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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539) และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการฝึกอบรม
แก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบการจ้างงานและถูกปลดตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถพัฒนา
ทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ปี 2540 - 2545 และหยุดให้กู้ยืมเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยน าทุนมาจาก
เงินที่โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและด าเนินการบริหารกองทุน  
ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 ปัจจุบันกองพัฒนา
ฝีมือแรงงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
  กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านที่ 4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนทศและดิจิทัล ประเด็นที่ 1 แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า หรื อทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
โดยจะต้องสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและตอบสนองและสนับสนุน  
ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนและมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 
4 ประเด็น และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามก าหนด 
และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 ประเด็น ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นที่ 1 การจัดให้มี  
หรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 พิจารณาจาก 
การก าหนดทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจของทุน
หมุนเวียนโดยให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางแผนปฏิบัติการ 
และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนน าเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การจัดให้มีหรือทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ และระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 โดยทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2564 ให้กระทรวงการคลัง 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นที่ 2 การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับความเห็นชอบ  
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จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียน  
ที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2563 
  กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565  
ตามค าสั่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะท างานได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถด าเนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนและรายละเอียดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.3 5.1 และ 5.2 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งและพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.  2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 ค าแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  1.2.2 เพ่ือน าความคิดเห็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ท าให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 
และมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และ 2565 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จัดตั้งและพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 
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1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทพัฒนา 
แรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

1.5 วิธีการด าเนินโครงการ 
  1.5.1 แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ตามค าสั่งกองส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 
  1.5.2 ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ตามหนังสือ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0406/0438 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
  1.5.3 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมตอบแบบสอบถาม เพ่ือประกอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนการบริหาร  
ด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ 
  1.5.4 รวบรวมผลการส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของทั้งภายใน และภายนอกของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
  1.5.5 ร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติ
การด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ 
  1.5.6 ร่วมหารือเพ่ือสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 
  1.5.7 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  1.5.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  1.5.9 สื่อสารให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภายในกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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บทที่ 2 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 

  กรมบัญชีกลางได้ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 
ประกอบด้วยเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 1. การเงิน 2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. การปฏิบัติงาน 4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง และ 6. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง มีผลการประเมิน 
การด าเนินงานเฉลี่ยและคะแนนประเมินผลทุกด้านเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีผลการประเมิน “ผ่าน” ซ่ึงกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5906 คะแนน โดยมีข้อสังเกตของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  - กองทุนฯ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ  
สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใดภายหลังจากการศึกษาและปฏิบั ติตามคู่มือในการปฏิบัติงาน 
มากกว่าการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
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2.1 ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
หน่วย 
วัด 

น้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2562 ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ต.ค. 61  
-  

ก.ย. 62 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน

ถ่วง
น้ าหนัก 

ด้านที่ 1 การเงิน  15       4.9084  
1.1 วงเงินส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแผน           
      1.1.1 ร้อยละของการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามแผน ร้อยละ 8 80 85 90 95 100 99.15 4.8300 0.3864 
      1.1.2 ร้อยละของการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามแผน ร้อยละ 7 80 85 90 95 100 99.99 4.9980 0.3499 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  20       4.7500  
2.1 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง 
และทางอ้อมของทุนหมุนเวียน(ตัวช้ีวัดร่วม) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2000 

2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ  15         
      2.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ร้อยละ 8 75 80 85 90 95 96.05 5.0000 0.4000 
      2.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร้อยละ 7 75 80 85 90 95 98.10 5.0000 0.3500 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ  30       4.5000  
3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500 
3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบญัชี 
2562 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.6000 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  15       4.1333  
4.1 การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.1500 4.1500 0.2075 
4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณี 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.2500 3.2500 0.1625 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้าง 

 10       4.3850  

5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.4000 4.4000 0.2200 
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.3700 4.3700 0.2185 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2562 ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง  10       4.9580  

6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ไดร้ับอนุมัต ิ ระดับ 3      4.8600 4.8600 0.1458 
      - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปี
บัญชี 2562  

ร้อยละ 1.5 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.0750 

     - ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปี
บัญชี 2562 

ร้อยละ 1.5 92 94 96 98 100 99.44 4.7200 0.0708 

6.2 การรายงานทางการเงิน ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000 
- การน าเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน ระดับ 1 บันทึก

ข้อมูล
ครบ 
ถ้วน

จ านวน 
8 

เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบ 
ถ้วน

จ านวน 
9 

เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบ 
ถ้วน

จ านวน 
10 

เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบ 
ถ้วน

จ านวน 
11 

เดือน 

บันทึก
ข้อมูล
ครบ 
ถ้วน

จ านวน 
12 

เดือน 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน 

จ านวน 12 
เดือน 

5.0000 0.1000 

- การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี 2562 ระดับ 1 ไม่
สามารถ
ด าเนนิ 
งาน 

- - - ด าเนิน
ได้

ส าเร็จ 

5 5.0000 0.0500 

6.3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบ การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 
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2.2 ผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าห
นัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

5.2 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.3700 
1. มีปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental) 
ในการบริหารทรัพยากร บุคคล 

 30      5.0000 

(1.1) โครงสรา้งการบริหารงาน  
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 10 อยู่ระหว่าง 
การจัดท าโครงสร้าง 

การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

จัดท าโครงสร้าง 
การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

แล้วเสร็จ 

โครงสร้าง 
การบริหารงาน 

ทุนหมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 
ภายในไตรมาส 3 

โครงสร้าง 
การบริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ

ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียนภายใน 

ไตรมาส 2 

โครงสร้าง 
การบริหารงาน
ทุนหมุนเวียน
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
กระทรวง 

การคลังภายใน
วันท่ี 21 ส.ค. 

62 

5.0000 

(1.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
และค าบรรยาย ลักษณะงาน 

ระดับ 10 อยู่ระหว่างการ 
จัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง 

จัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งแล้ว
เสร็จและไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารทุน 
หมุนเวียน 

จัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งแล้ว
เสร็จและไดร้ับความ

เห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
ภายในวันท่ี 21 

ส.ค. 62 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 • จัดท า

ค าบรรยาย 
ลักษณะงานแล้ว
เสร็จและไดร้ับ

ความเห็นชอบจาก 
ผู้บริหารสูงสุดของ

ทุน หมุนเวียน 
ภายในไตร มาส 4 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 •จัดท า

ค าบรรยาย
ลักษณะงานแล้ว
เสร็จและไดร้ับ
ความเห็นชอบ
จากผู้บรหิาร
สูงสุดของทุน

หมุนเวียนภายใน
ไตรมาส 3 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าห
นัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

(1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ 10 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัดแต่ยังอยู่

ในช่วงทดลองและ
ยังไม่ได้น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
ในระดับผู้บริหาร 

ระดับสูงของ 
ทุนหมุนเวียน และ

ใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
ในระดับผู้บริหาร 

ระดับสูงและ 
ผู้บริหารสายงาน

และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

การก าหนด 
ตัวช้ีวัดใน 

บุคลากรทุกระดับ
ของทุนหมุนเวียน 

และใช้ในการ 
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

•ผ่านระดับ
คะแนน 3 หรือ 4 
•ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พิจารณา 
ผลตอบแทน/ 
เลื่อนขั้น/เลื่อน 
ต าแหน่ง ใช้
ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

5.0000 

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ  
ด้านการจดัการทรัพยากรบุคคล 

 70      4.1000 

2.1 การด าเนินงาน ตามแผนปฏบิัติ
การฯ ปีบัญชี 2562 

ระดับ 35 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2562 ได้ร้อยละ 
60 

มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2562 ได้ร้อยละ 
80 

มีการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2562 ได้ร้อยละ 
100 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ 
การฯ ประจ าปี
บัญชี 2562 ได้

ร้อยละ 100 โดยที่
มีผลการ 

ด าเนินงานตาม
แผนทีด่ีกว่า 
เป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญชี 2562  
ร้อยละ 100  
โดยที่มีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนที่ดีกว่า

เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ครบถ้วนทุก

แผนปฏิบัติการฯ 

4.2000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าห
นัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ มีการจัดท า

รายงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ที่

ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบ 
ต่าง ๆ อย่าง 

ครบถ้วน ได้แก่ 
ปัจจัยส าเร็จ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
และ ข้อเสนอแนะ 

และมีการจัดท า 
รายงานตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ที่ครอบคลุมถึง

องค์ประกอบต่าง 
ๆ อย่างครบถ้วน 

ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/ อุปสรรค 
และ ข้อเสนอแนะ 

2.2 การจัดท า/ทบทวน  
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบญัชี 2563 

ระดับ 35 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผน 

ยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 

2563 

จัดท า/ ทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 

2563 ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบญัช ี

2563 ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ์ 
และ แผนปฏิบัติ 
การฯประจ าปี 
บัญชี 2563  

ได้แล้วเสร็จภายใน
ปีบัญชี และได้รับ
ความเห็นชอบจาก

คณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ 
และแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญชี 2563 ได้
แล้วเสร็จภายในปี
บัญชีและได้รับ

ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทนุ
หมุนเวียนรวมทั้งมี

การสื่อสารให้
ผู้บริหาร และ

หน่วยงาน  

4.0000  
(ปรับลด 
คะแนน 
คุณภาพ 

จาก 5.0000 
เหลือ 4.0000) 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าห
นัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

ภายในทุน
หมุนเวียนที่

เกี่ยวข้องรับทราบ
ภายในปีบัญชี 

2562 
ผลการประเมิน  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี 2562 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 (1.1) โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีจัดท าโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ  
โดยโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 5.0000  
 (1.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 5.0000  
 (1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ใน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 5.0000 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 70)  
 (2.1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 35) ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 
2562 ได้แล้วเสร็จได้ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 5 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมดจ านวน 5 แผนงาน/โครงการ
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คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล โครงการ
สัมมนาเรื่องการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยทุนหมุนเวียน มีการจัดท ารายงาน 
ตามแผนงานที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ ทุกแผนงาน และมีผลการด าเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  1 แผนงาน  
ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.2000 
  (2.2) การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี  2563  
(น้ าหนักร้อยละ 35)  
 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2563)  
โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
และแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนา ฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เก่ียวข้องรับทราบ ภายในปีบัญชี 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000  
 อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) ไม่พบว่า 
มีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
ทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปสู่  
การก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 2) ขาดการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผล 
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์และด้านการบริหารอัตราก าลัง ดังนั้น จึงท าการปรับลดคะแนน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน ในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 1.0000 คะแนน ท าให้มีผล 
การด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000  
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลเทียบเท่าระดับ 4.3700 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
กองทุ นพัฒนาฝี มื อแรงงานที่ มี ต่ อการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของกองทุ นพัฒนาฝี มื อแรงงาน  
เพ่ือรวบรวมข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเก่ียวกับระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน เพ่ือการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและรวบรวม 
ผลการส ารวจจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

2.3 การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2.3.1 ท่านมีความมุ่งหวังให้ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างไร จึงจะสามารถ 
สนองต่อความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับท่านได้มากที่สุด (ผลส าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
แก่แรงงานหรือสถานประกอบกิจการ การให้บริการ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน ฯลฯ)  สามารถแบ่ง
ความมุ่งหวังของเจ้าหน้าทีต่่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ความมุ่งหวัง ความคิดเห็นย่อย 
ความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลากร 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนให้ด าเนินงาน 
ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. มีความรู้ เข้าใจในการท างาน  มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การเงินการบัญชี 
3. มีการจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้  
และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
4. เจ้าหน้าที่กองทุนต้องเข้าใจในงาน มีความตั้งใจในการท างานด้วยความมุ่งมั่น  
มีความรอบรู้ในงานกองทุน ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ อย่างดี 
5. พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจงานที่รับผิดชอบมากขึ้น 
6. มีการอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความม่ันคง 

ด้านอัตราก าลัง 1. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่เพียงพอและพร้อมส าหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ด ี
2. กรมควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอตามอัตราก าลัง และมีความรู้ความสามารถ  
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
3. มีอัตราก าลังเพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถตรงกับการปฏิบัติงาน 
4. จ านวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับจ านวนงานและสถานประกอบกิจการ 

การบริหารจัดการ 1. มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีการบริหารก าลังคนให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
มีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และการบริหารบุคคล 
2. มอบหมายงานให้เหมาะสม 
3. คนตรงกับงาน ตรงความสามารถ รู้จักการรักษาซึ่งบุคลากรไว้ 
4. ควรมีบุคลากรที่ดูแลตอบข้อสงสัยแก่สถานประกอบการ และควรมีการอบรม 
ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ 

  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 2.3.2 ท่านเห็นด้วยกับการก าหนด วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือไม่ (หากไม่เห็นด้วยกรุณาปรับปรุง/แก้ไข) วิสัยทัศน์ “พัฒนาศักยภาพ
คนท างานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทัน  
เทคโนโลยี 4.0” สามารถแบ่งรายละเอียดความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
  1) เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.60 
  2) ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 
  3) มีความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 
 โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ดังนี้ 
 1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับเ พ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน  
และเทคโนโลยี 4.0 
 2) ทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพรองรับความต้องการพัฒนา
แรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 

2.4 การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. การสรรหาบุคลากรของกองทุนได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน 

6 11 28 7 1 3.26 65.28 

2. กองทุนจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบั ติ ก าร
ประจ าปีที่ครบถ้วน 

8 16 23 6 0 3.49 69.81 

3. กองทุนสามารถบริหารงานหรือด าเนินงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ก าหนดไว้ 

4 14 27 8 0 3.26 65.28 

4. มีการวิเคราะห์และบริหารอัตราก าลัง 
ทีส่อดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

3 12 30 6 2 3.15 63.02 

5 มีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรของ
กองทุนที่เป็นปัจจุบันและใช้งานได้ 

3 12 27 10 1 3.11 62.26 

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

2 13 22 14 2 2.98 59.62 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

7. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่เที่ยงตรงตามสภาพความเป็นจริง 

3 16 27 7 0 3.28 65.66 

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

4 9 31 8 1 3.13 62.64 

9. บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู ้และ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

5 15 28 5 0 3.38 67.55 

10. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

8 15 26 4 0 3.51 70.19 

11.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ยืม  
ให้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนส่วนใหญ่ 
มีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้ เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงิน
สมทบกองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 

3 18 27 5 0 3.36 67.17 

12. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัว
ให้สามารถปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6 17 26 4 0 3.47 69.43 

13. บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ชี้แจง
ภารกิจและข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 

6 16 24 7 0 3.40 67.92 

14. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคี และมี
ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

8 13 26 6 0 3.43 68.68 

15. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร
กองทุนฯ 

9 12 24 7 1 3.40 67.92 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 
ของกองทุนยังไม่จูงใจในการธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่และไม่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 

7 21 19 4 2 3.51 70.19 

2. การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ต่อเนื่องและบุคลากรบางส่วนขาดความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 

8 20 20 4 1 3.57 71.32 

3. การมอบหมายงานไม่ตรงตามต าแหน่งงาน 4 15 27 4 3 3.25 64.91 

4. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
ขาดองค์ประกอบด้านการวิเคราะห์สภาวะ
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และการน า
ปัจจัยส าเร็จจากการด าเนินงานในอดีต  
ไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ จึงถูกปรับลด
คะแนนคุณภาพลงจาก 5.000 คงเหลือ 
4.000 

3 15 28 6 1 3.25 64.91 

5.  บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้ 
การท างานเกิดความล่าช้าและหาโอกาส 
ในการพัฒนาตนเองได้น้อย 

7 16 24 5 1 3.43 68.68 

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

7 17 23 5 1 3.45 69.06 

7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

7 17 21 6 2 3.40 67.92 

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

9 17 22 4 1 3.55 70.94 

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

9 16 22 5 1 3.51 70.19 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

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

7 14 29 3 0 3.47 69.43 

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน  
ซึ่งช่วยเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
ได้เป็นอย่างด ี

3 15 31 3 1 3.30 66.04 

3.  รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

6 14 26 7 0 3.36 67.17 

4. มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค าแนะน า ปรึกษาและก ากับการบริหาร
ครอบคลุมด้านการบริหารบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6 19 23 4 1 3.47 69.43 

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

5 12 27 8 1 3.23 64.53 

6.  มีงบประมาณเพียงพอและคล่องตัว 
ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6 15 25 4 3 3.32 66.42 

 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มาตรการควบคุมการเพ่ิมอัตราก าลัง 
ของภาครัฐ 

5 12 30 6 0 3.30 66.04 

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

8 15 26 3 1 3.49 69.81 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.5 สรุปปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกจากการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ตารางสรุปผลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกองทุนจากการตอบแบบสอบถาม 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เกณฑ์
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65 และจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาจัดท าเป็นข้อมูล ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. การสรรหาบุคลากรของกองทุนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตรงตามต าแหน่งงาน 

1 ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง  ๆ ของ
กองทุนยังไม่จูงใจในการธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่
และไม่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

2. กองทุนจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครบถ้วน 

2. การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานของ
บุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
และบุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 

3. กองทุนสามารถบริหารงานหรือด าเนินงานโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่ก าหนดไว้ 

3. บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้การท างานเกิด
ความล่าช้าและหาโอกาสในการพัฒนาตนเองได้น้อย 

4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง
ตามสภาพความเป็นจริง 

4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกองทุนเชิงลึก 
และความรู้ ด้ านนิ ติ กรรมสัญญาความรู้ เ รื่ อ ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนที่ถูกต้อง 

5. บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

5.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทั ล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 

6. ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการเป็นนักการตลาด 
(บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

7. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ยืม ให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ
กองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 

7. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 

8. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

8. บุคลากรขาดความมั่นคงในฐานะการงานและ
แ ร ง จู ง ใ จ เ นื่ อ ง จ า ก ส่ ว น ม า ก ไ ม่ มี ส ถ า น ะ 
เป็นข้าราชการ 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

9  บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ชี้แจงภารกิจ 
และข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 

 

10 .  บุ คล าก รมี ค ว าม รั ก ใ ค ร่  ส ามั ค คี  แ ล ะมี 
ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

 

11 .  ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ค ว ามส า คั ญ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม 
และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรกองทุนฯ 

 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากร
ภาครั ฐท า ให้ กองทุนต้ อ ง พัฒนาตามแนวทาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

1. มาตรการควบคุมการเพ่ิมอัตราก าลังของภาครัฐ 

2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน ซึ่งช่วยเป็นกรอบแนวทาง 
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
ได้เป็นอย่างดี 

2. ระบบค่าตอบแทนที่อิงกับระบบราชการท าให้ 
การจ่ายค่าตอบแทนไม่ยืดหยุ่น และไม่สะท้อนค่า
งาน 

3. รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

4. มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ค าแนะน า ปรึกษา และก ากับการบริหารครอบคลุม
ด้านการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

5. มีงบประมาณเพียงพอและคล่องตัวในการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.6 การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

สภาวะปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่เน้นการพัฒนาบุคคลเพ่ือบรรลุ
ตามวิสัยทัศน ์
2. การพัฒนาบุคลากรที่ให้ความส าคัญกับความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. โครงสร้างการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับภาระ
การด าเนินงานในปัจจุบันของกองทุน 

 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการมุ่ ง เน้นพัฒนาคน 
ให้มีศักยภาพ สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  การ พัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถ 
ของบุคลากรให้สร้างความพึงพอใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
3. โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง เป็นไปตามภารกิจ
ด าเนินงานของกองทุนอย่างเหมาะสม 

2.7 ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

1 .  ผู้ บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  
ให้ความส าคัญของการน าแผนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง และออกระเบียบ ประกาศ 
แนวทางการด าเนินงาน ที่สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 
2. เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แสวงหา
แนวทางและสร้างความร่วมมือในการบูรณาการ 
ในการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ในการพัฒนาทรัพยากรอย่างสูงสุด 

1. บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากร โดยเฉพาะกฎระเบียบ 
วิธีการที่ถูกต้อง ต้องอาศัยบุคลากรของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้  ค าแนะน า  ชี้ แนะ ท า ให้ งาน
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ใช้เวลานาน 
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บทที่ 3 
การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 1 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดี อยู่ ดี   
รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
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และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช . ) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี   
(พ.ศ. 2560 - 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา 
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง 
และต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 1) วัตถุประสงค์ 
  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุ มชน 
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 2) เป้าหมายรวม 
  เ พ่ือให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั งกล่ าว  ได้ก าหนดเป้ าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2.2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ คน ในสังคมไทย 
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  3.1) เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น
   ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
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  3.2) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   ๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ เป็นไป 
ตามความต้องการของตลาดงาน 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4.1) เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
  4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขัน  
ของภาคการผลิตและบริการ 
   ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศ 
ที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลง 
บริบทใหม่ ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลง 
ในบริบทต่าง ๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน  
    2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี  
ขั้นสูงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต  
โดยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการผลิต
และบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิด  
อุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ  
และหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรก 
อาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  
และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประมาณความต้องการใช้ในประเทศสูง  
และใช้ เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อนเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ  
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคง  
ด้านพลังงานและเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเ พ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุชีวมวล  
ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต 
     2.1)  วางแผนและพัฒนาก าลั งคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
โดยต้องมีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมาย  
ทั้งระยะเร่งรัด และระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนอง  
ต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน  
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แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรม
อนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์ ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนด  
กลุ่มก าลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามรถการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 

3.3 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของกลุ่มผู้รับบริการ จากกระทรวงแรงงาน เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงงาน  
และสามารถประสาน การท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของ
รัฐบาลและทิศทาง การพัฒนาประเทศไทย ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีแรกภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๒) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง 
หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี (๓) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ  
(๔) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน  
(๕) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร  
(๖) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ โดยมีประเด็น  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เ พ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค ์
 1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. สถานประกอบการมี ความพร้ อมด้ านแรงงานในการแข่ งขั นทาง เศรษฐกิ จ  
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
 โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 1 กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการ  
ที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยง 
 2. แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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 โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย (บูรณาการ + Quick Win) 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการ 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ข้อกฎหมาย รองรับการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและแก้ไขปัญหา 
ด้านแรงงาน (บูรณาการ) 

3.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ “ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่าสูง  
สู่ความยั่งยืน” แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้ 
 ช่วงท่ี ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน 
ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
(Zoning)  เร่ ง พัฒนามาตรฐานการด าเนินงานด้านแรงงานให้ เป็นสากล มุ่ ง เน้นให้แรงงานทุกคน 
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปัญหา  
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) 
เติมทักษะใหม่ด้วยการ (re-skill) และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลก 
ของการท างานที่ราบรื่น (smooth transition) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะถัดไป และพร้อมเผชิญต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
การเป็นแรงงานในยุค Thailand 4.0 
   ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
   1. มิติคน แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) มีทักษะ
ใหม่ (re-skilled) มีทักษะด้าน STEM สามารถท างานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น
   2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ ๘ ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (New Engine of Growth) 
 ช่วงที่ ๒ Innovative Workforce (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัลการสร้างระบบการจ้างงาน  
ที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนา
แรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและการจ้างงานข้ามแดน ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
   1. มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถท างาน
ในยุคที่ภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น 
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   2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย
รูปแบบเป็นระบบที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท 
 ช่วงที่ ๓ Creative Workforce (พ.ศ. ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืน  
ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDG) เป้าหมายข้อที่ ๘ 
“ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)  
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน (Decent Work)” และเพ่ือให้ 
ก าลังแรงงานมีทักษะด้าน STEM มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะ R & D ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่การท างาน ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ  
ของสหประชาชาติ  (SDGs) การจ้างงานเต็มที่  (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity)  
และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า (Decent Work) 
 ช่วงที่ ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการท างานแห่งปัญญา  
โดยการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้  
ความสามารถและสติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) 
และประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะได้ รับคือประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  (Middle Income Trap :  MIT)  
ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 

3.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งมีนโยบายหลัก  
และนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 (1) นโยบายหลัก  
  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
   ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาค 
การผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์  
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้และเป็นแรงขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 
 (2) นโยบายเร่งด่วน 
  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
แรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน 
 และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
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3.6 ระบบราชการไทย 4.0 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือ ประเทศไทย ๔.๐ นั้น ระบบราชการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูป 
เพ่ือรองรับและส่งเสริมประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเช่นกันซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานด้วยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า ระบบราชการ
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
และเปน็ที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใส ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล 
ซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ 
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอง 
ให้ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ 
กับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน 
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุก 
และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ 
ของทางราชการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน 
ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 
 ๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท างาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ 
องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู ง  และปรับตัว เข้าสู่ สภาพความเป็นส านักงานสมัย ใหม่ 
รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท 
ของตน ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ อย่างน้อย 
๓ ประการ ได้แก่ 
  ๑)  การสานพลั งระหว่ างภาครั ฐและภาคส่ วนอ่ืน  ๆ ในสั งคม (Collaboration) 
เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) 
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
  ๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ
เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 
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  ๓) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสาน 
กา ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ผ่ า น  Cloud Computing อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ เ ภ ท  Smartphone  
และ Collaboration Toolเ พ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด  (Mindset)  
ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

3.7 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 3.7.1 เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 
  (1) เป้าหมาย 
   พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  (2) พันธกิจ 
   1) เพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
   2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
   4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหาร
จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
  (3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 3.7.2 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
  1) แนวทางที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  1) ส่ ง เสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐ านสากล พัฒนา 
ขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม
จากผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ภายใต้ข้อจ ากัด  
ด้านทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน 
 และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
  2) ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency Based System) รายกลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะ  
ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัย
อุตสาหกรรม 
  3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ 
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  4) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ าและค่อนข้างต่ า (Unskilled & Semi Skill)  
ในระยะแรก เพ่ือให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพ่ือให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง 
คือ คนในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพ่ิมสัดส่วนของก าลังแรงงาน 2.0 - 3.0 - 4.0 
และให้ 1.0 หมดไป หรือมีน้อยที่สุด 
  5) มุ่งเน้นพัฒนาคนเพ่ือรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry)  
อาทิ หุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือข้ันสูง (High Skill Labour) เพ่ือตอบ Thailand 4.0 
  1.1) เป้าหมาย 
   (1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ 
ในเวทีโลก 
   (2) สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
  6) แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
   ความท้าทายที่ ส าคัญที่ สุ ด  คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ 
ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด  
รู้เท่าทันสื่อเท่าทันโลกด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดให้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บทฯ และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยท างานทุกคน 
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด 
   6.1) เป้าหมาย 
    พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

3.8 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาศักยภาพคนท างานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับก าลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล 
 2. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของก าลังแรงงาน 
 3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ก าลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล 
 2. ผลิตภาพแรงงานและรายได้ของกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
 3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 อ านาจหน้าที่ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕9 
ก าหนดให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 
การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบ  
ฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงาน 
ของประเทศ ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. จัดท าและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาก าลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง 
 1) การพฒันาและยกระดับมาตรฐานีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล 
 2) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 3) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5) การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง 
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 แผนปฏิบัติราชการเรื่ องที่  4 การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ ได้มาตรฐานสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างานให้แก่ผู้จบการศึกษาเพ่ือให้มีแรงงานใหม่ 
ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและการส ารวจความต้องการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงาน
แต่ยังมี อุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคคลากรของตน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเหล่านี้โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่ายเกี่ยวกับบทบาท 
การเป็นผู้ให้การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเองของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้กรมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณเพ่ืองานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าหมาย 
 1) การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับก าลังแรงงานของประเทศ 
 2) แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกแห่ง  
ได้รับโอกาส ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทั่วถึง 
 3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจน มีแนวทางในการก ากับดูแลการด า เนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส า เร็จ  
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพคนท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพก้าวทันเทคโนโลยี 

3.9 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564  

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีเป้าหมาย  
สร้างความพึงพอใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรวมทั้งน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงมีกลไกความพร้อมรับผิดชอบตามกรอบของกฎหมาย 
และหลักคุณธรรมพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งแผนกลยุทธ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นแผนระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงานฉบับที่3 (พ.ศ.2460 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
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 วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)  
 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์การที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions)  
 1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
และมีความสุข 
 4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์การให้มีความเข้มแข็ง  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives)  
 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจ 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. การบริหารอัตราก าลังเชิงกลยุทธ์ 
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
 4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 
 5. การให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระท าผิดวินัย 

3.10 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี 4.0 
 พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถ  
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 2. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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บทที่ 4 
การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญผ่านโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยคณะท างาน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1 ก อ ง ทุ น มี ก ร อ บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ก อ ง ทุ น 
ซึ่ งก าหนดให้แผนปฏิบัติ การด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นเป็นหนึ่ งแผนของกองทุน  
ซ่ึงน าแผนนั้นมาใช้ในการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2 บุคลากรมีจิตบริการเอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศและของกองทุน 
3 บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคี และมีความร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีม 
4 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรกองทุนฯ 

1 ผู้ปฏิบัติ งานหรือเจ้ าหน้าที่ อาจจะไม่ เข้ า ใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ  ที่ เกี่ยวข้อง 
กับกองทุน 
2 ระบบค่าตอบแทนของลูกจ้างกองทุนต่างจากระบบ
ค่าตอบแทนของเอกชน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ รวมถึงข้อจ ากัดด้านความก้าวหน้า 
ในอาชีพ อาจไม่จูงใจให้ลูกจ้างท างานกับกองทุน 
ระยะยาว 
3 ยั งขาดการวางระบบการบริหารทรัพยากร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
4 บุคลากรมีอย่างจ ากัดท าให้ขาดการถ่ายทอดความรู้ 
และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
5 บุคลากรยังมีข้อจ ากัดด้านการใช้ IT ส่งผลให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมใหม่ค่อนข้างน้อย 
6 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเครียดในการท างาน 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานลดลง 
7 การโยกย้ ายและหมุน เวี ยนสับ เปลี่ ย นง าน 
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน 
ไม่ต่อเนื่องและบุคลากรบางส่วนขาดความช านาญ 
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เชิงลึก 
8 บุคลากรมีภารกิจหลากหลายท าให้การท างาน 
เกิดความล่าช้า 
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โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ส่ งผลให้บุคลากรสามารถน า เทคโนโลยีมาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
2 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง 
แผนกรม ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่เ อ้ือต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ชัดเจน 
3 กระแสโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย รวดเร็ว  นวัตกรรม และมีความคิด
สร้างสรรค์ซึ่งผลต่อการด าเนินการของกองทุน  
แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ พ ร้ อ ม  
โดยต้องมีองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น 
4 มีคณะกรรมการส่งเสริมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้ค าแนะน า  ปรึ กษา และก ากับการบริหาร
ครอบคลุมด้านการบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ เ อ้ืออ านวย 
ให้กองทุนขับเคลื่อนอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2 สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
3 กระแสการพัฒนาทุกมิติ  การเปลี่ ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารและการพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคล ในรู ปแบบ เดิ ม  ทั กษะ เ ดิ ม  
ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

สภาวะปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่เน้นการพัฒนาบุคคลเพ่ือบรรลุ
ตามวิสัยทัศน ์
2. การพัฒนาบุคลากรที่ให้ความส าคัญกับความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. โครงสร้างการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับภาระ
การด าเนินงานในปัจจุบันของกองทุน 

 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการมุ่ ง เน้น พัฒนาคน 
ให้มีศักยภาพ สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ให้สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้บริหารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. โครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง เป็นไปตามภารกิจ
การด าเนินงานของกองทุนอย่างเหมาะสม 
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ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค 

1 .  ผู้ บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  
ให้ความส าคัญของการน าแผนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริ ง  และออกระเบียบ 
ประกาศ แนวทางการด าเนินงาน ที่สนับสนุน
บุคลากรให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 
2. เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แสวงหา
แนวทางและสร้างความร่วมมือในการบูรณาการ 
ในการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ในการพัฒนาทรัพยากรอย่างสูงสุด 

1. บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ความรู้ 
ด้านการบริหารทรัพยากร โดยเฉพาะกฎระเบียบ 
วิธีการที่ถูกต้อง ต้องอาศัยบุคลากรของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้  ค าแนะน า  ชี้ แนะ ท า ให้ งาน
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ใช้เวลานาน 

 

  ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ โดยการร่วมระดมความคิดเห็น  
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

(คงเดิม) 

4.2 พันธกิจแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจ
กองทุน 
 3 .  ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พชี วิ ต ก า ร ท า ง า น 
ของบุคลากร 

(คงเดิม) 

 จากการร่วมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมตกลงร่วมกันว่าให้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังคงเดิม  
และท าการทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงดังนี้ 
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4.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้าน ต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

   X   X X กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

  X 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย 
เพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

X X X    X  พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้อง 
ภารกิจกองทุน 

  X 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร   X 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังความเชือ่มโยงแผนปฏบิัติการกองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ด้านที่ 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

นโยบายหลัก  
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย 
 
นโยบายเร่งด่วน 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 12 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

เรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(พ.ศ.2563 – 2565) 

 

แนวทางที ่1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางที ่๖ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ    

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ    

แผนแม่บทด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ประเด็นหลักที่ 1 
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ประเด็นหลักที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ด้านกองทุนพัฒนา 

“บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนให้มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองทุน” 

1. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถ  
และทักษะในการปฏิบั ติงาน 
ของบุคลากรให้สอดคล้อง
ภารกิจกองทุน 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การท างานของบุคลากร 

วิสัยทัศน์ แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์  บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผังความเชื่อมโยงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 

ประเด็นหลักกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

เป้าประสงค ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

3. การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 ประเด็นหลักที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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บทที่ 5 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และน าผลดังกล่าวเพ่ือการวิเคราะห์ และการประมวลความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจ มาก าหนด
ทิศทาง นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
รายละเอียดดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของกองทุน 

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

 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
  ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
   โครงการ/กิจกรรม 
  1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  2. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  4. กิจกรรมการการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน  
  5. กิจกรรมติดตามการด าเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคลากรของกองทุน 
  ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
   เป้าประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
   โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
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  2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  3. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  4. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint  
  6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมิน 
เงินสมทบ 
   7. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
   เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
   กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
   โครงการ/กิจกรรม 

 1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้

ในการท างาน 
 3. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  40  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
ระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุน 
มีประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาล 

พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท า 
ค าบรรยายลักษณะ
งานของบุคลากร
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุกต าแหน่งงานใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผลลัพธ์ 
ค าบรรยายลักษณะงานมคีวามถูกต้องครบถ้วน 

1. จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเร็จ 
ของการชี้แจงแนวทาง
และวิธีการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ 

ผลผลติ 
ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ปญัหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานสามรถน ามาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับตัวเพื่อผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

2. กิจกรรมชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

   

ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างตาม 
การปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีหน่วยงานโครงสร้างทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และจากกรมบญัชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
โครงสร้างของกองทุนสามารถท าให้กองทุน
ขับเคลื่อนภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ 

3. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแนว
ทางการด าเนินงาน 
สรรหา และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4. กิจกรรมการจัดท า
แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา 
และเลือกสรรที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทาง 
การด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริงเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา 
และเลือกสรรที่สามารถปฏิบตัิงานได้ดีขึ้น 

5. กิจกรรมการติดตาม
การด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร 
ของกองทุน 

   

2. การพัฒนา
บุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
 

พัฒนาบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสูง 
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80  
ผ่านการทดสอบ
หลักการฝึกอบรม 

ผลผลิต 
ผู้บริหารหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
ผลลัพธ ์
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีขีด
ความสามารถและสมรรถนะสูงในการบริหารงาน
การเงินการคลังของเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

   

ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานสามารถ

ผลผลติ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

7. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาที่ก าหนด เท่ากับ 
ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ ์
การประเมินผลการด าเนินงานตามเง่ือนไข 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ  
ร้อยละ 90 

ผลผลติ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ระดับหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏบิัติไดร้ับรู ้
และเข้าใจแผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าป ี
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าป ี

8. โครงการสมัมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปี
งบประมาณ 

   

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ร้อยละ 
85 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรม
เพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ านวน 80 คน 
ผลลัพธ ์
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้
ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

9. โครงการเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
๑. จ านวนเจ้าหน้าที่
ของกองส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้ปฏิบัติด้านภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
๕๓ คน 
๒. ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีผล 
การประเมินการเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ผลผลิต 
บุคลากรกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการสรา้งอินโฟกราฟิกมากขึน้ 
ผลลัพธ ์
1. บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการน าเสนอข้อมูล 
ทางอินโฟกราฟิก 
2. บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับน าเสนอข้อมูล
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

   

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนด้านการ
ประเมินเงินสมทบมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
เป็นไปในแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปใน
แนวทางและมาตรฐานเดียวกันเพิม่ขึ้น 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู ้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 
ผลลัพธ ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ 

12. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธภิาพบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 

   

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของบุคลากร 

บุคลากรไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของบุคลากร 

เจ้าหน้าที่มีมุมพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและบอร์ด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริงเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา 
และเลือกสรรทีส่ามารถปฏิบตัิงานได้ดีขึ้น 

13. กิจกรรมการจดัมุม
พักผ่อนตามอัธยาศยั 
และบอรด์นิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

   

เจ้าหน้าท่ีมสีภาพ 
แวดล้อมและ
เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการท างาน 

ผลผลติ 
1. สถานท่ีปฏิบตัิงานมสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 
2. มีเครื่องมือท่ีใช้สนับสนุนในการท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
และมีเครื่องมือที่ใช้ในการท างานเพียงพอ 

14. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้เหมาะสม
และจัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช้ใน 
การท างาน 

   

เจ้าหน้าท่ี 
มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงานมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 

15. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อมการ
ท างานให้เหมาะสม 
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5.3 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
ประเด็น

หลัก 
เป้า 

ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 1 1 1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

1 1 1 2. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - 9,120 9,120 

1 1 1 3. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1 1 1 4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1 1 1 5. กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากร 
ของกองทุน 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 1 1 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของผู้บริหารหน่วยงาน 

210,900 - - 

2 1 1 7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

1,033,300 1,017,100 1,017,100 

2 1 1 8. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประจ าปี 

944,800 1,348,700 1,348,700 

2 1 1 9. โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

364,400 808,800 808,800 
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ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ 

กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
2 1 1 10. โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic  

อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
- 77,240 - 

2 1 1 11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

- 631,900 - 

2 1 1 12.  โครงการสัมมนา เรื่ อง  การ เ พ่ิมประสิทธิภาพบุ คลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

854,400 854,400 854,400 

3 1 1 13. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 14. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 15. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมเงิน 3,407,800 4,747,260 4,038,120 
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5.4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสรจ็ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
2. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
3. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน             
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
5. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

            

6. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

            

8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 

            

9. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

            

10. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการท างาน 

            

11. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 
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5.5 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์  : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของกิจกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 กิจกรรมชี้แจง
แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลา
มาช่วยในการก ากับเพื่อให้
บุคลากรทราบตั้งแต่ 
รอบการประเมิน 

ผลผลิต 
ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
ปัญหา อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงานสามารถน ามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุน 
มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
และปรับตัวเพื่อผล 
การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ 

ประกาศ
หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ
ราชการได้ภายใน
เดือนตุลาคม 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการในปีท่ี
ผ่านมา 
2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 
3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
5. ให้ค าปรกึษา แนะน า 
กระบวนการการประเมินผล
การปฏิบตัริาชการให้
หน่วยงานที่มีข้อสงสัย 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

9,120 ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด  
     ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
 และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 

 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มปีระสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
    และธรรมาภิบาล 

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลา 
มาช่วยในการก ากับเพื่อใหบุ้คลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

5. เป้าหมาย 
 บุคลากรกองทุนมีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการประเมินผลรายบุคคล 

6. ขั้นตอน 
 6.1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
 6.3 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอกรมเห็นชอบ 
 6.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 6.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่มีข้อสงสัย 

7. ผลผลิต 
 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามารถน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมข้ึน 

8. ผลลัพธ์  
 การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
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9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

10. งบประมาณ  
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน  9,120 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

11. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
เกณฑ์การวัด :  
 

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ระดับที่ 3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 30 ธันวาคม  
ระดับที่ 4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 15 ธันวาคม 
ระดับที่ 5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 
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กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
ในปีท่ีผ่านมา 

บุคลากรกองทุนมี
ประสิทธิภาพสูงด้วย
ระบบการประเมินผล
รายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของ
การช้ีแจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

            บท..  

2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 

             บท.  

3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 

             บท.  

4.ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

             บท.  

5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการให้
หน่วยงานท่ีมีข้อสงสัย 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์  : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของกจิกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 กิจกรรมทบทวน

โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อให้โครงสร้างการ
บริหารกองทุน
สอดคล้องกับภารกิจ
ปัจจุบันของกองทุน 

ผลผลิต 
มีหน่วยงานโครงสร้างที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน และจาก
กรมบัญชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
โครงสร้างของกองทุน
สามรถท า ให้ กองทุน
ขั บ เคลื่ อนภารกิ จ ไ ด้ 
ตามวัตถุประสงค์ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

สามารถ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 
ไตรมาสแรก 

1. จัดประชุมคณะท างาน 
2. เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
3. ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
กระทรวงการคลัง 

ต.ค. 63 
- 

ส.ค. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
    และธรรมาภิบาล 

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารกองทุนสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของกองทุน 

5. เป้าหมาย 
 โครงสร้างการบริหารของกองทุนสามารถรองรับกับสภาวะการปัจจุบันและอนาคต 

6. ขัน้ตอน 
 6.1 จัดประชุมคณะท างาน 
 6.2 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 6.3 ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

7. ผลผลิต 
 มีหน่ วยงานโครงสร้ า งที่ ได้ รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
และจากกรมบัญชีกลาง 

8. ผลลัพธ์  
 โครงสร้างของกองทุนสามรถท าให้กองทุนขับเคลื่อนภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ 

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เกณฑ์การวัด :  
 

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนโครงสร้าง 
ระดับที่ 3 เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ระดับที่ 4 เสนอขอความเห็นชอบกระทรวงการคลัง 
ระดับที่ 5 โครงสร้างกองทุนได้รับความเห็นชอบ 
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กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดประชุมคณะท างาน ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับ 5             บท..  

2. เสนอขอความเห็นชอบ
จ า ก ค ณ ะ อนุ ก ร ร ม ก า ร
บริหารกองทุน 

             บท.  

3. ขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
3 กิจกรรมการ

จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

เพื่อให้หน่วยงานตาม
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีแนว
ทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางใน
การด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถ 
ใช้ปฏิบัติงานจริง  
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้บุคลากรจาก
การสรรหา และ
เลือกสรรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก 

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อ
พิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 
2. เสนอกรมขอความเห็นชอบ
แนวทาง 
3. จัดส่งแนวทางการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
ด าเนินการ 

ธ.ค. 63 
- 

ม.ค. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 57 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที1่ : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
    และธรรมาภิบาล 

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5. เป้าหมาย 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6. ขั้นตอน 
 6.1 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 
 6.2 เสนอกรมขอความเห็นชอบแนวทาง 
 6.3 จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

7. ผลผลิต 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

8. ผลลัพธ์  
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

9. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 58 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

เกณฑ์การวัด :  
ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนโครงสร้าง 
ระดับที่ 3 เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ระดับที่ 4 เสนอขอความเห็นชอบกระทรวงการคลัง 
ระดับที่ 5 โครงสร้างกองทุนได้รับความเห็นชอบ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  59  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดับ 5             บท..  

2 .  เ ส น อก ร ม ขอค ว าม
เห็นชอบแนวทาง 

             บท.  

3 .  จั ด ส่ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

             บท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  60  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒ นาฝีมือแรงงาน 

ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ล า
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาที่ก าหนด 

ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และด าเนินการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไข
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กั บนโยบายของรั ฐบาล/
กระทรวงการคลงั 

ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาคที่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
และด าเนินการได ้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
เท่ากับ ร้อยละ 80 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการ 
จัดอบรมและวิทยากร 
2. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีการบรรยาย
พร้อมฝึกปฏบิัต ิ
4. ประเมินผล
โครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

ม.ค. 64 
- 

มี.ค. 64 

1,017,100 กลุ่มงาน
การเงินและ
บัญชีกองทุน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 61 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
    กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเงิน 2) การสนองประโยชน์  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การปฏิบัติการ 4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมนุเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
   ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
      4.2 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่ วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
       - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
       - การประชุมปิดการตรวจสอบ 
       - การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
       - การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 
   ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
      6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิ
      6.2 การด าเนินงานการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน 
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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 เ พ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้   
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

7. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
จ านวน 78 แห่ง สามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด  

8. ขั้นตอน 
  8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 
  8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  8.3 ด าเนินโครงการโดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 
  8.4 ประเมินผลโครงการ 
  8.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ  

9. ผลผลิต 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

10. ผลลัพธ์ 
 การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์  
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และสอดคล้อง  
กับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

11. ระยะเวลา 
 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 
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12. งบประมาณ 
 ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนเงิน 1,017,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 12.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
  - ภาคทฤษฎี 1 คน (600 บาท x 9 ชม. x 1 คน)    5,400 บาท 
  - ภาคปฏิบัติประจ ากลุ่ม 8 คน (600 บาท x 9 ชม. x 3 คน)   43,200 บาท 
 12.2 ค่าอาหาร 
  - ค่าอาหารกลางวัน (182 คน x 650 บาท x 3 วัน) 354,900 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (182 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)   54,600 บาท 
 12.3 ค่าท่ีพัก (152 คน x 900 บาท x 3 คืน) 410,400 บาท 
 12.4 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (164 คน x 300 บาท)   49,200 บาท 
 12.5 ค่าเอกสารการฝึกอบรม (164 ชุด x 600 บาท)   98,400 บาท 
 12.6 ค่ายานพาหนะส าหรับวิทยากร      1,000 บาท 
 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของจ านวนหน่วยงานในภูมิภาคที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
๖3 

พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการจัดอบรม
และวิทยากร 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และรายงานการเงิน 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาคที่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินการ 
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑๐             งบ.  

๒. จัดท าโครงการและ 
ขออนุมัติโครงการ 

๒๐             งบ.  

๓. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบัต ิ

๔๐             งบ. สพ./ตส./
สพร./
สนพ. 

๔. ประเมินผลโครงการ ๒๐             งบ. สพ./ตส./
สพร./
สนพ. 

๕. สรปุผลการด าเนิน
โครงการ 

๑๐             งบ.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการสมัมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมสมัมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
5 โครงการสัมมนา เรื่อง  

การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานระดับหัวหนา้
หน่วยงานและผู้ปฏิบตั ิ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผลผลติ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานระดับหัวหนา้
หน่วยงานและผู้ปฏบิัติ 
ได้รับรู้และเข้าใจแผน 
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
มากกว่าร้อยละ 90 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีจัดสัมมนา
และวิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนนิการสมัมนา  
4. ประเมินผลโครงการ
และจัดท า  
Pre-Post test  
5. จัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

ธ.ค. 63 
- 

ก.พ. 64 

1,348,700 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.2.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.3 การเร่ งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแ รงงาน ตามระเบียบ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีลูกหนี้คงเหลือยังไม่ปิด
บัญชี จ านวน 6,000 ราย เพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลูกหนี้และหน่วยงานที่รับลูกหนี้จากหน่วยงานอ่ืน  
มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ทราบว่ามีลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและต้องด าเนินการจ านวนกี่ราย และให้ 
ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดและด าเนินการ ดังนี้ 
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   (1) ส่งฟ้องคดีลูกหนี้และติดตามหนี้ค้างช าระลูกหนี้ที่ยังไม่ปิดบัญชี  
   (2) สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา และรายงานผลสืบทรัพย์ 
และบังคับคดีทุก 3 เดือน เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 
   (3) เสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์ 
อายุความครบ 10 ปี 
   (4) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งลูกหนี้ของตนไปฟ้องคดีและหน่วยงาน 
ที่รับลูกหนี้มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ว่าตรงกันหรือไม่ กรณีรายชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกัน  
ให้ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีกับหน่วยงาน  
ที่รับฟ้องคดีต้องตรงกัน  
  5.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวจะต้องด าเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือ 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ กองส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 6.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด 
การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 และการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. เป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนภูมิภาค กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ประสานงาน รวมจ านวน 250 คน 
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8. ขั้นตอน 
 8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินการสัมมนา  
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ
แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

12. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงิน 1 ,348,700บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น 
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 
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16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17. ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีจัดสมัมนา
และวิทยากร 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสมัมนา 20             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสมัพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 85 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
6 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้ารบั 
การอบรมเพิ่มทักษะ 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกจิกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ านวน 
80 คน 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีทักษะ
ความรู้ในการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 85 

บุคลากรกองทุน 
มีทกัษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 85 

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

มี.ค. 64 
- 

ก.ค. 64 
 

808,800   
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
404,400) 

กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

4. สอดคล้องกับ 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   เป้าหมาย 3 รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
   ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
   และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
   ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

   กลยุทธ์  : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้
ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้
จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จของการ
ทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคต โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงิน วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
และภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัด 
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ  
และเงื่อนไขในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิงรุก  
รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน หรือกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่ขาดความพร้อมอย่างแท้จริง 
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 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ 
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ ประกอบกิจการ  
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่า 
การประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน  
และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยแนะน าให้กับผู้ประกอบกิจการ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้  

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์การขายและการตลาด เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ 
การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุ เป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เ พ่ือให้บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีทักษะความรู้ เกี่ ยวกับการเป็น 

นักประชาสัมพันธ์  
 6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึง

กลุม่เป้าหมาย 

7. เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ประสานงาน จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน  
รวมจ านวน 100 คน  

8. ขั้นตอน 
  8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรมและวิทยากร 
 8.2 ขออนุมัติโครงการ 
 8.๓ ด าเนินการอบรม 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
  บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 80 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงาน  

11. ระยะเวลา 
   มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 
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12. งบประมาณ     
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินจ านวน 808,800 บาท (แปดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ  404,400 บาท (สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 85 
 

ที่ รายการ
1 ค่าทีพ่กั 138,300   บาท

- ห้องพกัเด่ียว (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) 1,450    บาท 3 คืน 2 คน 8,700         บาท

- ห้องพกัคู่ 900      บาท 3 คืน 48 คน 129,600     บาท
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 63,600     บาท

 วันที ่1
 - แบ่งกลุ่ม 1,200    บาท 8 ชั่วโมง 5 คน 48,000       บาท
 วันที ่2
 - บรรยาย 1,200    บาท 8 ชั่วโมง 1 คน 9,600         บาท
 วันที ่3
 - บรรยาย 1,200    บาท 5 ชั่วโมง 1 คน 6,000         บาท

3 ค่าอาหาร 187,500   บาท
- ค่าอาหารไมค่รบมือ้ 700      บาท 5 มือ้ 50 คน 175,000     บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50        บาท 5 มือ้ 50 คน 12,500       บาท

4 ค่าเอกสารการฝึกอบรม 100      บาท 50 ชุด 5,000       บาท
5 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 200      บาท 50 ชุด 10,000     บาท

404,400   บาทรวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
7 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างอินโฟ
กราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูล 
2. เพื่อให้เกิดทักษะและ
ทัศนคติที่ดี ในการสร้าง
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก ส า ห รั บ 
การน าเสนอข้อมูล 
3. เพื่อสามารถน าการสร้าง
อินโฟกราฟิกไปประยุกต์ใช้
ในการน า เสนอภารกิ จ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลิต 
บุคลากรกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิกมากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรของกองส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้าน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีทักษะและทัศนคติที่ ดี ในการ
น าเสนอข้อมูลทางอินโฟกราฟิก 
2. บุคลากรของกองส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้าน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับ
น าเสนอข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ของกองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัต ิ
ด้านภารกจิกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๕๓ คน 
๒. ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
โครงการที่มผีล 
การประเมินการเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีผลการ
ประเมินการเข้า
อบรมมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

1. ติดตอ่ประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการ
จัดอบรมและ
วิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนินโครงการ
โดยวิธีการบรรยาย
พร้อมฝึกปฏบิัต ิ
4. ประเมินผล
โครงการ 
5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินโครงการ 

มิ.ย.64 
- 

ก.ย. 64 

77,240 ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

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

1. ชื่อโครงการ การสร้าง Info Graphic อย่างมอือาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค ์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยมีนโยบายให้แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ 
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงผลิตภาพของปัจจัยแรงงาน  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวก  
ต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนท างาน 
องค์กรจะอยู่รอดและพัฒนาศักยภาพต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
จึงมีความจ าเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา 
 อินโฟกราฟิกเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการน าเสนอข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่าน 
และเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน อย่างเช่น แผนที่ งานวิจัย ป้าย  
โดยอินโฟกราฟิกนิยมใช้ในสายงานด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพ่ือให้แสดงถึงข้อมูล
ที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น การน าอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ในการการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงเป็นอีกทางเงือกหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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คณะต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สบายตา ด้วยอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ และชวนให้ประชาชนคนทั่วไปได้
ติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย การจัดท าข้อมูลโดยใช้อินโฟกราฟิกจะท า
ให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถรับรู้ 
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท างาน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมื อแรงงาน จึงจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

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

7. เป้าหมาย 
 การน า เสนอข้ อมู ลสามารถท า ให้ ผู้ ใ ช้ บริ การกองทุน เข้ าถึ งภารกิ จของกองทุน 
ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

8. ขั้นตอน 
 8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 
 8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินโครงการโดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

9. ผลผลิต 
 บุคลากรกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิกมากขึ้น 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการน าเสนอข้อมูลทางอินโฟกราฟิก 
 10.2 บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แร ง ง าน  ส ามารถ ใช้ อิ น โฟกรา ฟิกส าหรั บน า เ สนอข้ อมู ลภารกิ จกองทุ น พัฒนาฝี มื อแร ง งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลา 
 มิถุนายน 2564 - กันยายน 2564 
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12. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน  เป็นเงิน  77 ,240 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 
 12.1 ค่าวิทยากรภาคเอกชน เป็นเงิน 55,200 บาท  
   - ภาคทฤษฎี จ านวน 1 คน x 1 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท x 2 รุ่น 
    เป็นเงิน  2,400 บาท 
   - ภาคปฏิบัติ จ านวน 2 คน x 11 ชั่วโมง x ชั่วโมงละ 1,200 บาท x 2 รุ่น 
    เป็นเงิน 52,800 บาท 
 12.2 ค่าอาหารแบบไม่ครบมื้อ ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมและผู้ประสานงาน 
    เป็นเงิน 13,920 บาท  
   - ผู้เข้าอบรม มื้อละ 120 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน X 24 คน x 2 รุ่น 
    เป็นเงิน 11,520 บาท 
   - ผู้ประสานงาน มื้อละ 120 บาท X 1 มื้อ X 2 วัน X 5 คน x 2 รุ่น  
    เป็นเงิน  2,400 บาท 
 12.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมและผู้ประสานงาน  
   เป็นเงิน  8,120 บาท 
  - ผู้เข้าอบรม มื้อละ 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน X 24 คนx 2 รุ่น  
   เป็นเงิน  6,720 บาท 
  - ผู้เข้าอบรม มื้อละ 35 บาท X 2 มื้อ X 2 วัน X 5 คนx 2 รุ่น 
   เป็นเงิน  1,400 บาท 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 14.1 จ านวนเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕๓ คน 
 14.2 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการที่มีผลการประเมินการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) เป้าหมายตัวช้ีวัด น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานที่
ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 

๑. จ านวนเจ้าหน้าที่ของ
กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝี มื อ แ ร ง ง า น ผู้ ป ฏิ บั ติ 
ด้านภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝี มื อแร งงาน  เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  
๕๓ คน 
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมโครงการที่มีผล
การประเมินการเข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
เจ้ าหน้าที่ที่ เข้า
ร่วมโครงการที่มี
ผลการประเมิน
การเข้าอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 

             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

             บก.  

3.  ด าเนินโครงการโดยวิธีการ
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 

             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ              บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

ตามระเบียบ เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดยีวกันเพิ่มขึ้น 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
8 โครงการเสรมิสร้าง

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีความเข้าใจในกระบวนการ
ติดตามสถานประกอบกิจการ  
ที่อยู่ในข่ายบังคับ (ที่มีลูกจ้าง 
100 คนขึ้นไป) ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย และน าไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบ
กิจการด าเนินการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ผลผลิต 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โคร งการ เส ริ มสร้ า ง
ศั กยภาพเ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านก อ งทุ น 
ด้ านการประ เมิ น เงิน
สมทบมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านได้
ถู กต้ องตามระ เบี ยบ
เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมิน
เงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ เป็นไปใน
แนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 

มากกว่าร้อยละ 
80 ของผูเ้ข้ารว่ม
โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพเจา้หนา้ที่
ผู้ปฏิบตัิงานกองทุน
ด้านการประเมิน
เงินสมทบมคีวามรู ้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
เป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐาน
เดยีวกันเพิ่มขึน้ 

1. ประสานวิทยากร 
แ ล ะ จั ด ห า ส ถ า น ที่ 
ในการด าเนินโครงการ 
2 .  จั ดท า โคร งการ  
และขออนมุัติโครงการ 
3 .  ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ 
4. ประเมินผลโครงการ 
5. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

พ.ย.63 
- 

ธ.ค.63 

631,900 กลุ่มงาน 
ส่ ง เสริ มและ
รั บ ร อ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์ 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนด้านการประเมินเงินสมทบ 

๒. เลขที่โครงการ  กพร.           /2564 

๓. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๔. ความสอดคล้อง  
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งให้สิทธิและประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ให้มีความเหมาะสม และเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ 
ด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับบุคคลที่จะรับเข้าท างาน  
และลูกจ้างของตนเอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่รับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในแต่ละจังหวัด มีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบมีผลให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ใหม่ยังขาดความรู้ความช านาญ  
จากการติดตามผลการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ าการปฏิบัติ งานในแต่ละจังหวัดยังมีความเข้าใจ 
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผิดพลาด ท าให้เกิดปัญหา  
ในการปฏิบัติงานดังประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 5.1 กระบวนการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ (ท่ีมีลูกจ้าง 100 คนข้ึนไป) 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย สถานประกอบกิจการที่ด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ไม่ครบทุกปี สถานประกอบกิจการที่ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท.2) ประจ าปีแล้วแต่ช าระไม่ครบถ้วน  
 5.2 การตรวจสอบแบบแสดงการการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี  
การค านวณเงินสมทบประจ าปี และเงินเพ่ิมตามกฎหมาย 
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 5.3 การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ ใช้บริการในเรื่องต่าง  ๆ เช่น การขึ้นทะเบียน  
สถานประกอบกิจการที่เข้าข่าย และการชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง  
กับการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ระยะเวลาในการด าเนินการ  
ตามกฎหมาย บทก าหนดโทษ กรณีฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉย เงินกู้ เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 5.4 การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ผ่านระบบ  
e-Service วิธีการกรอกข้อมูล กรณีการจ่ายเงินสมทบ 
 5.5 แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมีความเข้าใจในกระบวนการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ  
(ที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป) ให้ด าเนินการตามกฎหมาย และน าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบ
กิจการด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

7. เป้าหมาย 
 7.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 7.๒ สามารถขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7.๓ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มากยิ่งขึ้น 

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

9. ผลผลิต 
 ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติ งานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันเพ่ิมขึ้น 

10. ผลลัพธ์ 
 แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖3 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร 
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12. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวนเงินทั้งสิ้น 
631,900 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ วันที่ 1 
  - บรรยาย   ๖๐๐ บาท 1 ชั่วโมง 2 คน   1,2๐๐ บาท 
  - บรรยาย   ๖๐๐ บาท 2 ชั่วโมง 2 คน   2,4๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ วันที่ 2 
  - บรรยาย   600 บาท 1.30 ชั่วโมง 3 คน   2,700 บาท 
  - อภิปราย   600 บาท 1.30 ชั่วโมง 4 คน   3,600 บาท 
 ๒. ค่าพาหนะวิทยากร 
         2 คน   1,000 บาท 
 3. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้สังเกตการณ์ 
  - ค่าอาหารแบบไม่ครบทุกม้ือ 700 บาท 2 มื้อ 180 คน 252,000 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท 4 มื้อ 180 คน   36,000 บาท 
 4. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมสัมมนา 
       จ านวน 150 คน 270,000 บาท 
  - ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมสัมมนาคืนละ (900 บาท x 2 คืน x 150 คน)   
 ๕. ค่าเอกสารการฝึกอบรม 200 บาท จ านวน 180 ชุด  36,000 บาท 
 6. ค่าวัสดุการฝีกอบรม  150 บาท จ านวน 180 ชุด  27,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น (หกแสนสามหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)      631,900 บาท  
หมายเหตุ  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ      

๑3. ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    

๑4. ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน  
ด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปในแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกันเพ่ิมข้ึน 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานท่ี 
ในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบ
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นไป 
ในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบ
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ เป็นไป 
ในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันเพิ่มขึ้น 
 

10             สร. สพ. 

2. จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติโครงการ 

30             สร. สพ. 

3. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

30             สร. สพ. 

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

20             สร. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการสมัมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกจิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรูค้วามเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
9 โครงการสัมมนา  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีและ
เป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มากกว่า
ร้อยละ 90 

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

ก.พ. 64 
- 

มี.ค. 64 

854,400 กลุ่มงาน
บริหารกองทุน 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน 
 พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามหนี้ ส่งฟ้องคดีสื บทรัพย์บังคับคดี
ลูกหนี้กองทุนเดิมที่กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2539 การให้เงินกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเงินบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นทั้งงานบริการประชาชนและงานประจ าที่เป็นภารกิจส าคัญ  
ของกรม เนื่องจากต้องด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่ งลู กจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นก าลั งส าคัญขององค์กร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ กระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบอัตราก าลังลูกจ้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จ านวน 120 อัตรา และกรมเห็นชอบ
ให้ด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ณ ส่วนกลาง กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 31 อัตรา  
และส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 70 แห่ง รวมจ านวน 89 อัตรา 
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 5.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
วงเงินให้กู้ยืม จ านวน ... ล้านบาท และวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ... ล้านบาท จึงต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างกองทุน เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ประกอบกิจการได้ทราบ
โดยทั่วกัน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5.3 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นก าลังส าคัญขององค์กร จึงเห็นควรจัดสัมมนาลูกจ้างกองทุนทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประสบผลส าเร็จ 

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

7. เป้าหมาย 
 ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้ประสานงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 140 คน 

8. ขั้นตอน 
 8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน 
ให้ประสบผลส าเร็จ 
 10.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 10.3 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
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 10.4 น าความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564 

12. งบประมาณ 
   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงินจ านวน 854,400 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

 
13. ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 

ที่ รายการ
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 86,100    บาท

วันที ่1 วิทยากรภาครัฐ 18,000    บาท
- บรรยาย (เช้า) 600        บาท 1 ชั่วโมง 2 คน 1,200       บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนค าขอกู้ยืมเงิน ค าขอรับเงินช่วยเหลือ (บ่าย) 600        บาท 4 ชั่วโมง 7 คน 16,800     บาท
 หรืออดุหนุน และการรายงานผล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 (จ านวน 7 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน)
วันที ่2 วิทยากรภาคเอกชน 66,000    บาท
- วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (เช้า)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 3 ชั่วโมง 6 คน 21,600     บาท
- วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (บ่าย)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 5 ชั่วโมง 6 คน 36,000     บาท
- วิทยากรกจิกรรมกลุ่ม (ค่ า)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 1 ชั่วโมง 6 คน 7,200       บาท
- น าเสนอและสรุปผลงานกจิกรรมกลุ่ม (ค่ า) 1,200     บาท 1 ชั่วโมง 1 คน 1,200       บาท
วันที ่3 วิทยากรภาครัฐ 2,100      บาท
- บรรยาย (เช้า) 600        บาท 3.5 ชั่วโมง 1 คน 2,100       บาท

2 ค่าทีพั่ก 305,300  บาท
- ห้องพกัเด่ียว ประธานเปิดการสัมมนา 1,450     บาท 1 คืน 1 คน 1,450       บาท
- ห้องพกัคู่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ประสานงานและผู้สังเกตการณ์ (15-16 ม.ค.63) 900        บาท 2 คืน 138 คน 248,400   บาท
- ห้องพกัเด่ียว ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ประสานงานและผู้สังเกตการณ์ (15 ม.ค.63) 1,450     บาท 1 คืน 1 คน 1,450       บาท
- ห้องพกัคู่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (ต่างจังหวัดเข้าพกัคืนวันที ่14 ม.ค. 63) 900        บาท 1 คืน 60 คน 54,000     บาท

3 ค่าพาหนะ 78,000    บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส (ไป-กลับ) 26,500    บาท 2 คัน 53,000     บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าทีก่องส่งเสริมฯ และพนักงานขับรถตู้กรมฯ 600        บาท 37 คน 22,200     บาท
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงรถตู้ไป-กลับ 2,600     บาท 2,600       บาท
- ค่าทางด่วนไป-กลับ 200        บาท 200         บาท

4 ค่าอาหาร 329,000  บาท
- ค่าอาหารไมค่รบทุกมือ้ 700        บาท 3 มือ้ 140 คน 294,000   บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50          บาท 5 มือ้ 140 คน 35,000     บาท

5 ค่าเอกสารการฝึกอบรม 200       บาท 140 ชุด 28,000    บาท
6 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 200       บาท 140 ชุด 28,000    บาท

854,400  บาท
หมายเหตุ ถัวจา่ยได้ทกุรายการ

รวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

บุ คคล ากรที่ เ ข้ า ร่ วม
โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า 
มีความรู้ ความ เข้ า ใจ 
ในเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร.
/

สนพ. 
4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสรมิสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ ์  : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าท่ีมีสภาพแวดล้อมและเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการท างาน 

ล า 

ดับ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ท้าทาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

10 กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อม
การท างาน 
ให้เหมาะสมและ
จัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการท างาน 

๑. เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน 
๒. เพื่อสร้างทีมงานที่ดี
และทุกคนในทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
๓. เพื่อปลูกฝัง
เจ้าหน้าที่ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ และมีระเบียบ
วินัยมากขึ้น 
๔. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างานที่
มีประสิทธิภาพ 

ผลผลติ 
1. สถานท่ีปฏิบตัิงาน 
มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการท างาน 
2. มีเครื่องมือท่ีใช้
สนับสนุนในการท างาน
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการท างาน 
และมเีครื่องมือท่ีใช้ 
ในการท างานเพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ี 
มีสภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ส ารวจสภาพอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 
3. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท างาน 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการ 
4. ก าหนดวัน และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 
5. Big Cleaning Day 
6. รายงานผลใหผู้้บริหารกองทุน
ทราบ 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด  
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ 

ที่ดีในการท างาน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

4. วัตถุประสงค ์
 4.๑ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
 4.๒ เพ่ือสร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 4.๓ เพ่ือปลูกฝังเจ้าหน้าที่ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
 ๔.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
5. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

6. ขั้นตอน 
 6.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.2 ส ารวจสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน 
 6.3 จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการ  
 6.4 ก าหนดวัน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.5 Big Cleaning Day 
 6.6 รายงานผลให้ผู้บริหารกองทุนทราบ 
7. ผลผลิต 
 7.1 สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
 7.2 มีเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนในการท างาน 
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8. ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน และมีเครื่องมือที่ใช้ในการท างานเพียงพอ 

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่เหมาะสมในการท างาน 
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กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่ 
มีสภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการท างาน 

สภาพแวดล้อม  
และเครื่องมือท่ีใช้ 

ในการท างาน 

            บท..  

2. ส ารวจสภาพอุปกรณ์ 
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ 
ในการท างาน 

            บท.  

3. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมอื
เ ครื่ อ ง ใ ช้ ใ นการท า ง าน 
ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติการ 

            บท.  

4. ก าหนดวัน และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

              

5. Big Cleaning Day               

6. รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสขุภาพ 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสรมิสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ ์  : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่มีมุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ล า 

ดับ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ท้าทาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

11 กิจกรรมการจัด
มุมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และ
บอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

๑. เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
การท างาน โดยมีมุม
พักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการ
ปฏิบัติงาน ท าให้
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ในการท างาน 
๒. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการดูแลรักษา
สุขภาพ ท าให้
เจ้าหน้าที่มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ด ี
มีความพร้อมในการ
ท างาน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทาง 
ในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถ 
ใช้ปฏิบัติงานจริง  
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้บุคลากร 
จากการสรรหา และ
เลือกสรรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและ
บอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 

๑. จัดสถานท่ี และหนังสือ 
ให้ความรู้ ความบันเทิง 
๒. จัดท าบอรด์นิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
๓. เชิญชวนเจ้าหน้าท่ีเข้า 
ใช้บริการ 
๔. ปรับเปลี่ยนข้อมลูทุกสัปดาห ์
๕. รายงานผลใหผู้้บริหารกองทุน
ทราบทุกเดือน 

เม.ย. 64 
- 

ก.ย. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ 

ที่ดีในการท างาน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
4. วัตถุประสงค ์
 4.๑ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน โดยมีมุมพักผ่อนเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
 จากการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน 
 4.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ท าให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจที่ดีมีความพร้อมในการท างาน 

5. เป้าหมาย 
 มีมุมพักผ่อนและบอร์ดนิทรรศการ 

6. ขั้นตอน 
 6.๑ จัดสถานที่ และหนังสือให้ความรู้ ความบันเทิง 
 6.๒ จัดท าบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 6.๓ เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าใช้บริการ 
 6.๔ ปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกสัปดาห์ 
 6.๕ รายงานผลให้ผู้บริหารกองทุนทราบทุกเดือน 
7. ผลผลิต 
 มุมพักผ่อนและบอร์ดนิทรรศการ 

8. ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่มีมุมคลายเครียดจากการปฏิบัติงานและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
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9. ระยะเวลา 
 เดือนเมษายน ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖4 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีมุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
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กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดสถานที่ และหนังสือ
ให้ความรู้ ความบันเทิง 

เจ้าหน้าที่มีมุม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
และบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

มุมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
และบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

            บท.  

2. จัดท าบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

            บท.  

3. เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าใช้
บริการ 

            บท.  

4 .  ป รั บ เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล 
ทุกสัปดาห์ 

            บท.  

5. รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบทุกเดือน 

            บท.  
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5.6 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสรจ็ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรม ช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
2. กิจกรรม การติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน             
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

            

4. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
5 โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

            

6. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม             
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5.7 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมนุเวียน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ ์  : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของกิจกรรมช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน 

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

1 กิจกรรมชี้แจง
แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ของการจัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล โดยใช้เวลา 
มาช่วยในการก ากับเพื่อให้
บุคลากรทราบตั้งแตร่อบการ
ประเมิน 

ผลผลติ 
ผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร ปญัหา อุปสรรค  
ในการปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุนมีการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
และปรับตัวเพื่อผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ 

ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ได้ภายในเดือน
ตุลาคม 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
ในปีท่ีผ่านมา 
2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ฯ 
3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้หน่วยงาน 
ที่มีข้อสงสัย 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

9,120 ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 101 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หน่วยงาน  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด  
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
    และธรรมาภิบาล 

4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลา  
มาช่วยในการก ากับเพื่อใหบุ้คลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

5. เป้าหมาย 
 บุคลากรกองทุนมีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการประเมินผลรายบุคคล 

6. ขั้นตอน 
 6.1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
 6.3 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอกรมเห็นชอบ 
 7.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 7.5 ให้ค าปรึกษา แนะน า กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่มีข้อสงสัย 

7. ผลผลิต 
 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามรถน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมข้ึน 

8. ผลลัพธ์  
 การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 102 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

10. งบประมาณ  
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน  9,120 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

11. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
เกณฑ์การวัด :  
 

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ระดับที่ 3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 30 ธันวาคม  
ระดับที่ 4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 15 ธันวาคม 
ระดับที่ 5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 
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กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหา
อุปสรรคในการ
ด าเนินการในปี 
ที่ผ่านมา 

บุ ค ล า ก ร ก อ ง ทุ น 
มีประสิทธิภาพสูงด้วย
ระบบการประเมินผล
รายบุคคล 

ระดับความส า เร็ จ
ข อ ง ก า ร ชี้ แ จ ง
แนวทางและวิธีการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

            บท..  

2. ประชุมคณะท างาน 
เพ่ือพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 

             บท.  

3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 

             บท.  

4.ประกาศหลักเกณฑ์ฯ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

             บท.  

5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้หน่วยงานที่มี
ข้อสงสัย 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 กิจกรรมการติดตาม 

การด าเนินการ 
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุน 

เพื่อให้หน่วยงานตาม
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีแนว
ทางการด าเนินการ
สรรหา เลื อกสรร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ผลผลิต 
หน่ วยงานมี แนวทาง 
ในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของ
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น  ที่ ส า ม า ร ถ 
ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น ไ ด้ บุ ค ล ากร 
จากการสรรหา และ
เ ลื อ ก ส ร รที่ ส า ม า รถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จใน
การจั ดท า แนวทาง 
การด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

ส า ม า ร ถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ
ภายในไตร
มาสแรก 

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา
แนวทางการด าเนินงาน 
2. เสนอกรมขอความเห็นชอบแนวทาง 
3. จัดส่งแนวทางการด า เนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

ม.ค. 65 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

2. หน่วยงาน  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด  
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  เป้าประสงค์ : กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
    และธรรมาภิบาล 

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5. เป้าหมาย 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6. ขั้นตอน 
 6.1 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน 
 6.2 เสนอกรมขอความเห็นชอบแนวทาง 
 6.3 จัดส่งแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

7. ผลผลิต 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

8. ผลลัพธ์  
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

9. ระยะเวลา 
 เดือนมกราคม - กันยายน 2565 
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10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
เกณฑ์การวัด :  

ระดับที่ 1 ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
ระดับที่ 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณากระบวนการติดตาม 
ระดับที่ 3 จัดท าแผนและกระบวนการติดตาม  
ระดับที่ 4 ด าเนินการติดตาม 
ระดับที่ 5 ประเมินผลและรายงานผลการติดตาม 
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กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
พิ จ า ร ณ า แ น ว ท า ง 
การด าเนินการติดตาม 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดับ 5             บท..  

2. จั ดท า แผนและแน ว
ทางการการติดตาม 

             บท.  

3. ด าเนินการติดตาม              บท.  

4. ประเมินผล – รายงาน
ผลการติดตาม 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในภูมิภาคสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ล า
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มี ค ว ามรู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จ ส ามา รถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้อง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ
ด าเนินการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไป
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล 
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข 
การประ เมินผลการด า เ นิ นง าน 
ทุ นห มุ น เ วี ย น  แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง 
กับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลงั 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
หน่ วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แ ร ง ง า น ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด เท่ากับ 
ร้อยละ 80 

1. ติดต่อประสานงาน
ส ถ า น ที่ ด า เ นิ น ก า ร 
จัดอบรมและวิทยากร 
2. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 
3. ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 
โ ด ย วิ ธี ก า ร บ ร ร ย า ย
พร้อมฝึกปฏิบัติ 
4. ประเมินผลโครงการ 
๕. สรุปผลการด า เนิน
โครงการ 

ม.ค. 65 
- 

มี.ค. 65 

1,017,100 ก ลุ่ ม ง า น
การเงินและ
บัญชีกองทุน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
    กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเงิน 2) การสนองประโยชน์  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การปฏิบัติการ 4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
   ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
      4.2 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
       - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
       - การประชุมปิดการตรวจสอบ 
       - การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
       - การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 
   ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
      6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิ
      6.2 การด าเนินงานการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน 
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
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 เ พ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมื อแรงงานเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้   
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

7. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
จ านวน 78 แห่ง สามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด  

8. ขั้นตอน 
  8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 
  8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  8.3 ด าเนินโครงการโดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 
  8.4 ประเมินผลโครงการ 
  8.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ  

9. ผลผลิต 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

10. ผลลัพธ์ 
 การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์  
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และสอดคล้อง  
กับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

11. ระยะเวลา 
 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
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12. งบประมาณ 
 ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนเงิน 1,017,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 
 12.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
  - ภาคทฤษฎี 1 คน (600 บาท x 9 ชม. x 1 คน)    5,400 บาท 
  - ภาคปฏิบัติประจ ากลุ่ม 8 คน (600 บาท x 9 ชม. x 3 คน)   43,200 บาท 
 12.2 ค่าอาหาร 
  - ค่าอาหารกลางวัน (182 คน x 650 บาท x 3 วัน) 354,900 บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (182 คน x 50 บาท x 6 มื้อ)   54,600 บาท 
 12.3 ค่าท่ีพัก (152 คน x 900 บาท x 3 คืน) 410,400 บาท 
 12.4 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (164 คน x 300 บาท)   49,200 บาท 
 12.5 ค่าเอกสารการฝึกอบรม (164 ชุด x 600 บาท)   98,400 บาท 
 12.6 ค่ายานพาหนะส าหรับวิทยากร      1,000 บาท 
 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของจ านวนหน่วยงานในภูมิภาคที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด เท่ากับ ร้อยละ ๘๐ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
๖4 

พ.ย. 
๖4 

ธ.ค. 
๖4 

ม.ค. 
๖5 

ก.พ. 
๖5 

มี.ค. 
๖5 

เม.ย. 
๖5 

พ.ค. 
๖5 

มิ.ย. 
๖5 

ก.ค. 
๖5 

ส.ค. 
๖5 

ก.ย. 
๖5 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการจัดอบรม
และวิทยากร 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และรายงานการเงิน 
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑๐             งบ.  

๒. จัดท าโครงการและ 
ขออนุมัติโครงการ 

 ๒๐             งบ.  

๓. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบัต ิ

 ๔๐             งบ. สพ./ตส./
สพร./
สนพ. 

๔. ประเมินผลโครงการ  ๒๐             งบ. สพ./ตส./
สพร./
สนพ. 

๕. สรปุผลการด าเนิน
โครงการ 

 ๑๐             งบ.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสมัมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมสมัมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
4 โ ค ร ง ก า รสั มมน า  เ รื่ อ ง  

ก า ร ด า เ นิ น ง า นก องทุ น
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานระดับหัวหนา้
หน่วยงานและผู้ปฏิบตั ิ
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ า 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ผลผลิต 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานระดับหัวหน้า
ห น่ ว ย ง า น แ ละ ผู้ ป ฏิ บั ติ 
ได้รับรู้และเข้าใจแผนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝี มื อ แ ร ง ง า น  ป ร ะ จ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝี มื อ แ ร ง ง า น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีจัดสัมมนา
และวิทยากร 
2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
3. ด าเนนิการสมัมนา  
4. ประเมินผลโครงการ
และจัดท า  
Pre-Post test  
5. จัดท ารายงาน 
ผลการด าเนินงาน
โครงการ 

ธ.ค. 64 
- 

ก.พ. 65 

1,348,700 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------------- 

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

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
    แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.2.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.3 การเร่งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีลูกหนี้คงเหลือยังไม่ปิดบัญชี 
จ านวน 6,000 ราย เพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลูกหนี้และหน่วยงานที่รับลูกหนี้จากหน่วยงานอ่ืนมาฟ้อง
คดีตามภูมิล าเนา ทราบว่ามีลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและต้องด าเนินการจ านวนกี่ราย และให้ทุกหน่วยงาน
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้คงเหลือท่ียังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดและด าเนินการ ดังนี้ 
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   (1) ส่งฟ้องคดีลูกหนี้และติดตามหนี้ค้างช าระลูกหนี้ที่ยังไม่ปิดบัญชี  
   (2) สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา และรายงานผลสืบทรัพย์ 
และบังคับคดีทุก 3 เดือน เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 
   (3) เสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์ 
อายุความครบ 10 ปี 
   (4) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งลูกหนี้ของตนไปฟ้องคดีและหน่วยงาน 
ที่รับลูกหนี้มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ว่าตรงกันหรือไม่ กรณีรายชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกันให้
ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีกับหน่วยงานที่รับ
ฟ้องคดีต้องตรงกัน  
  5.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2565 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวจะต้องด าเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือ 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ กองส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด 
การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. เป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนภูมิภาค กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ประสานงาน รวมจ านวน 250 คน 
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8. ขั้นตอน 
 8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินการสัมมนา  
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับหัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ
แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 

12. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงิน 1 ,348,700บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น 
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 
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16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17. ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 90 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) 
เป้าหมา
ยตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีจัดสมัมนา
และวิทยากร 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกา รสั มมนา 
มี ความรู้  ค วาม เข้ า ใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสมัมนา 20             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสมัพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 85 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
5 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานเข้ารบั 
การอบรมเพิ่มทักษะ 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกจิกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ านวน 
80 คน 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีทักษะ
ความรู้ในการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 85 

บุคลากรกองทุน 
มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภ า ร กิ จ ก อ ง ทุ น
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 85 

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

มี.ค. 65 
- 

ก.ค. 65 
 

808,800   
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
404,400) 

กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

4. สอดคล้องกับ 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   เป้าหมาย 3 รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
   ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
   และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
   ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

   กลยุทธ์  : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้
ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ  
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้
จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จของการ
ทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคต โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงิน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัด 
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ  
และเงื่อนไขในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิงรุก รวมทั้ง
ขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน หรือกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่ขาดความพร้อมอย่างแท้จริง 
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 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ 
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ ประกอบกิจการ  
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่า 
การประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน  
และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยแนะน าให้กับผู้ประกอบกิจการ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้  

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์การขายและการตลาด เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ 
การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝี มือแรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เ พ่ือให้บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีทักษะความรู้ เกี่ ยวกับการเป็น 

นักประชาสัมพันธ์  
 6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

7. เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้ประสานงาน จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน  
รวมจ านวน 100 คน  

8. ขั้นตอน 
  8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดอบรมและวิทยากร 
 8.2 ขออนุมัติโครงการ 
 8.๓ ด าเนินการอบรม 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
  บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 80 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงาน  

11. ระยะเวลา 
   มีนาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 
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12. งบประมาณ     
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินจ านวน 808,800 บาท (แปดแสนแปดพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ  404,400 บาท (สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 85 
 

ที่ รายการ
1 ค่าทีพ่กั 138,300   บาท

- ห้องพกัเด่ียว (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) 1,450    บาท 3 คืน 2 คน 8,700         บาท

- ห้องพกัคู่ 900      บาท 3 คืน 48 คน 129,600     บาท
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 63,600     บาท

 วันที ่1
 - แบ่งกลุ่ม 1,200    บาท 8 ชั่วโมง 5 คน 48,000       บาท
 วันที ่2
 - บรรยาย 1,200    บาท 8 ชั่วโมง 1 คน 9,600         บาท
 วันที ่3
 - บรรยาย 1,200    บาท 5 ชั่วโมง 1 คน 6,000         บาท

3 ค่าอาหาร 187,500   บาท
- ค่าอาหารไมค่รบมือ้ 700      บาท 5 มือ้ 50 คน 175,000     บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50        บาท 5 มือ้ 50 คน 12,500       บาท

4 ค่าเอกสารการฝึกอบรม 100      บาท 50 ชุด 5,000       บาท
5 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 200      บาท 50 ชุด 10,000     บาท

404,400   บาทรวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสมัมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกจิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3  : บุคลากรของกรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ ์  : พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรูค้วามเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
6 โ ค ร ง ก า รสั มมน า  เ รื่ อ ง  

ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิ จกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้ าที่ และเป้ าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงานมีบุคลากรที่ มี
คุณภาพในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

บุคลากรที่ เข้ าร่ วม
สั ม ม น า มี ค ว า ม รู้ 
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 

บุคลากรที่ เข้ าร่ วม
สั ม ม น า มี ค ว า ม รู้ 
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มากกว่าร้อย
ละ 90 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานที่จัดสัมมนาและ
วิทยากร 
2. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการสัมมนา  
4. ประเมินผลโครงการ
และจั ดท า  Pre-Post 
test  
5. จั ดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

ก.พ. 65 
- 

มี.ค. 65 

854,400 กลุ่มงาน
บริหารกองทุน 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน  
 พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามหนี้ ส่งฟ้องคดีสืบทรัพย์บังคับคดี
ลูกหนี้กองทุนเดิมที่กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2539 การให้เงินกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเงินบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นทั้งงานบริการประชาชนและงานประจ าที่เป็นภารกิจส าคัญ  
ของกรม เนื่องจากต้องด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่ งลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นก าลั งส าคัญขององค์กร  
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ กระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบอัตราก าลังลูกจ้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จ านวน 120 อัตรา และกรมเห็นชอบ
ให้ด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ณ ส่วนกลาง กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 31 อัตรา  
และส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 70 แห่ง รวมจ านวน 89 อัตรา 
 5.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
วงเงินให้กู้ยืม จ านวน ... ล้านบาท และวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ... ล้านบาท จึงต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างกองทุน เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ประกอบกิจการ  
ได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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 5.3 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นก าลังส าคัญขององค์กร จึงเห็นควรจัดสัมมนาลูกจ้างกองทุนทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประสบผลส าเร็จ 

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

7. เป้าหมาย 
 ลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้ประสานงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 140 คน 

8. ขั้นตอน 
 8.1 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนาและวิทยากร 
 8.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 8.3 ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม 
 8.4 ประเมินผลโครงการ 
 8.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

9. ผลผลิต 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้
ประสบผลส าเร็จ 
 10.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 10.3 เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท างานร่วมกัน 
 10.4 น าความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 
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12. งบประมาณ 
   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงินจ านวน 854,400 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

 
13. ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 
 

ที่ รายการ
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 86,100    บาท

วันที ่1 วิทยากรภาครัฐ 18,000    บาท
- บรรยาย (เช้า) 600        บาท 1 ชั่วโมง 2 คน 1,200       บาท
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนค าขอกู้ยืมเงิน ค าขอรับเงินช่วยเหลือ (บ่าย) 600        บาท 4 ชั่วโมง 7 คน 16,800     บาท
 หรืออดุหนุน และการรายงานผล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 (จ านวน 7 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน)
วันที ่2 วิทยากรภาคเอกชน 66,000    บาท
- วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (เช้า)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 3 ชั่วโมง 6 คน 21,600     บาท
- วิทยากรกิจกรรมกลุ่ม (บ่าย)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 5 ชั่วโมง 6 คน 36,000     บาท
- วิทยากรกจิกรรมกลุ่ม (ค่ า)  (จ านวน 6 กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 คน) 1,200     บาท 1 ชั่วโมง 6 คน 7,200       บาท
- น าเสนอและสรุปผลงานกจิกรรมกลุ่ม (ค่ า) 1,200     บาท 1 ชั่วโมง 1 คน 1,200       บาท
วันที ่3 วิทยากรภาครัฐ 2,100      บาท
- บรรยาย (เช้า) 600        บาท 3.5 ชั่วโมง 1 คน 2,100       บาท

2 ค่าทีพั่ก 305,300  บาท
- ห้องพกัเด่ียว ประธานเปิดการสัมมนา 1,450     บาท 1 คืน 1 คน 1,450       บาท
- ห้องพกัคู่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ประสานงานและผู้สังเกตการณ์ (15-16 ม.ค.63) 900        บาท 2 คืน 138 คน 248,400   บาท
- ห้องพกัเด่ียว ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ประสานงานและผู้สังเกตการณ์ (15 ม.ค.63) 1,450     บาท 1 คืน 1 คน 1,450       บาท
- ห้องพกัคู่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (ต่างจังหวัดเข้าพกัคืนวันที ่14 ม.ค. 63) 900        บาท 1 คืน 60 คน 54,000     บาท

3 ค่าพาหนะ 78,000    บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส (ไป-กลับ) 26,500    บาท 2 คัน 53,000     บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าทีก่องส่งเสริมฯ และพนักงานขับรถตู้กรมฯ 600        บาท 37 คน 22,200     บาท
- ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงรถตู้ไป-กลับ 2,600     บาท 2,600       บาท
- ค่าทางด่วนไป-กลับ 200        บาท 200         บาท

4 ค่าอาหาร 329,000  บาท
- ค่าอาหารไมค่รบทุกมือ้ 700        บาท 3 มือ้ 140 คน 294,000   บาท
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50          บาท 5 มือ้ 140 คน 35,000     บาท

5 ค่าเอกสารการฝึกอบรม 200       บาท 140 ชุด 28,000    บาท
6 ค่าวัสดุการฝึกอบรม 200       บาท 140 ชุด 28,000    บาท

854,400  บาท
หมายเหตุ ถัวจา่ยได้ทกุรายการ

รวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับ
สนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

บุคคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการสัมมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเป้าหมายการ
ท างานร่วมกัน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร.
/

สนพ. 
4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสรมิสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
แผนบุคคลประเด็นหลักที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ ์  : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่มีมุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

7 กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน
ให้เหมาะสม 

๑. เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน 
๒. เพื่อสร้างทีมงานที่ดี
และทุกคนในทุกระดับ
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
๓. เพื่อปลูกฝัง
เจ้าหน้าที่ให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ และมีระเบียบ
วินัยมากขึ้น 
 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน
มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการ
ท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

สามารถด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน 
ไตรมาสที่ 3 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดวัน และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
3. Big Cleaning Day 
4. รายงานผลใหผู้้บริหารกองทุนทราบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 
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กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ 

ที่ดีในการท างาน  
 3.3 แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
4. วัตถุประสงค ์
 4.๑ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
 4.๒ เพ่ือสร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 4.๓ เพ่ือปลูกฝังเจ้าหน้าที่ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
5. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

6. ขั้นตอน 
 6.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.2 ก าหนดวัน และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 6.3 Big Cleaning Day 
 6.4 รายงานผลให้ผู้บริหารกองทุนทราบ 
7. ผลผลิต 
 สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
8. ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 
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10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
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กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่มี
สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมในการ
ท างาน 

สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

            บท..  

2. ก าหนดวัน และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

              

3. Big Cleaning Day               

64 รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบ 

              

 


