประสงค  บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ   พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีกรอบความคิดและทักษะ 
ท่ีจําเปนท่ีจะสนับสนุน การดําเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทาง ท่ีระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
เปนรัฐบาลดิจิทัล หรือการเปนภาคราชการท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ๓ ประการ ไดแก รัฐบาลแบบเปด
และเชื่อมโยงกัน รัฐบาลท่ีมีความทันสมัยและยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง และรัฐบาลท่ีมีวัฒนธรรม
ดิจิทัลภาครัฐ  
 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
มีความสามารถเปนองคประกอบหลัก สวนความรู ประสบการณ และคุณลักษณะรวมถึงสมรรถนะ
เปนองคประกอบเสริมเพ่ือใหบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง
ไดตอไป 
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  *** หมายเหตุ  :  รายละเอียดสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ
สํานักงาน ก.พ ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560   

๓. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะดานดิจิ ทัลท่ีจําเปนสําหรับขาราชการและบุคลากรเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิ ทัล ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู  
ประสบการณ และคุณลักษณะ 

 3.2 เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจในหลักการท่ีเก่ียวของกับทักษะดานดิจิทัลท่ีจําเปน
สําหรับขาราชการและบุคลากรประกอบดวย ๔ องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู ประสบการณ 
และคุณลักษณะ 

๔. เปาหมาย 
 4.๑ ขาราชการและบุคลากรของกองทุน มีความรูและความเขาใจดานดิจิทัล ประกอบดวย 
๔ องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู ประสบการณ และคุณลักษณะ และสามารถนําไปประยุกตใช
กับการปฏิบัติงานของกองทุนได 
 4.2 เปาหมายทาทาย เจาหนาท่ี บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเขาอบรมหลักสูตร
ดานการพัฒนาทักษะดิจิทัลไมนอยกวา 5 หลักสูตร 

๕. ข้ันตอน 
      ๕.1 แจงเวียนและกําหนดหลักเกณฑการเขาอบรมเจาหนาท่ี บุคลากรของกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานการฝกอบรม ทักษะดานดิจิทัล เชน 
 1) Digital Literacy 
 2) ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ (Understanding 
and Using Digital Technology) 

           3) การใชเครื่องมือดิจิ ทัลเพ่ือการทํางานภาครัฐ (Essential Digital Tools for 
Workplace) 
              4) การสรางความตระหนักรูดานความม่ันคงทางไซเบอร Cybersecurity Awareness 
                5) การสรางความเขาใจกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework 
Awareness) 
              6) Introduction to Data Governance Framework and Open Data 
              7) แนวทางและแนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Government Data 
Guideline) 
               8) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล (Digital 
Government Act.) 
             9) มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Framework 
Standard) 
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             10) กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for 
Government Officer) 
            11) ธรรมาภิบาลขอมูลสําหรับผูบริหารองคกรรัฐ (Data Governance Mindset for 
the Executive) 

 ๕.2 ศึกษาอบรม 
  ๕.3 ประเมินผลการอบรม  
  ๕.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

๖. ระยะเวลา 
           เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

๗. งบประมาณ  
  - 

๘. ผูรับผิดชอบ 
 กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ฝายบริหารท่ัวไป 

๙. ผลผลิต 
 บุคลากรมีความรูและความเขาใจในหลักการท่ีเก่ียวของกับทักษะดานดิจิทัลท่ีจําเปน
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู ประสบการณ และคุณลักษณะ 
 

1๐. ผลลัพธ  
  มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการดําเนินงานของกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1๑. ตัวช้ีวัด 
           จํานวนเจาหนาท่ี บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเขาอบรมหลักสูตรดานการพัฒนาทักษะดิจิทัล
ไมนอยกวารอยละ 80 

๑๒. แผนดําเนินงาน  
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แผนดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเปาหมาย

ความสําเร็จ 
เปาหมายตัวช้ีวัด 

 
นํ้าหนัก 

กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

หลัก สนับสนุน 

1. แจงเวียนและกําหนด
หลักเกณฑการเขาอบรม 

จํานวนเจาหนาท่ี 
บุคลากรของ
กองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานเขาอบรม
หลักสตูรดานการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล 

จํานวนเจาหนาท่ี 
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน
เขาอบรมหลักสตูร
ดานการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล  
ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

25             บท.  

2. ศึกษาอบรม 25             บท.  

3. ประเมินผลการอบรม 25             บท.  

4. สรุปและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

25             บท.  
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กิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

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

1. ความสอดคลอง 
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงคท่ี 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา          
     ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 
เปาประสงค  ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ 
   สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
กลยุทธ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติใหจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน 
สําหรับใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติให
โอนเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการบริหารกองทุน 
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539  
มาเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว   
 กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประเด็น ไดแก 1) การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน 
การบริหารจดัการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงกองทุนฯ มีภารกิจงานดานการเงินและบัญชีเก่ียวกับ
งานการรับ การจาย การเก็บรักษาเงิน การโอน การถอน การนําสงเงิน การบันทึกรายการและจัดทํา
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินไดและรายจาย การจัดทํางบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ  
ซ่ึงยังขาดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลรายการรับ-จายมาจากระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ การสอบทานขอมูล
ยอนกลับแตละกระบวนงาน อีกท้ังเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ท่ีสามารถออกรายงานทางการเงินไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะสนับสนุนผูใชบริการภายในของกองทุนฯ 
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อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดในการปฏิบั ติงาน  
อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 เพ่ือใหกองทุนมีระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการปฏิบัติ งานและภารกิจหลัก 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงจัดทํากิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตน
ในการสนับสนุนการดําเนินโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงมีแผนจะดําเนินโครงการดังกลาวในปบัญชี 2567 - 2568 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหกองทุนมีระบบปฏิบัติงานการเงินและบัญชีตอบสนองผูใชบริการภายใน โดยจัดทํา
รายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพ่ือเตรียมการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. เปาหมาย 
 จัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. ข้ันตอน 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.2 จัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.3 รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. งบประมาณ  
 จํานวน 24,700 บาท (สองหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) จากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน  

9. ผลผลิต 
 รายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
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10. ผลลัพธ  
 สามารถใชจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเปนขอมูลสําหรับการดําเนินโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานได 
 
11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตามแผนงานหรือระยะเวลา 

12. แผนดําเนินงาน 



 

4-24 
 

แผนดําเนินงานกิจกรรมจัดทํารายละเอียดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัด

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 

กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 
ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

หลัก สนับสนุน 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
รายละเอียดของงานจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

ระดับ
ความสําเร็จ
ของการจัดทํา
รายละเอียด 
ของงานจัดทํา
ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน
การเงินและ
บัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน  

ระดับ 5 30             ลค. งบ. 

2. จัดทํารายละเอียดของงาน
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

50             ลค. งบ. 

3. รายงานผลการดําเนินงาน 
ตอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

20             ลค. งบ. 
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โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
------------------------------------------------- 

1. ความสอดคลอง  
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงคท่ี 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 
     ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 
  เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

  กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
     ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติใหจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจาย
เก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติใหโอนเงินกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานท่ีต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคม วาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มาเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประเด็น ไดแก 
1) การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 
2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตางๆ 
ท่ีสําคัญของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความ
สะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงกองทุนฯ 
มีภารกิจงานดานการเงินและบัญชีเก่ียวกับงานการรับ การจาย การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน 
การบันทึกรายการและจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินไดและรายจาย การจัดทํางบการเงิน
และรายละเอียดประกอบงบ ซ่ึงยังขาดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการเงิน 
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลรายการรับ - จายมาจากระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวของ การสอบทานขอมูลยอนกลับแตละกระบวนงาน อีกท้ังเชื่อมโยงขอมูล 
ไปยังระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสามารถออกรายงานทางการเงินไดโดยอัตโนมัติ  
ซ่ึงจะสนับสนุนผูใชบริการภายในของกองทุนฯ อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงจัดทําโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใหกองทุนมีระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุน 
การปฏิบัติงานและภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาฝมือ โดยดําเนินการจัดทํา 2 ระบบ ดังนี้  

1. ระบบการรับ - จายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
2. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บริหารจัดการระบบการรับ - จายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
และระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนนุภารกิจ
หลักของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 3.2 เพ่ือใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูล (Database) 
โดยสามารถประมวลผลและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน และระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานท่ีเก่ียวของ 

 4. เปาหมาย 
 มีระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวย 
 4.1 ระบบการรับ - จายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 4.2 ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5. ข้ันตอน 
 5.1 เสนอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (CIO) เพ่ือขอความเห็นชอบ     
 5.2 เสนอคณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงแรงงาน เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 5.3 ขออนุมัติโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.4 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.5 แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และจัดทํารางรายละเอียดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.6 ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน   
 5.7 ขออนุมัติจัดจางโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.8 ผูรับจางสงมอบเอกสารการวิเคราะหความตองการของระบบงานตนแบบพรอมเอกสาร 
การออกแบบระบบงาน (ชุดเบื้องตน) 
 5.9 ผูรับจางสงมอบระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.10 ทดสอบใชระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
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 5.11 อบรมการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.12 สรุปรายงานผลการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน เสนอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

6. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2568 

7. งบประมาณ  
 จํานวน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) จากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

8. ผูรับผิดชอบ    
 กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

9. ผลผลิต 
 9.1 ระบบการรับ - จายเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 9.2 ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

10. ผลลัพธ 
 กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีระบบสารสนเทศสําหรับรองรับผูใชบริการภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานตามแผนงานหรือระยะเวลา 

12. แผนดําเนินงาน   
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แผนดําเนินงานโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปบัญชี 2567 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวชี้วัดเปาหมาย

ความสําเร็จ 
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
กําหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 
66 

พ.ย. 
66 

ธ.ค. 
66 

ม.ค. 
67 

ก.พ. 
67 

มี.ค. 
67 

เม.ย. 
67 

พ.ค. 
67 

มิ.ย. 
67 

ก.ค. 
67 

ส.ค. 
67 

ก.ย. 
67 

หลัก สนับสนุน 

1. เสนอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน (CIO) เพ่ือขอความเห็นชอบ  

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
 

ตามแผนงาน
หรือระยะเวลา 
 

5             ศท. สพ.  

2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงแรงงาน เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 

5             ศท. สพ.  

3. ขออนุมัติโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศ
เพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน  

5             สพ.  - 
 

4. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้ อ จั ดจ า ง
โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

5             สพ.  - 
 

5. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของ
งานจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และ
จัดทํารางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) โครงการจางจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

10             สพ. 
ศท. 

- 
 

6. ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจาง
จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

30             สพ.  - 
 

7. ขออนุมัติจัดจางโครงการจางจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

20             สพ.  กค. 
 

8 .  ผู รั บ จ า งส งมอบ เอกสารการวิ เ คราะห 
ความตองการของระบบงานตนแบบพรอมเอกสาร
การออกแบบระบบงาน (ชุดเบื้องตน) 

20            
1,000,000 

งวดที่ 1 (10%) 
45 วัน  

สพ. 
 

ศท. 
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แผนดําเนินงานโครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปบัญชี 2568 

ข้ันตอนดําเนินการ 
ตัวชี้วัดเปาหมาย

ความสําเร็จ 
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
กําหนดแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 
67 

พ.ย. 
67 

ธ.ค. 
67 

ม.ค. 
68 

ก.พ. 
68 

มี.ค. 
68 

เม.ย. 
68 

พ.ค. 
68 

มิ.ย. 
68 

ก.ค. 
68 

ส.ค. 
68 

ก.ย. 
68 

หลัก สนับสนุน 

1. ผูรับจางสงมอบระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

ระดับความสําเร็จ 
ของการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
 

ตามแผนงาน
หรือระยะเวลา 
 

40  
5,000,000 

งวดที่ 2 (50%) 
240 วัน 

      สพ. 
 

ศท. 

2. ทดสอบใชระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

20        
2,000,000 

งวดที่ 3 
(20%) 

270 วัน 

     สพ. 
 

ศท. 

3 .  อบรมการ ใช ระบบสารสนเทศ เ พ่ือการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

30         
2,000,000 

งวดที่ 4 
(20%) 

300 วัน 

    สพ. 
 

ศท. 

4. สรุปรายงานผลการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน เสนอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน   

10             สพ.  - 
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กิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ความสอดคลอง 
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงคท่ี 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

 ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา 
    ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 

  เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

  กลยุทธ   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
       ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติใหจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ
ใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติใหโอน
เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการบริหารกองทุนตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539  
มาเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว   
 กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประเด็น ไดแก 1) การจัดใหมีระบบการบรหิารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน 
การบริ หารจั ดการกองทุน รวมท้ั งเพ่ื อช วยการสื่ อสารท้ั งภายในและภายนอกท่ี เหมาะสม  
โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการดําเนนิงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดังนี้ 
 2.1 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือผูบริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) เริ่มใชงานเม่ือป 2560 เปนตนมา 
 2.2 ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เริ่มใชงานเม่ือป 2565 
เปนตนมา 
 2.3 ระบบการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และระบบการใหเงินชวยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เริ่มใชงานเม่ือป 2566 เปนตนมา 
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 กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงจัดทํากิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือติดตามผลการใชงาน สํารวจความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค
ของการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท้ัง 3 ระบบ และเพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการดําเนินโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจะ
ดําเนินการในปบัญชี 2569 - 2570 เพ่ือใหระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีใชงานอยู
รองรับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนในดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถใชระบบงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
อยางตอเนื่องตลอดเวลา ทันตอการเปลี่ยนแปลง และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสํารวจความตองการ ความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรคของการใชงานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตอระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารและ/หรือผูบริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และระบบการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานและระบบ
การใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. เปาหมาย 
 สํารวจผลการใชงาน ความตองการ ความพึงพอใจ ปญหาอุปสรรคของระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

5. ข้ันตอน 
 5.1 จัดทําแบบสํารวจความตองการระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ท้ัง 3 ระบบ 
 5.2 ดําเนินการสํารวจ 
 5.3 รวบรวมผลสํารวจความตองการและสรุปผล 
 5.4 รายงานผลการสํารวจความตองการตอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

6. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 

7. งบประมาณ  
 - 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

9. ผลผลิต 
 ผลสํารวจการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ระบบ 
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10. ผลลัพธ  
 รายงานผลสํารวจความตองการระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานพรอมนําไปใช
เปนขอมูลประกอบการดําเนินโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ท่ีจะดําเนินการในปบัญชี 2569 - 2570 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความสําเร็จของการติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
ตามแผนงานหรือระยะเวลา 

12. แผนดําเนินงาน 
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แผนดําเนินงานกิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัดเปาหมาย

ความสําเร็จ 
เปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 
67 

พ.ย. 
67 

ธ.ค. 
67 

ม.ค. 
68 

ก.พ. 
68 

มี.ค. 
68 

เม.ย. 
68 

พ.ค. 
68 

มิ.ย. 
68 

ก.ค. 
68 

ส.ค. 
68 

ก.ย. 
68 

หลัก สนับสนุน 

1. จัดทําแบบสํารวจผลการใชงาน
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน ท้ัง 3 ระบบ 

ระดับความสําเร็จของ
การติดตามผลการใช
งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงาน   

ระดับ 5 30             ลค.  

2. ดําเนินการสํารวจ 30             ลค. ทุกกลุม
งานฝาย/
สพร. และ

สนพ. 
3. รวบรวมผลสํารวจความตองการ
และสรุปผล 

20             ลค. ทุกกลุม
งานฝาย/
สพร. และ

สนพ. 
4. รายงานผลการสํารวจความ
ตองการตอผูบริหารกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

20             ลค.  
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โครง16การ16จางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
------------------------------------------------- 

1. ความสอดคลอง   
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงคท่ี 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน  
  กลยุทธ   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 
 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงานแบบรวมศูนย 

  เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

กลยุทธ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือ 
   แรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติใหจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ
ใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติใหโอน
เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการบริหารกองทุน 
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539 
มาเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  
 กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประเด็น ไดแก 1) การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบรหิาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนอง
ตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุน รวมท้ังเพ่ือชวยการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการดําเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 
 1. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือผูบริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) เริ่มใชงานตั้งแตป 2560  
 2. ระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เริ่มใชงานตั้งแตป 2565  
 3. ระบบการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และระบบการใหเงินชวยเหลือหรืออุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เริ่มใชงานตั้งแตป 2566  



 

4-35 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีใชงานอยูรองรับการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชนตามภารกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ใหระบบสามารถใชงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงมีความจําเปนในการจางบํารุงรักษา
การทํางานระบบงานสารสนเทศของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่องตลอดเวลาทันตอการเปลี่ยนแปลง และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือบํารุงรักษาการทํางานของระบบสารสนเทศใหอยู ในสภาพท่ีใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอเนื่องตลอดเวลา 
3.2 เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดและปญหาระบบงานสารสนเทศเหมาะสม สอดคลอง และรองรับ

การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
3.3 เพ่ือรักษาความปลอดภัยและปองกันการถูกทําลายขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน

ของผูประสงคราย 

4. เปาหมาย 
 ระบบสารสนเทศท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูง 

5. ข้ันตอน 
 5.1 ขออนุมัติโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.5 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.6 จัดทํารางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจางบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.7 ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจาง
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.8 ขออนุมัติจัดจางโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 5.9 ดําเนินการจัดจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และบริหาร
สัญญาจาง 
 5.10 สรุปรายงานผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เสนอผูบริหาร
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน   

6. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม - กันยายน  

7. งบประมาณ  
 จํานวน 1,125,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) จากเงินกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
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8. ผูรับผิดชอบ    
กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

9. ผลผลิต 
  ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการบํารุงรักษาการทํางานระบบ  

10. ผลลัพธ 
 ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง  

11. ตัวช้ีวัด 
 11.1 ระดับความสําเร็จของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 11.2 รอยละ 75 ของผูใชงานระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

12. แผนดําเนินงาน 
งกา 
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แผนดําเนินงานโครงการจางบํารงุรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานประจําป 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน 

1. ขออนุมัติโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

1. ระดับ 
ความสําเร็จ
ของการจาง
บํารุงรักษา
ระบบ
สารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
2. รอยละของ
ผูใชงาน 
พึงพอใจระบบ
อยูในระดับ
มากท่ีสุด 
 

1. สําเร็จ
ตาม
แผนงาน
หรือ
ระยะเวลา 
 
 
 
2. รอยละ 
75 
ของผูใชงาน  

5             ลค. 
 

- 
 

2. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซือ้จัดจางโครงการจาง
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5             ลค. - 
 

3. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจาง
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

5             ลค. - 
 

4. จัดทํารางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of 
Reference : TOR) โครงการจางบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน   

15             ลค. 
 

ศท. 
 

5. ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) โครงการจางบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

5             ลค. - 
 

6. ขออนุมัติจัดจางโครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

10             ลค. บก./
งบ. 

7. ดําเนินการจัดจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน และบริหารสญัญาจาง 

50             ลค. บก./
งบ. 

8. สรุปรายงานผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน เสนอผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5             ลค. - 
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โครง16การ16จางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
------------------------------------------------- 

1. ความสอดคลอง  
 1.1 แผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคท่ี 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน  
กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานกองทุน 

 1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
ประเด็นหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปาประสงค การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงานสามารถเขาถึงประชาชนผูใชบริการหรือกลุมเปาหมาย
ไดอยางท่ัวถึงและแมนยํา 

กลยุทธ เพ่ิมชองทางการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย และงายตอ
การเขาถึงผานทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต วิดีโอ โซเชียลมีเดีย 
หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติใหจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับ
ใชจายเก่ียวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และมาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติใหโอน
เงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และดําเนินการบริหารกองทุนตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มาเปน
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว 
 กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยหลักเกณฑ 3 ประเด็น ไดแก 1) การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 2) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 3) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมท้ังนโยบายตางๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานข้ึนในป 2563 
โดยบุคลากรของกรม เพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกผูใชบริการเว็บไซตกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน จากแบบสํารวจผลการใชงานเว็บไซตพบปญหาและขอเสนอแนะจากผูใชบริการ ไดแก 
รูปแบบเมนูในการนําเสนอขอมูล การเรียงลําดับขาวสารซับซอนทําใหเขาถึงขอมูลไดยาก อีกท้ังยังมี
รูปแบบไมเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตหนวยงานภาครัฐ กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงจัดทําโครงการ
จางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธขอมูล
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ขาวสารของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และตอบสนองความตองการตอผูเขาใชบริการเว็บไซตกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงาน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีชองทางในการสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน
ตอบสนองผูใชบริการภายในและภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาเว็บไซตกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน 

3.2 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและบริการตางของกองทุนฯ ใหเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลาย โดยนําเสนอผานเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. เปาหมาย 
เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานไดรับการจัดทําแลวเสร็จและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และตอเนื่อง 

5. ข้ันตอน 
  5.1 เสนอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (CIO) เพ่ือขอความเห็นชอบ     
  5.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงแรงงาน  
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  5.3 ขออนุมัติโครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
  5.4 ขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจางโครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 
 5.5 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงาน และจัดทํารางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจาง
จัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  

5.6 ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5.7 ขออนุมัติจัดจางโครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.8 ผูรับจางสงมอบเอกสารการวิเคราะหความตองการของระบบงานตนแบบพรอม
เอกสารการออกแบบระบบงาน (ชุดเบื้องตน) 
 5.9 ผูรับจางสงมอบระบบฯ และทดสอบใชเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน   
 5.10 อบรมการใชงานใหแกผูดูแลเว็บไซต 
 5.11 แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและใชงานเว็บไซดกองทุน 
 5.12 ติดตามผลการใชงานเว็บไซต 

6. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

7. งบประมาณ  
 จํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) จากเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ    
กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

9. ผลผลิต 
  เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานจัดทําสําเร็จ 

10. ผลลัพธ 
 เว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตอบสนองผูใชบริการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตามแผนงานหรือระยะเวลา 
 11.2 รอยละ 80 ของผูใชงานเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานมีความพึงพอใจในการใชงาน
ระดับมากท่ีสุด 

12. แผนดําเนินงาน 



โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป 
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        แผนดําเนินงานโครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน 

1. เสนอคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน (CIO) เพ่ือขอความเห็นชอบ 

1. ระดับ
ความสําเร็จ 
ของการจัดทํา
เว็บไซตกองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 
2. ผูใชงาน
เว็บไซตกองทุน
พัฒนาฝมือ
แรงงานมี 
ความพึงพอใจ 
ในการใชงาน
ระดับมากท่ีสุด 

1. สําเร็จ
ตาม
แผนงาน
หรือ
ระยะเวลา 
 
2. รอยละ 
80 ของ
ผูใชงาน 
  

5              ลค. ศท.  

2.เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงแรงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 

5             ศท. สพ.  

3. ขออนุมัติโครงการจางจดัทําเว็บไซตกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน  

5              ลค.  - 

4. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซือ้จัดจางโครงการจาง
จัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

5             ลค.  กค. 

5. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจาง
จัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และจัดทําราง
รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจางจดัทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

20             ลค.  - 

6. ขอความเห็นชอบรางรายละเอียดขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) โครงการจางจัดทํา
เว็บไซต 

5             ลค. กค. 

7. ขออนุมัติจัดจางโครงการจางจดัทําเว็บไซต 5             ลค. กค. 
8. ผูรบัจางสงมอบเอกสารการวิเคราะหความตองการ
ของระบบงานตนแบบพรอมเอกสารการออกแบบ
ระบบงาน (ชุดเบ้ืองตน) 

5         
 
 

    ลค.  

 



โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําป 
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กิจกรรมหลักของโครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 

นํ้าหนัก 
กําหนดแลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หลัก สนับสนุน 

9. ผูรบัจางสงมอบระบบฯ และทดสอบใชงานเว็บไซต    30             ลค. ศท. 

10. อบรมการใชงานใหแกผูดูแลเว็บไซต 5             ลค. ศท. 
11. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบและใชงานเว็บไซด 5             ลค. กลุม

งาน/ฝาย/
สพร.และ

สนพ. 

12. ติดตามผลการใชงานเว็บไซต 5               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



5-๑ 
 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.๑ สรุปผลการศึกษา        
 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570  
และแผนปฏิบัติการประจําปไดดําเนินการศึกษาการศึกษา คนควา และทบทวนเอกสาร รวบรวม 
และทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน ตลอดจนกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือใหทราบเง่ือนไข 
และขอเสียเปรียบในการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และนําขอมูลเปนแนวทางเพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บขอมูล เลือกประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน จากนั้นดําเนินการสัมภาษณเชิ งลึก  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทราบความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และทัศนะของผู ท่ีมีสวนรวม 
ในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงในข้ันตอนนี้มีกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสิ่งท่ีไดก็คือความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนของกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานดานดิจิทัล ผานยุทธศาสตรและแผนงานประจําปท่ีมีองคประกอบครบถวน มีคุณภาพ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน มีการแสดงความเชื่อมโยง 
และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตนสังกัด กับนโยบาย/
ยุทธศาสตรของภาครัฐบาล ตอมาจึงจัดประชุมการระดมความคิดเห็น จากผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
ในสวนภูมิภาค จุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมและเปดขอไดเปรียบใหผูเขารวมประชุมไดเสนอ
ขอเสนอแนะท่ีดีและปฏิบั ติได และมีขอมูลท่ีเปนเหตุผลอางอิงท่ีชวยสนับสนุนใหความคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะเหลานั้นปฏิบัติได หรือหากแนวคิดใดมีขอเสียเปรียบเชิงพ้ืนท่ีหรือการนําไปปฏิบัติ  
และหาแนวทางแกไขรวมกัน เ พ่ือใหยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติสามารถนําไปสูการปฏิบัติ  
และจากขอมูลตางๆท่ีไดรับ จะนํามาจําแนก ระบุปญหา และอุปสรรคท่ีเปนผลจากปจจัยภายนอก 
และจุดดอย จุดเดนท่ีเปนผลจากปจจัยภายใน ซ่ึงการดําเนินงานข้ันตอนนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือคนหา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน อันจะนําไปสูการกําหนดตําแหนง 
เชิงยุทธศาสตรตามหลัก TOWS Matrix และการเลือกประเด็นยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม
กับตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน จากนั้นจึงถึงข้ันตอนสุดทายคือการจัดทําราง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 
และจากการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนจัดพัฒนาแผนเชิงรุกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล  
(IoT, BigData, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมท่ีตองการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีองคความรูใหม และทันสมัยสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ประกอบกับนโยบาย 
ของรัฐบาลท่ีสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ StartUp ปรับตัวใหทันตอสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเกิดความตองการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงมากข้ึนจากเดิม เพ่ือตอบสนอง
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วิสัยทัศน “ยกระดับมาตรฐานการบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชน พบขอสรุปท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 จุดแข็ง          
 1. กองทุนมีแผนดิจิทัลในการสนับสนุนในการจัดทําระบบสารสนเทศกองทุนและท่ีเก่ียวของ
เพ่ือบริหารและยกระดับการบริการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
 2. กองทุนมีกลไกอยางชัดเจนในการดําเนินการสงเสริมดานดิจิทัลในการปฏิบัติการทุกมิติ 
 3. กองทุนมีงบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาดานดิจิทัล เชน การพัฒนาสารสนเทศ
กองทุนฯ 
 4. กองทุนมีบุคลากรท่ีมีความสามารถดานดิจิทัล 
 5. กองทุนมีอุปสงคจากลูกคา (ผูประกอบกิจการ สถานประกอบกิจการ) ในระดับสูง 
ท่ีตองการระบบสารสนเทศในการเขาถึงขอมูลกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
 จุดออน          
 ดานการประชาสัมพันธการเขาถึงขอมูลของกองทุน 
 1. ขอจํากัดดานการเขาถึงขอมูลการเขาถึงกองทุนการนําเสนอขอมูลใหกลุมผูประกอบ
กิจการไดรับรู เง่ือนไข และการชวยเหลือยังมีขอจํากัด 
 2. ขอจํากัดดานการประชาสัมพันธสรางการรับรูการสื่อสารโครงการใหผูประกอบกิจการ
อยางท่ัวถึงการสื่อสารระหวางกองทุนมายังผูประกอบกิจการ 
 3. กองทุนยังไมเปนท่ีสนใจจากภายนอกและไมคอยมีคนรูจักอยางแพรหลายการเขาถึงสวน
ใหญจะเปนสถานประกอบกิจการยังเฉพาะเจาะจงอยู  
 ดานเทคโนโลยี 
 1. ขอจํากัดการของบประมาณท่ีใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ 
ในการบูรณาการดิจิทัลแบบองครวม 
 2. ขอจํากัดจัดทําเอกสารมีความยุงยาก ควรใชเทคโนโลยีเพ่ือลดกระบวนการทํางาน 
 3. ขอจํากัดดานระบบยังไมมีการเชื่อมโยงระบบขอมูลระหวางนําเขาคาธรรมเนียมของผูยื่น
ประเมินความรูความสามารถเขากองทุนกับระบบขอมูลการรับรองความรูความสามารถของกรมทําให
เจาหนาท่ีตองนําขอมูลท้ังสองมาตรวจสอบความถูกตองแบบ Manual 
 โอกาสหรือขอไดเปรียบ        
 1. นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือใหภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถ
ปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีไทย/โลก 
 2. สงเสริมอาชีพใหมท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงโลก 
 3. คาแรงท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหมีความตองการพัฒนาตัวเอง 
 4. โอกาสในการสรางความเขมแข็งใหแรงงานมีทักษะมากข้ึน 
 5. เพ่ิมโอกาสในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบกิจการชวยใหเกิดการ
พัฒนาคนอยางเปนระบบ 
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 6. การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (IOT, Big Data, Electric Car) และ โลจิสติกส (Delivery) 
ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมท่ีตองการพัฒนาบุคลากรท่ีมีองคความรูใหม และทันสมัยสาหรับการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 7. จากสถานการณวิกฤตโรคระบาด เศรษฐกิจท่ีตกต่ํา กองทุนสามารถเขามาสนับสนุน
ชวยเหลือผูประกอบกิจการในการฟนฟูการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 8. ในชวงการเปลี่ยนแปลงหลังโควิดเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาคน (New Skill,  
Up Skill) จึงควรดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก 
 อุปสรรคหรือขอเสียเปรียบ       
 1. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีสงผลตอการปรับตัวท่ีไมสอดคลอง 
ขององคกรในปจจุบัน อาทิ เชน แผนดิจิทัล กองทุนฯ ระบบสารสนเทศกองทุนฯ ทักษะดิจิทัลของคน 
ในองคกร 
 2. การจัดสรรประโยชนของกองทุนฯไมสอดคลองกับสถานศึกษา สถานฝกอบรมฝมือ
แรงงานสงผลใหขาดเครือขายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 3. การจางงานเริ่มเปนระบบสัญญาจางทําของ (Outsource) จึงทําใหลูกจางไมอยูในระบบ
ทําใหนายจางไมตองรับภาระการจางงานสงผลใหเงินอุดหนุนมีรายรับนอยลงและลูกจางไมมีสิทธิ ์
ในการเขาถึงกองทุนฯ เพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน 
 4. ผูประกอบกิจการไมใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5. ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณโควิดและผลกระทบจากสงครามสงผลใหเศรษฐกิจมีการ
ชะลอตัว ลดการจางงาน ทําใหกิจกรรมดานตางๆ ในการพัฒนาฝมือแรงงานหยุดชั่วคราว 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ทําใหไดเห็น
ประเด็นท่ีสําคัญในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพในเชิงรูปธรรม
เพ่ิมข้ึนในชวงป พ.ศ. 2566 - 2570 ดังตอไปนี้ 
 
5.๒ สรุปผลการวิเคราะหแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570
และแผนปฏิบัติการประจําป 
 วิสัยทัศน 
 ยกระดับมาตรฐานการบริหารกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
 พันธกิจ 
 1) พัฒนาบุคลากรกองทุน พัฒนาฝ มื อแรงงานให มีความรู ด าน ดิจิ ทัล ให เ ท า ทัน 
กับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย/โลก 
   2) ใช เทคโนโลยีดิจิ ทัลในการบริหารจัดการเ งินทุนหมุนเวียนให มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
   3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจของกองทุนพัฒนา 
ฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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   ประเด็นหลัก 
   1) พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใชปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานแบบรวมศูนย  
   3) ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง  ๆของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ประเด็นหลักท่ี 1 พัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดานความรูเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  เปาประสงค บุคลากรได รั บการ เ พ่ิม พูนความรู และทักษะดิจิ ทัล  (Digital Skill)  
อยางเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะดิจิทัลตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
   โครงการ/กิจกรรม 
   ๑) กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดานดิจิทัล 
   ประเด็นหลักท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานแบบรวมศูนย 
   เปาประสงค ผูบริหารและบุคลากรมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   กลยุทธ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   โครงการ/กิจกรรม 
   1) กิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   2) โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
   3) กิจกรรมติดตามผลการใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   4) โครงการจางบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
   ประเด็นหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตางๆ ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เปาประสงค การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
สามารถเขาถึงประชาชนผูใชบริการหรือกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและแมนยํา 
   กลยุทธ  เพ่ิมชองทางการเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ ท่ีหลากหลาย และงายตอการเขาถึง 
ผานทางอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต วิดีโอ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 
   โครงการ/กิจกรรม 
   - โครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
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5.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
   หลังจากการกําหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 
เปนท่ีเรียบรอยแลว คณะทํางานไดดําเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2566 -2570  
รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ ซ่ึงนําเสนอรายชื่อโครงการและชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินงาน ตามตาราง
ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5-1 ตารางสรุปโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 

ลําดับ 
ปงบประมาณ 

ประเด็นหลัก เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
66 67 68 69 70 

1 ✓     1 1 1 
กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ดานดิจิทัล 

2 ✓     3 3 3 โครงการจางจัดทําเว็บไซตกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 

3  ✓ ✓   2 2 2 
โครงการจางจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุน พัฒนาฝมือแรงงาน 

4 ✓     2 2 2 
กิจกรรมจัดทํารายละเอียดของงานจัดทําระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการปฏิบัติงานการเงิน และบัญชีกองทุนพัฒนา ฝมือ
แรงงาน 

5   ✓   2 2 2 
กิจกรรมติดตามผล การใชงานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

6     ✓ 2 2 2 
โครงการจางบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศกองทุน พัฒนาฝมือ
แรงงาน 
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5.4 การแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของกองทุน 

ตารางท่ี 5-2 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป ในการการสนับสนุน
ยุทธศาสตรหลักของกองทุน 

ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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พัฒนาบุคลากร

กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงานดานความรู

เทคโนโลยีดิจิทัลและ

การนําไปใช

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

× ×  × × × ×   × × พัฒนาระบบการ

บริหารบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพ 

× × × 

การพัฒนาบุคลากร 

ใหมีสมรรถนะสูง 

ดานดิจิทัล  

× × × 
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ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาฝมือ

แรงงานแบบรวมศูนย 

× ×  × × × ×   × × สงเสริมและ

สนับสนุนการมี

ระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการ

บริหารจัดการ

กองทุน 

แบบรวมศูนย ใน

การอํานวยความ

สะดวก 

และบริการ

ประชาชน 

 ×  
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ประเด็นท่ีเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะหประเด็นเพ่ือกําหนด 

แผนปฏิบัติการดานตางๆ ของกองทุน 
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ประชาสัมพันธ

กิจกรรม/โครงการ

ตางๆ 

ของกองทุนพัฒนา 

ฝมือแรงงาน  

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

× ×  × × × ×   × × สรางการส่ือสาร 

ประชาสัมพันธ  

ขาวสารตางๆ  

ของกองทุนฯ 

ในรูปแบบดิจิทัล  

เพ่ือเขาถึง

ประชาชน สะดวก 

ประหยัด ถูกตอง

และรวดเร็ว 

× × × 
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5.5 ความเช่ือมโยงของประเด็นสําคัญแตละแผนงานตั้งแตระดับชาติกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ตารางท่ี 5-3 สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาต ิ
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

4. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5. การทองเที่ยว  8. ผูประกอบกจิการและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม    2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม   
3. การเสรมิสรางความสามารถของประเทศในการรับมอืกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใตบรบิทโลกใหม 

แผนการปฏิรูปประเทศ การสรางแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสูตลาดอยางครบวงจร 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
24 กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขงขนัของไทย นโยบายเรงดวน การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

แผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ของประเทศไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับเปล่ียนภาครฐัสูการเปนรัฐบาลดจิิทัล ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

แผนยทุธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ชวงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560 - 2564)    ชวงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565 - 2569) 
                 ชวงที ่3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570 - 2575)                   ชวงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575 - 2579) 

แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตรที่  1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ  
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การคุมครองและเสรมิสรางความมัน่คง หลักประกนัในการทํางาน 
และคุณภาพชวีิตที่ด ี

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร 

แผนปฏบิตักิารดานแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

แนวทางที ่1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

แนวทางที ่6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศทีท่ันสมัย 
และมเีสถียรภาพ 

แผนปฏบิตักิารดิจทิัล กระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ป   
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ยุทธศาสตรที่ 1 เรียนรูพฤตกิรรมประชาชนเพ่ือการปรับเปล่ียนบริหารดิจทิัล ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการสงมอบบรกิารดิจทิัลสูประชาชน 

       ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดจิิทลั   ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงและทันสมัย 

แผนปฏบิตัิราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติราชการเรือ่งที่ 5 การบริหารจัดการองคการและระบบฐานขอมูล 

ใหทันสมัย ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนือ่ง 

แผนปฏบิตักิารดิจทิัลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ยกระดับการบรกิารของกรมพัฒนาฝมอืแรงงานใหตรงกับความตองการของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

แผนกลยทุธการบริหารทรัพยากรบคุคล 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. มิติดานความสอดคลองเชิงกลยุทธ 2. มิติดานประสิทธิภาพ   3. มิติดานประสิทธิผล   
4. มิติดานความพรอมรับผิด   5. มิติดานคุณภาพชีวิต 
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5.6 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 ท้ังนี้  การพัฒนาบุคลากรกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงานให มีความรูดานดิจิ ทัลให เทาทัน 
กับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย/โลก และนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานดานตางๆ ตามพันธกิจ
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ดานกองทุนพัฒนาฝ มือแรงงาน มุ งสูกองทุนท่ี มีความพรอมในการบริหารจัดการดานดิจิ ทัล  
ควรมีการดําเนินการดําเนินการตอไปดังนี้ 
 - ควรมีการพัฒนาการจัดเก็บระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนําเอาขอมูลท่ีมีอยูมาใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนในเรื่องของการประเมินผล การพยากรณ ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
ตัวระบบงานหรือระบบโปรแกรมตางๆ ใหมีความทันสมัย (Upgrade) สามารถใชงานไดหลาย
วัตถุประสงคมากข้ึนรวมไปถึงความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาเครือขายระหวางกรมตางๆ 
หรือระหวางกรมกับกระทรวง หรือระหวางกระทรวงกับกระทรวง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูล
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสวนบุคคลของแรงงาน เพ่ือนําไปพัฒนาหรือตอยอดการพัฒนาใหกับแรงงาน 
ตอไป 
 - อนึ่งในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณสํานักงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความสําคัญ
เชน เดียว กัน การ ท่ีจะเปนองคกร ท่ี มีการบริหารจัดการด านเทคโนโลยีดิจิ ทัล ท่ี ทันสมัย 
ทันตอสภาพการณในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร 
หรืออุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ใหมีความทันสมัย ปรับตัวใหเขากับการทํางาน 
ในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเครื่องมือ อุปกรณไปตามกาลเวลา 
รวมไปถึงชองทางในการสื่อสาร โตตอบระหวางผูปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูปฏิบัติการ
ระบบ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการแกไขปญหาจากการทํางานท่ีเกิดข้ึน 
 - การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเขามาในระบบฐานขอมูลกองทุนเพ่ือใหเกิด
เชื่อมโยงเครือขายภายในระหวางหนวยงาน โดยสามารถอํานวยความสะดวกท้ังผูใชภายในและผูใช
ภายนอกและผูบริหารกองทุนและยังรวมไปถึง การดําเนินการออกแบบ Digital Platform  
ท่ีสามารถใชงานไดทุกๆ Platform ทุกภาคสวนและสามารถตรวจสอบแสดงผลแบบ Real time ได 
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกตในกิจการของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และใชระบบสื่อสาร
ออนไลน เทคโนโลยีเมตาเวิสร (metaverse) ในดานหลักสูตรการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีสามารถ
เผยแพร และฝกอบรมไดเปนจํานวนมากลดขอจํากัดเรื่องสถานท่ีและการเดินทาง ท้ังนี้ในหลักสูตร
การฝกอบรม ควรมีการเพ่ิมระดับความรูความสามารถของหลักสูตรใหสูงข้ึน เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ โดยท่ัวไป จะมีหลักสูตร ระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง เปนตน ดังนี้ในการพัฒนา
ฝมือแรงงานจึงไมควรมีแคหลักสูตรระดับตน เพียงหลักสูตรเดียว รวมไปถึงหลักสูตรท่ีสามารถเพ่ิม
ทักษะความรูใหเพ่ิมสูงข้ึนได เพ่ือใหสามารถแขงขันกับแรงงานในตลาดโลกได 
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 ปจจัยท่ีแหงความสําเร็จในการนําแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
ไปสูภาคปฏิบัติ มีดังนี้ 
 1. ผูบริหารกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และผู ท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจและสนับสนุน 
ใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิ ทัลดานกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 2. การเสริมสรางความตระหนักรู ใหแกบุคลากรกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือใหเทาทัน
กับเทคโนโลยีของไทย/โลก เพ่ือใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือในการขับเคลื่อนดานดิจิทัล 
ของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน และไปสูการปฏิบัติจริง 
 3. ในชวงการเปลี่ยนแปลงหลังโควิดเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาคน (New Skill,  
Up Skill) จึงควรดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก  
 4. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานกองทุน
พัฒนาฝมือแรงงานอยางสมํ่าเสมอ  
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