
 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 

 

 

 

 

 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ก กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ค าน า 
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ประจ าปี  จัดท าขึ้น เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน  
มีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพมีเนื้อหาที่ครอบคลุมชัดเจน  
โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีดี ครบถ้วน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะถูกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
และบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้จริง บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจ  
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบทิศทางท่ีก าหนด 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539) และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ การสนับสนุน 
การฝึกอบรมแก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบการจ้างงานและถูกปลดตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  
ให้สามารถพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ าย 
ในการฝึ กอบรมฝี มื อแรง งานตั้ ง แต่ปี  2540 -  2545 และหยุ ด ให้ กู้ ยื ม เมื่ อปี  พ .ศ .  2545  
เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยน าทุนมาจากเงินที่โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 ปัจจุบันกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย  
และบริหารตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านที่ 4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสน เทศและดิจิทัล ประเด็นที่ 1 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า หรือทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยจะต้องสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน
และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วนตามก าหนดและมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 ประเด็น ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดวัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2564 พิจารณาจากการก าหนดทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทิศทางแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนน าเสนอ โดยมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2564 ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 โดยทุนหมุนเวียนต้องจัดส่ง
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 ให้กระทรวงการคลัง 1 เดือน 
ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นที่ 2 การจัดท าและด าเนินงาน 
ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ  
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประจ าปีบัญชี 2564 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบัญชี 2564 ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
ทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
ภายในปีบัญชี 2563 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวน 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 
และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2565 ตามค าสั่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะท างาน 
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แร ง ง าน  พ . ศ .  2563  -  2565  พร้ อมแผนปฏิ บั ติ ก า ร  ประจ าปี บัญชี  2564  และ  2565  
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐ าน  
รวมทั้งสามารถด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนและรายละเอียดตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด 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 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
 1.2.2 เพ่ือน าความคิดเห็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติ การ  ประจ าปีบัญชี  256 4 และ 2565 ท า ให้ สามารถน า ไปสู่ ก ารปฏิบัติ ง านจริ ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 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 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ 
 1.5.4 รวบรวมผลการส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของทั้งภายใน และภายนอกของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
 1.5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสนอความคิดเห็น และสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2564 และ 2565 
 1.5.6 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.7 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.8 สื่อสารให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
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บทที่ 2 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 ประกอบด้วย 
เกณฑ์วัดการด 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”  
ซึ่งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5906 คะแนน โดยมีข้อสังเกตของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานด้านสารสนเทศและดิจิทัล ดังนี้ 

 - การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ควรน าเข้าข้อมูล 
สถานประกอบกิจการในฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่ส าคัญ 
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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 
คะแนนที่ได้ 

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 ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของทุนหมุนเวียน (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 ทนุหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) 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 และลูกจ้าง  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 คะแนนทีไ่ด้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง  10       4.9580  

6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนมุัต ิ ระดับ 3      4.8600 4.8600 0.1458 
      - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 
2562  

ร้อยละ 1.5 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.0750 

     - ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 
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 การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  7  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.2 ผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 100 1 2 3 4 5 3.2500 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.2500 

1.1 มีการจดัท า/ทบทวน แผนปฏบิัติการ 
ดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้อง  
กับแผนยุทธศาสตร์ ท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญ 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ  
แต่ไมส่อดคล้อง
ตามแผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และไม่ตอบสนอง
และสนบัสนุนต่อ
แผนยุทธศาสตร์
ทั้ง วิสัยทัศน์

ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์ 

ของทุนหมุนเวียน 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ  
ที่สอดคล้อง  

ตามแผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย
และตอบสนอง

และสนบัสนุนต่อ
แผนยุทธศาสตร์

ทัง้วิสัยทัศน์
ภารกิจ  

รวมทั้งกลยุทธ์ 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ  
ที่สอดคล้อง  

ตามแผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

ของประเทศไทย
และตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
รวมทั้ง 

กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และ 

มีการระบุโครงการ 
ทีเ่กี่ยวข้อง  
2 ประเด็น 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ  
ที่สอดคล้อง 

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย
และตอบสนอง 
และสนบัสนุน 

ต่อแผนยุทธศาสตร์
ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

รวมทั้ง กลยุทธ์ 
ของทุนหมุนเวียน
และมีการระบุ

โครงการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
4 ประเด็น 

4.5000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  8  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

1.2 แผนปฏิบตัิการสารสนเทศประจ าปีบัญชี 
2563 มีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก
ที่ดีแต่ไมค่รบถ้วน

ตามที่ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วนตามที่

ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 

และมีองค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ  

1 ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก 
ที่ดีครบถ้วน 
ตามที่ก าหนด 

และมีองค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ  

2 ประเด็น 

4.0000 

2. การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 90 1 2 3 4 5 3.1389 
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร (EIS/MIS) 

        

(1) ความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดสินใจ 
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

ระดับ 35 มีระบบที่ม ี
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 
แต่ข้อมูลไม่ม ี

ความทันกาลและ 
ไม่มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ม ี
การรายงานผล
การด าเนินงาน 

ซึ่งข้อมูลม ี
ความทันกาล แต่
ไม่มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ม ี
การรายงานผล
การด าเนินงาน  

ซึ่งข้อมูลม ี
ความทันกาล และ

มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

มรีะบบที่ม ี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานข้อมลูมี
ความทันกาล และมี

การเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ
ทุนหมุนเวยีนและ

ระดบัอื่นที่ถ่ายทอด
จากเปา้หมายของ

ทุนหมุนเวยีน (ฝา่ย/
บุคคล) 

ระบบดังกลา่วม ี
การประเมินผลลัพธ์ 
และผลลัพธ์แสดงว่า
ผู้บริหารมีการใช้งาน
ผ่านระบบอย่างเตม็

ศักยภาพ 

3.5000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  9  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 

       
 

 

(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใ้ช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 25 มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแตร่ะบบ
ดังกล่าวไมม่ีการใช้

งาน 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่

ไม่ใช่การสนับสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการและ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ 
สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

และ/หรือ 
สนับสนุนการ
อ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน 
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียน  
มีการประเมิน 
ผลลัพธ์ และ 

ผลลัพธ์แสดงว่ามี
ผลการด าเนินงาน
ที่ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/ 
หรือสนับสนุนการ

อ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการ และเป็น
การสนับสนุน 

ภารกิจหลักของ 
ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลลัพธ์ แสดงว่ามี

ผลการด าเนินงานใน 
ระดับดีอย่าง 

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

4.0000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  10  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2562 

1 2 3 4 5 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ี สนับสนุนผู้ใช้บริการ 
ภายนอกทุน หมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน ผู้ใช้บริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมี
ระบบ แล้ว) 

ระดับ 30 มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และ/

หรือ สนับสนุนการ
อ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการแตร่ะบบ
ดังกล่าวไมม่ีการ 

ใช้งาน 

มีระบบที่ 
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน และ/
หรือ สนับสนุน

การอ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการ แต่
ไม่ใช่การ 

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน 
หมุนเวียน 

มีระบบที ่
สนับสนุนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน และ/
หรือ สนับสนุน

การอ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน 
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที ่
สนับสนุน การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงาน และ/
หรือ สนับสนุน

การอ านวยความ 
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน 
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล 

ลัพธ์และ ผลลัพธ์
แสดงว่ามผีลการ 

ด าเนินงานท่ี 
ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบที่ สนับสนุน
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานและ/ 

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของทุน 

หมุนเวียนมีการ 
ประเมินผลลัพธ์ 
และผลลัพธ์แสดง 

ว่ามีผล 
การด าเนินงานใน

ระดับดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.0000 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ผลการประเมิน 
 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล  พิจารณาจากระดับความส าเร็จ ในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี (น้ าหนักร้อยละ 10) :  
  1.1 มีการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียนมีการจัดท า/
ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน ์ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญ จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2) โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 3) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
อย่างไรก็ตามไม่พบโครงการที่จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสม
กับทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.2500 
  1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุน
หมุนเวียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่ก าหนด ได้แก่  
1) แผนงาน/โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ  
6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุองค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มของแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 
ที่แสดงความส าเร็จครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 
 2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 35) : 
  2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)  
(น้ าหนักร้อยละ 35) : (1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียนและระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมาย
ของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย) แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียนยังไม่มีหลักฐานการถ่ายลงถึงระดับ
บุคคล และยังไม่มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการรายงานผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 3.50000 
  2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 25) :  
(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ 
มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการด าเนินงาน  
ที่ดีกว่าเป้าหมาย จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 
  2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30) : 
(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียน 
มีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 2.0000 
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เทียบเท่าระดับ 3.2500 คะแนน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีต่อระบบสารสนเทศและดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูล  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และรวบรวมผลการส ารวจจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

2.3 การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2.3.1 ความมุ่งหวังให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นอย่างไร จึงจะช่วยให้การท างานสามารถสนองต่อความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับท่านได้มากท่ีสุด
(เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของท่านในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแก่แรงงาน หรือสถานประกอบกิจการ
การให้บริการ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน ฯลฯ) สามารถแบ่งความมุ่งหวังของเจ้าหน้าที่ต่อระบบ
สารสนเทศและดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ความมุ่งหวัง ความคิดเห็นย่อย 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ได้แก ่การให้กู้ยืมเงิน การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทนุ  
โดยสถานประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับบริการจากกองทุนต้องสามารถเข้าถึงระบบ
ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง และระบบต้องสามารถประมวลผลการให้บริการดังกล่าวได้
ครบถ้วน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเงินและบัญชีกองทุนที่สามารถประมวลผล 
การใช้จ่ายเงินและการจัดท าบัญชีกองทุน และสรุปผลการด าเนินงานเป็น
รายงานการเงินกองทุนรายเดือนและประจ าปีที่ครบถ้วน 
3. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือใช้บริหารจัดการบุคลากร
ครบถ้วน ตั้งแต่คัดเลือก/สรรหา บรรจุแต่งตั้ง รักษาไว้ และพัฒนา รวมถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความมั่นคงในการท างานของบุคลากรกองทุน 

ปัญหาที่มีผลต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศปัจจุบัน 
 
 

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ต เนื่องจากประสบปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ
บ่อย 
2. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ใช้งานมีความทันสมัยมากข้ึน 
3. มีระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ 
4. ควรมีหน่วยงานหลักท่ีสามารถดูแลระบบได้โดยแท้จริง 

การประชาสัมพันธ์ 1. สามารถหารายละเอียดเกี่ ยวกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมื อแรงงาน  
และสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรทราบ 
2. สืบค้นข้อมูลได้ง่าย มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 
ได้ง่าย และมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลต่าง ๆ สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ  
e-Service 
3. มีข้อมูลที่สามารถรับรอง ความต้องการทราบข้อมูลของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ครบถ้วน ส าหรับสถานประกอบกิจการที่ต้องการ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 2.3.2 การก าหนด วิสัยทัศน์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หรือไม่ (หากไม่เห็นด้วยกรุณาปรับปรุง/แก้ไข) วิสัยทัศน์ “บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน” โดยสามารถแบ่งรายละเอียด 
ความคิดเห็นได้ ดังนี้ 

1) เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 

2) ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 41.51 
3) มีความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.89 
   โดยมีรายละเอียดความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
ของกองทุนฯ ดังนี้ 
   - ควรเติม “เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่กองทุน” 

2.4 การส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของกองทุน 

9 17 21 6 0 3.55 70.94 

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

8 19 20 6 0 3.55 70.94 

 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

8 11 26 8 0 3.36 67.17 

2. ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนภารกิจ
หลักส าหรับผู้ใช้บริการภายใน และภายนอก
กองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 14 21 10 1 3.30 66.04 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

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

4 12 29 7 1 3.21 64.15 

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

8 10 23 11 1 3.25 64.91 

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

3 15 26 9 0 3.23 64.53 

6. ผู้ ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง 
และรับทราบข้อมูลข่าวสาร และบางส่วน 
ไม่ให้ความสนใจที่จะใช้บริการของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

7 10 28 8 0 3.30 66.04 

7.  กองทุนยั ง ไม่มีช่องทางการสื่ อสาร
ออนไลน์ให้แก่ผู้รับบริการ 

5 15 23 8 2 3.25 64.91 

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

13 13 17 9 1 3.53 70.57 

9. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 5 14 24 10 0 3.26 65.28 

10. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

8 13 22 10 0 3.36 67.17 

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

8 8 27 9 1 3.25 64.91 
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โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

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

4 12 30 7 0 3.25 64.91 

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

7 8 35 3 0 3.36 67.17 

 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองทุน
เป็นไปโดยยาก เนื่องจากมีระบบการป้องกัน
และเงื่อนไขข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน 

6 11 30 5 1 3.30 66.04 

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

7 14 27 4 1 3.42 68.30 

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

5 10 33 3 2 3.25 64.91 

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

4 10 33 4 2 3.19 63.77 
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2.5 สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจากการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ตารางสรุปผลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกองทุนจากการตอบแบบสอบถาม 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล  
โดยใช้เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65 และจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาจัดท าเป็นข้อมูล ดังนี้ 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. บุ ค ล า ก ร ต ร ะห นั ก แ ล ะ เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ 
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุน 

1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
มาช่วยในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

2. บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนภารกิจหลักส าหรับ
ผู้ใช้บริการภายใน และภายนอกกองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงและรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และบางส่วนไม่ให้ความสนใจที่จะใช้
บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 4. เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้อยู่ ไ ม่ รองรับระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและ
ล้าสมัย 

 5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 

 6. ขาดบุคลากรที่ มี ความรู้ ความช าน าญ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ความก้ าวหน้ าด้ าน เทคโนโลยีสารสน เทศ 
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้กองทุนน ามาพัฒนาใช้
ปฏิ บั ติ ง า น  พัฒนากา ร ให้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ส ะด วก 
และรวดเร็วขึ้น 

1. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปโดยยาก 
เนื่องจากมีระบบการป้องกันและเงื่อนไขข้อจ ากัด
ของแต่ละหน่วยงาน 

 2. การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท าให้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

  



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทที่ 3 
การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด้านสารสนเทศและดิจิทัล 

 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
คณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี  2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 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 

บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ  
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับ 
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที โลก  
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า 
ของคนในประเทศไดใ้นคราวเดียวกัน 

 
 
 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช. )  ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
(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 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
 2) เป้าหมายรวม 
   เ พ่ือให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ดั งกล่ าว  ได้ก าหนดเป้ าหมายรวมการ พัฒนา 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
   2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม 
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2.2) ความเหลื่ อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ คน 
ในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
     ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 
      ๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

   แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 
      ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 
ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็น 
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้  รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาส 
ของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ ๆ ในโลก เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น  
ดิจิทัลและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทย 
จากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ในโลกและศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 
ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคต และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต  
โดยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่  (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อัตโนมัติ เ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น  
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบ
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน  
โดยระยะแรกอาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรม  
ชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
อย่างเข้มข้น และต่อเนื่องเพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประมาณความต้องการใช้ใน
ประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักก่อนเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคง  
ด้ านพลั งงานและเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้ และสร้ างมูลค่ าเ พ่ิ มของสินค้ าเกษตรและวัตถุชี วมวล  
ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต 
    2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการก าหนด 
และขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัด และระยะยาว
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา  
และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคตอย่าง
ทันท่วงที โดยในระยะเร่ งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะ 
ก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบการศึกษา
เร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  
ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ  
และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามรถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบ
การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

3.3 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ ๕ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ราชการ ของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ
จากกระทรวงแรงงาน เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงงานและสามารถประสานการท างานได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีแรกภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน (๒) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี   
(๓) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ (๔) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน (๕) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร (๖) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ 
โดยมปีระเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
  2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน 
  โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา
ทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
  เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยง 
  2. แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
  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 ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร และแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงาน (บูรณาการ) 

3.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ ๒๐ ปี  
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีวิสัยทัศน์ คือ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ซึ่งได้ก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล คือ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนพัฒนาดิจิทัล เ พ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  มียุทธศาสตร์ 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา 
น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบ าลดิจิทัลในอนาคต  
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการบริหารบ้านเมือง 
และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
  1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
  2. ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
  3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์  (Open data) และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
  4.  พัฒนาแพลตฟอร์มบริการ พ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform)  
เพ่ือรองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  
และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ  
เฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
  1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
  3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
 

3.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งมีนโยบายหลัก  
และนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 (1) นโยบายหลัก  
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  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
   ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาค 
การผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์  
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ
โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้และเป็นแรงขับเคลื่อน 
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 
 (2) นโยบายเร่งด่วน 
  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
   โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้อง  
กับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือน าไปสู่ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน  
และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

3.6 ระบบราชการไทย 4.0 
 รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
ไปสู่  ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือ ประเทศไทย ๔.๐ นั้น ระบบราชการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
และปฏิรูปเพ่ือรองรับและส่งเสริมประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเช่นกันซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างาน 
ด้วยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า 
ระบบราชการจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม  (Transform) ให้สามารถ 
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใส ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอง  
ให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ
กับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็
ยังต้องเชื่อมโยงการท 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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 ๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท างาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์ 
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้าง
คุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจน 
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการ 
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน ความส าเร็จ 
ของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 
  (3.๑) การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน  ๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation)  
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
  (3.๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม 
  (๓.3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสาน 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Collaboration Tool 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัดในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurship)  เ พ่ิมทั กษะให้ มี สมรรถนะที่ จ า เป็ นและเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตน  
อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า 
(Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 ระบบราชการไทย 4.0 มีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน เนื่องจากพัฒนาระบบการท างานให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับการใช้ดิจิทัล
สนับสนุนการท างาน 

3.7 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 3.7.1 เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 
   (1) เป้าหมาย 
    พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   (2) พันธกิจ 
    1) เพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบกิจการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
    2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
    4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่ างบู รณาการ  
เพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
   (3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 3.7.2 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
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   แนวทางที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมจากผลของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ภายใต้ข้อจ ากัด ด้านทรัพยากร 
และกรอบเวลา โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน และต้องด า เนินการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
   2) ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency Based System) รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ เช่น จริยธรรมและนิสัยอุตสาหกรรม 
   3) พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับแรงงานและสถานประกอบการ 
   4) “ซ่อม” กลุ่มแรงงานทักษะฝีมือต่ าและค่อนข้างต่ า (Unskilled & Semi Skill)  
ในระยะแรก เพ่ือให้มีทักษะฝีมือที่เพียงพอในส่วนที่ขาด เพ่ือให้ยังคงอยู่ในตลาดแรงงานได้ และทดแทนปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้ในระยะต่อไปจะต้องเน้น “เสริม” และ “สร้าง” ควบคู่กันจนไปสู่เป้าหมายสูง 
คือ คนในอีก 20 ปี ข้างหน้าเป็น Brain Power & Talent หรือ เพ่ิมสัดส่วนของก าลังแรงงาน 2.0 - 3.0 - 4.0 
และให้ 1.0 หมดไป หรือมีน้อยที่สุด 
   5) มุ่งเน้นพัฒนาคนเพ่ือรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมก้าวหน้า (Advanced Industry)  
อาทิ หุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือข้ันสูง (High Skill Labour) เพ่ือตอบ Thailand 4.0 
  เป้าหมาย 
  (1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
  (2) สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
    แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 
 ความท้าทายที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้ งบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ 
เท่าทันโลกด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บทฯ และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยท างานทุกคนอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย 
ของรัฐบาลในท้ายที่สุด 
    เป้าหมาย 
    พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้เกิด 
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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    มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เนื่องจากมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีศักยภาพสูง ให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทิศทาง  
การพัฒนาของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี 

3.8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแรงงานไทย (Toward Digital 
Platform for Thailand Manpower Development) 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางบริหารประเทศเพ่ือมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  
 2. สนับสนุนการให้บริการต่อประชาชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล 
 3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานภายในกระทรวงแรงงานในยุคดิจิทัล 
 4. ผลักดันให้ เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนการส่งมอบคุณค่า 
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงแรงงาน 
 5. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government) 
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพ่ือการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล (Citizen 
Experience Transformation) เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาทางด้านดิจิทัล 
ของกระทรวงจะมีประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา Citizen Experience Transformation 
ประกอบไปด้วยการพัฒนาและเสริมสร้าง (Enhancing) ประสบการณ์ที่ของประชาชนที่ได้รับจากทุกช่องทาง 
การให้บริการ สรรค์สร้างการให้บริการในรูปแบบที่สร้างความพึงพอใจตอบโจทย์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์  
เข้าถึงเข้าใจ (Engaging) ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเมื่อประชาชนเปลี่ยนผ่านช่วงวัยเพ่ือน าเสนอการบริการที่ตรงต่อ 
ความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติ (Evolving) การให้บริการภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน มุ่งสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว 
 กลยุทธ์/ มาตรการ 
 1.  มุมมองนอกสู่ ใน  (Outside in)  พัฒนาการบริการ โดยมีประชาชนผู้ รับบริการ 
เป็นศูนย์กลางของออกแบบ (Citizen-Centricity) ท าความเข้าใจวิถีชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิต ศึกษาข้อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับทัศนคติและมุมมองการรับรู้ เข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมของประชาชน ที่เปลี่ยนไปเมื่อ
ประชาชนเปลี่ยนผ่านช่วงวัย (Walk of Life) เพ่ือน าเสนอการบริการที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่
เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. บริการสู่ความผูกพัน (Engaging) สร้างความผูกพันระหว่างกระทรวงแรงงานในฐานะ 
ผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับการบริการ ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถมาแทนที่การให้บริการได้ 
(Irreplaceability) โดยการปฏิบัติอย่างน่าประทับใจ มีประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่องความผูกพันลึกซึ้ง
สร้างประสบการณ์ที่เป็นเสน่ห์ ผู้ใช้บริการที่รู้สึกผูกพันมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะแนะน าคนรอบตัวให้มาใช้บริการ
ของกระทรวงแรงงานเพ่ิมข้ึน (Referral Influence) 
 3. ตอบสนองและเจาะจง (Personalizing) การให้บริการควรเน้นการบริการที่เป็นรายบุคคล
แบบเจาะจงมีการเก็บข้อมูลประชาชนผู้ใช้บริการ เพราะย่างก้าวชีวิตและช่วงวัยที่ไป  (Citizen Journey) 
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ส่งผลต่อสนใจความหวังและความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันการแนะน าการบริการ  
ต้องค านึงถึงเงื่อนไขของชีวิตของแต่ละบุคคล น าเสนอการวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ทักษะแรงงาน 
และตลาดแรงงานเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละบุคคล  (Responsive Human Capital 
development) ทั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะการบริหารความรู้เชิงวิเคราะห์ และระบบอัจฉริยะด้านทรัพยากรมนุษย์
ของกระทรวงแรงงาน (Human Capital Analytics) 
 4. ปฏิวัติประสบการณ์อย่างทั่วถึง (Physical Virtualizing) ด้วยการบูรณาการผสมผสาน
ช่องทางการให้บริการ (Physical) แบบดั้งเดิมทั้งที่เป็นสัมผัสแห่งมนุษย์ (Physical) และแบบดิจิทัล (Digital) 
ด้วยหลากหลายช่องทางการบริการ (Omni channel) ที่ท าให้ทุกช่องทางเสมือนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิด
การสร้างประสบการณ์การใช้บริการแบบไร้รอยต่อ (Seamless Experience) เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการส่งมอบบริการดิจิทัลสู่ประชาชน (Digital Service Delivery 
Transformation) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการต่าง ๆ แก่ภาคประชาชน โดยควรให้ความส าคัญสูงสุด 
กับการตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) เนื่องจากรูปแบบ 
การใช้ชีวิตและความต้องการของผู้ใช้บริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในท่ามกลางกระแสดิจิทัลในการนี้
ต้องพยายามท าความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง โดยเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนแนวความคิด  
ของบุคลากรที่ ให้มองผู้ รับบริการเป็นตัวตั้ ง แล้วน ากระบวนการด าเนินการแบ บใหม่ ๆ มาปรับใช้ 
ในการให้บริการโดยรูปแบบการส่งมอบการบริการนี้ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์/มาตรการ 
 1. ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอ
บริการด้านดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในโลกปัจจุบัน 
ที่มีพฤติกรรมการเข้ารับบริการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก 
 2. ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process Improvement) ในด้านต่าง ๆ ของกระทรวง  
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดิจิทัลอย่างแท้จริง ผ่านการให้ความรู้  
(Knowledge) และทักษะ (Skills) เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
 3. น าธรรมาภิบาลด้านดิจิทัล (Digital Governance) มาปรับใช้กับองค์กร เพ่ือให้มีบริการ
ประสิทธิภาพและมีระบบงานที่ เป็นมาตรฐานยิ่ งขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติที่ เป็น เลิศ  
(Best Practice) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริการด้านดิจิทัลแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture Transformation) 
การพัฒนาเพ่ือการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture Transformation) ประกอบด้วยกรอบแนวความคิด
ทั้ง 6 มิติ ดังนี้ การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) การแบ่งปัน 
(Sharing) มีความคล่องตัว (Agility) ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (Data Driven) และความโปร่งใส (Transparency) 
 กลยุทธ์/ มาตรการ 
 1. สร้างผู้น ารุ่นใหม่ทางด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานในการแปรรูป  
ทางดิจิทัล (Digital Transformation) ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมทางดิจิทัล (Digital Core Value) และมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
 2. การบูรณาการกระบวนงานข้ามสายงาน (Integrated Function) ในทั้งแง่มุมของกระบวนงาน
ข้อมูล และองค์ความรู้ 
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 3. การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Internal Process 
Transformation) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการท างานที่คล่องตัวรวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานเน้นการคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  (Creativity) มีการท างานร่วมกัน 
ที่หลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวที่ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่ง ใส  
สู่การเป็น MOL One Government มีการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุ่ง
สู่องค์กรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรเชิงสังเคราะห์
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government) และบริการดิจิทัล  
(Digital Service) ที่เป็นเลิศอันน าไปสู่เป็นผู้น าด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทยทั้งการบริหาร
จัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์  
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงแรง งาน 
ให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน น าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manpower and Digital Literacy) รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 
 กลยุทธ์/ มาตรการ 
 1. ศึกษาทบทวนบทบัญญัติด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนกระบวนงาน
ในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจนปัจจัยและผลกระทบการพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานได้อย่างเต็มรูปแบบ 
 2. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (Business Process Improvement) และการบริหาร
จัดการกระบวนงาน (Business Process Management) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว อีกท้ังยกระดับ
การให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 3. ด าเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการด าเนินงานกระทรวงแรงงานสู่การด าเนินงาน 
แ บ บ อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Operation)  โ ด ย ก า ร น า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร  
(Enterprise Architecture : EA) ขับเคลื่อนกระบวนการทางพันธกิจของกระทรวงแรงงาน เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยี 
 4. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน (M-Learning) ซึ่งผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ 
ผ่านสื่อดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อม สัมพันธ์กับรูปแบบการท างาน การด าเนินชีวิต 
และวิธีการเรียนที่หลากหลาย อันน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) และการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
 5. พัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัล (Digital Workforce) และก าลังคนในธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัลเพ่ือสร้างสรรค์
บริการด้านแรงงานรูปแบบใหม่ตลอดจนพัฒนาทักษะที่ประชากรยุคดิจิทัลที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการด ารงชีวิต  
ในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Literacy) 
 6. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)  
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ 

3.9 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาศักยภาพคนท างานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับก าลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล 
 2. เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของก าลังแรงงาน 
 3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ก าลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล 
 2. ผลิตภาพแรงงานและรายได้ของกาลังแรงงานเพิ่มข้ึน 
 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 าลังแรงงานของประเทศ 
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. จัดท าและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาก าลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 1) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล 
 2) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 3) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 5) การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง 
 แผนปฏิบัติ ราชการเรื่ องที่  4 การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ ได้มาตรฐานสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างานให้แก่ผู้จบการศึกษาเพ่ือให้มีแรงงานใหม่ 
ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและการส ารวจความต้องการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงาน
แต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคคลากรของตน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่ง  
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเหล่านี้โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่ายเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ให้  
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานเอง
ของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้กรมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพ่ืองาน
วิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เป้าหมาย 
 1) การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเห็นความส าคัญ 
ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับก าลังแรงงานของประเทศ 
 2) แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อมทุกแห่ง  
ได้รับโอกาส ในการพัฒนาทักษะฝีมือของตนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทั่วถึง 
 3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
ตลอดจน มีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตามและประเมินผลส าเร็จ ของการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพคนท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพก้าวทันเทคโนโลยี 

3.10 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยี 4.0 
 พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 2. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยมีประเด็นหลักที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทที่ 4 
การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ด้านสารสนเทศและดิจิทัลที่ส 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. บุคลากรตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกองทุน 
2. บุคลากรมีความสนใจที่ จะ เรี ยนรู้ และพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
มาช่วยในการปฏิบัติ งาน ยั ง ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
2. ระบบสารสนเทศยั ง ไม่สนับสนุนภารกิจหลัก 
ส าหรับผู้ ใช้บริการภายใน และภายนอกกองทุนฯ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงและรับทราบ
ข้ อมู ลข่ า วสาร  และบางส่ วน ไม่ ให้ ความสนใจ 
ที่จะใช้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ที่ ใ ช้ อยู่ ไ ม่ รองรั บระบ บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนใหญ่มีสภาพเก่าและล้าสมัย 
5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 
6. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล 

 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
และดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้กองทุนน ามาพัฒนา 
ใ ช้ ปฏิ บั ติ ง าน  พัฒนาการ ให้ บ ริ ก า ร ได้ ส ะ ด วก 
และรวดเร็วขึ้น 

1. ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไป 
โดยยาก เนื่องจากมีระบบการป้องกันและเงื่อนไข
ข้อจ ากัดของแต่ละหน่วยงาน 
2. การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท าให้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ โดยการร่วมระดมความคิดเห็น  
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

(คงเดิม) 

4.2 พันธกิจแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน 

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

(คงเดิม) 

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



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  33  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

X X X X X X X X  การ พัฒนา เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 X  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
กองทุน 

 X  

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  X  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังความเชือ่มโยงแผนปฏบิัติการกองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

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

ด้านที่ 4 ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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) 



 

 

 
 

ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน  
 

ประเด็นหลักกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เป้าประสงค์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 

3. การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

 
“บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน” 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ แผนปฏิบตัิการดิจิทัลกองทุนพัฒนา    
ฝีมือแรงงาน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
งานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริ หารจั ดการกองทุ นให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้
ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ประเด็นหลักที่ 1 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 ประเด็นหลักที่ 2 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน 

 ประเด็นหลักที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะดิจทิัล 

 เป้าประสงค์   กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการให้บรกิารของกองทุนที่มีประสทิธิภาพ 

 เป้าประสงค์  กองทุนมีระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทนุ
ที่มีประสิทธิภาพ 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 
 3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
 เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
 เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุน  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
 กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 โครงการ 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  38  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

5.2 ตารางแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กองทุนมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการ
ของกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
มีความสมบรูณ ์
มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับ
การใช้งานครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลติ 
ระบบสารสนเทศกองทุน ประกอบด้วย 
๑. ระบบส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และบริการ e-Service, ๒. ระบบบรหิาร
จัดการข้อมลูเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน พ.ศ. 2545, ๓. ระบบบริหาร
จัดการข้อมลูเงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545, ๔. ระบบบริหารจดัการลกูหนี้
เงินกู้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคมว่าด้วยกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539,  
๕. ระบบการรับ-จา่ยเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (e-Payment),  
๖. ระบบบญัชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (e-Account), ๗. ระบบ
รายงานผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e-Report) 
ผลลัพธ์ 
1. มีระบบสารสนเทศกองทุนเพื่อใช้
งานตามภารกิจกองทุนได้ครบถ้วนทุก
ระบบ 

1. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

   

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อการบรหิารกองทุน 

กองทุนมีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
และการด าเนินงานกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการ
บริหารกองทุน 

3. การพัฒนา
บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะดิจิทัล 

พัฒนาทักษะดิจิทัล 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  39  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
2. ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
3. ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการ
บริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั 

1. การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กองทุนมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการ
ของกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลการส ารวจ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต่อไป 

2. กิจกรรมส ารวจ 
การใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารกองทุน 

กองทุนมีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
และการด าเนินงานกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการ
บริหารกองทุน 
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5.3 ตารางสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 
2563 2564 2565 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1,2,3 1,2,3 1,2,3 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2,972,480 11,889,920 - 

1,2 1,2 1,2 2. กิจกรรมส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมเงิน 2,972,480 11,889,920  
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5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประเด็นหลักที่ 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการด าเนินงานกองทุน 
แผนดิจิทัลประเด็นหลักที่  : 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
  2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน 
  3. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ : 1. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนมีประสิทธิภาพ  
  2. กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  3. บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
  3. พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งานครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาระบบ

ส า ร ส น เ ท ศ ก อ ง ทุ น
พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  
ตามพระ ราชบัญญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
กา รพัฒนาฝี มื อ แรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เ ติ ม  ในก า รบริ ห า ร
จัดการ การประเมิน เ งิน
สมทบ ข้อมูลเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน ข้อมูลเงินกู้ยืม 
ลูกหนี้เงินกู้ ระบบการรับ–จา่ย
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลิต 
ระบบสา รสน เทศก อ งทุ น 
ประกอบด้วย  
๑. ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและบริการ e-Service 
๒. ระบบบริหารจัดการข้อมูล
เ งินช่ วย เหลือหรืออุดหนุน  
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ .ศ .  2545  
๓. ระบบบริหารจัดการข้อมูล
เงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม

ระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
มีความสมบูรณ์ 
มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับ
การใช้งานครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1. เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการ
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อขอ 
ความเห็นชอบ 
3. จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขต 
การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนฯ 

2 ปี 
ต.ค. 62 

- 
ก.ย. 64 

14,862,400 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือ 
แรงงาน 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
(e–payment) ระบบบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(e–Account) ระบบรายงาน
ผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e–Report) เพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
ลดระยะเวลาในการท างาน 
ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ลด
การใช้กระดาษ  
๒. เพื่อให้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีการจัดเก็บข้อมูล
ใ น รู ป แ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
(Database) โดยเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ขอ งข้ อมู ล  และป้ อ งกั น 
ก า ร ถู ก ท า ล า ย ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและการบริการ  
4. เพื่ อ ให้สถานประกอบ
กิจการสามารถตรวจสอบ
สถานะ การเป็นลูกหนี้ของ
ตนเองโดยผ่านระบบที่ได้รับ
การพัฒนา  
5. เพื่ อมี ข้ อมู ลที่ สามารถ
รายงานผลการด าเนินงานเป็น
ปัจจุบัน ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ  

ก า ร พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  
พ.ศ. 2545  
๔. ระบบบริหารจัดการลูกหนี้
เงินกู้ ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 
ว่ าด้ ว ยกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2539  
๕ .  ระบบการรั บ -จ่ าย เ งิ น 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e-Payment)  
๖. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (e-Account)  
๗. ระบบรายงานผลกองทุน
พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  
(e-Report)  
ผลลัพธ์ 
1. มีระบบสารสนเทศกองทุน
เพื่อใช้งานตามภารกิจกองทุน
ได้ครบถ้วนทุกระบบ 
2. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบัติ งาน
กองทุน 
3. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่ ว ย ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

ให้กองบริหารการคลัง เพื่อด าเนินการสรรหา/ 
คัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. สรุปความต้องการของระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระบบเบื้องต้น 
5. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
ต้นแบบ พร้อมเอกสารการออกแบบระบบงาน 
(ชุดเบื้องต้น) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
6. ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทดสอบระบบ 
7. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
8.หน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคทดสอบ
ใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
9.ส ารวจความพึงพอใจในการใ ช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
10 .  ส รุ ปร ายงานผลการ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ เสนอผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

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

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
  การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒. เลขที่โครงการ   กพร.        /2563 

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๔. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 4.1 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ท่ี 2  : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน  
   กลยุทธ์ที่ 1       : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
 4.2 แผนดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1  : กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 1       : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
      ของกองทุน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
    เป้าประสงค์ท่ี 2  : กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงาน

กองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2   : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและ

การบริหารกองทุน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
   เป้าประสงค์ท่ี 3  : บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
   กลยุทธ์ที่ 3   : พัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลางก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 2) มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
และ 3) มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโนบายด้านดิจิทัล 
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการฝึกอบรม 
แก่ลูกจ้างให้สามารถพัฒนาทักษะ และยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น ซึ่ งด า เนินการให้ เงินกู้ยืม 
ตั้งแต่ปี 2540 – 2545 และได้หยุดด าเนินการให้เงินกู้ยืมเมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 วรรคสอง (1) บัญญัติให้โอนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน  
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และสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มาเป็นของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และสรุปในทุกรายละเอียด
เพ่ือจัดท าขอบเขตงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเป็น 7 ระบบ ดังนี้ 

(1) ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service 
(2) บริหารจัดการข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 
(3) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

พ.ศ. 2545 
(4) ระบบบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 
(5) ระบบการรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Payment) 
(6) ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Account)  
(7) ระบบรายงานผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Report)       

 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเห็นควรให้การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตอบสนองผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และรองรับแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๖. วัตถุประสงค ์
  6.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการบริหารจัดการ การประเมินเงินสมทบ  
ข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ข้อมูลเงินกู้ยืม ลูกหนี้เงินกู้ ระบบการรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e–payment) ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e–Account) ระบบรายงานผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e–Report) เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการท างาน ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
ลดการใช้กระดาษ  
  6.2 เพ่ือให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)  
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน   
  6.3 เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันการถูกท าลายข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติงานและการบริการ 
  6.4 เพ่ือให้สถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบสถานะ การเป็นลูกหนี้ของตนเอง 
โดยผ่านระบบที่ได้รับการพัฒนา  
  6.5 เพ่ือมีข้อมูลที่สามารถรายงานผลการด าเนินงานเป็นปัจจุบัน ประกอบการตัดสินใจ  
ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ  
การใช้งานครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

8. ผลผลิต 
  ระบบสารสนเทศกองทุน ประกอบด้วย  
  1. ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e-Service 
  2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 
  3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
  4. ระบบบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วย 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 
  5. ระบบการรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Payment) 
  6. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Account)  
  7. ระบบรายงานผลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Report) 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
  9.1 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน
ผ่านระบบได้เบื้องต้น 
  9.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จากส่วนกลาง
และภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

10. วิธีการด าเนินการ 
  10.1 เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือขออนุมัติจัดสรรเงิน  
เพ่ือด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  10.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน  
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
  10.3 จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนฯ  
ให้กองบริหารการคลัง เพ่ือด าเนินการสรรหา/ คัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  10.4 สรุปความต้องการของระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระบบเบื้องต้น 
  10.5 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานต้นแบบ พร้อมเอกสารการออกแบบ
ระบบงาน (ชุดเบื้องต้น) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
  10.6 ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทดสอบระบบ 
  10.7 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  10.8 หน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคทดสอบใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  10.9 ส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  10.10 สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนฯ เสนอผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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11. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  2 ปี (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2564) ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น
จ านวน 14,862,400 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จ านวน 2,972,480 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 11,889,920 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อย  
ยี่สิบบาทถ้วน) 

13. ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านที่  4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑4.๑ มีระบบสารสนเทศกองทุนเพ่ือใช้งานตามภารกิจกองทุนได้ครบถ้วนทุกระบบ 
  14.2 ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
  14.3 ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

15. การประเมินผลโครงการ 
  ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
การใช้งานครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
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1. เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงานเพือ่
ขออนุมติัจัดสรรเงินเพือ่ด าเนินการจัดจ้างพฒันาระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ

2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์
ของกระทรวงแรงงาน เพือ่ขอความเห็นชอบ

3. จัดท าเอกสารและรายละเอยีดของขอบเขตการจ้างพฒันา
ระบบสารสนเทศกองทุนพฒันาฝีมอืแรงงานให้กองบริหารการ
คลังเพือ่ด าเนินการสรรหาคัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. ผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
กองทุนฯ พร้อมทดสอบระบบ

6. ผู้รับจ้างด าเนินการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

7. หน่วยงานส่วนกลางและในภูมภิาคทดสอบใช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ

8. ส ารวจความพงึพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

9. สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนฯ เสนอ
ผู้บริหารกองทุน

ปีบัญชี 2564

   4. ผู้รับจ้างส่งมอบงานดังนี้
       4.1 เอกสารสรุปความต้องการของระบบสารสนเทศ
กองทุนฯ ในระบบเบือ้งต้น
       4.2 ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารการวเิคราะห์ความต้องการ
ของระบบงานต้นแบบ พร้อมเอกสารการออกแบบระบบงาน 
(ชุดเบือ้งต้น) พร้อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย

แผนการปฏบิตังิานและการใช้จา่ยเงินกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ

ระบบสารสนเทศ
กองทุนพฒันาฝีมอื
แรงงานมคีวาม
สมบูรณ์มี
ประสิทธภิาพสามารถ
รองรับการใช้งานครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศ
สามารถใช้งานตาม
ภารกจิของกองทุน
ได้ครบถ้วนทุกระบบ

100

หมายเหตุ : การพฒันาระบบสารสนเทศกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานไม่สามารถด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในปบีญัช ี2563 เนื่องจากมีการพฒันาระบบ รวม 7 ระบบ ท่ีมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกนัในการตอบสนองความต้องการของผู้ใชง้านกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย

ขั้นตอนด าเนินการ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ

(KPI)
เป้าหมายตัวชี้วดั น้ าหนัก

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีบัญชี 2563

2,972,480

7,431,200

4,458,720

งวดท่ี 1 (20%)

งวดท่ี 2 (50%)

งวดที่ 3 (30%) 

ปี 2563 
2,972,480    

ปี 2564 
11,889,920    

ปี 2563 - 2564 
14,862,400    

90 วัน

270 วัน

300 วัน
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5.5 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรม เรื่อง ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประเด็นหลักที่ 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานกองทุน 
กลยุทธ ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการด าเนินงานกองทุน 
แผนดิจิทัลประเด็นหลักที่  : 1. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุน 
เป้าประสงค์ที่ : 1. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการของกองทุนมีประสิทธิภาพ  
  2. กองทุนมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ผลการส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศ

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อส ารวจผลการใช้
งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลิต 
ผลส ารวจการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

ผลการส ารวจการใช้งาน
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. จัดท าแบบส ารวจการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. แจ้งเวยีนหนงัสือ
ส ารวจผลการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศกองทนุฯ 
3. รวบรวมผลการส ารวจ
รายงานให้ผู้บริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานทราบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
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กิจกรรม เรื่อง ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การด าเนินงานกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
 4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
    ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงาน 
    กองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    และการบริหารกองทุน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดให้
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล 
รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ ซึ่งในปีบัญชี 2563 - 2564 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
ในปีบัญชี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดท ากิจกรรมส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบ  
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส ารวจผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. เป้าหมาย 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

8. ขั้นตอน 
 8.1 จัดท าแบบส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.2 แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนฯ 
 8.3 รวบรวมผลการส ารวจรายงานให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

9. ผลผลิต 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

10. ผลลัพธ์ 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

11. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  51  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรม เรื่อง ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. จัดท าแบบการส ารวจการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลส ารวจ 
การใช้งาน 
ระบบ 
สารสนเทศ 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 

กองทุนมีผล
ส ารวจการใช้
งานระบบ
สารสนเทศ 

20             ลค. สพ. 

2. แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งาน
ระบบสารสนเทศกองทุน 

60             ลค. สพ. 

3. รวบรวมผลการส ารวจรายงาน 
ให้ผู้บริหารกองทุนทราบ 

20             ลค. สพ. 

 


