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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี (พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2539) และด าเนินการบริหารกองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการฝึกอบรม
แก่ลูกจ้างที่อยู่ในระบบการจ้างงานและถูกปลดตลอดจนกลุ่มแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถพัฒนา
ทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2540 - 2545 และหยุดให้กู้ยืมเม่ือปี พ.ศ. 2545 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยน าทุน 
มาจากเงินที่โอนจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและด าเนินการบริหาร
กองทุนตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539  
ปัจจุบันกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหาร
จัดการตามข้อ 22 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและบริหารตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ด้านที่ 4  
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสน เทศและดิจิทัล ประเด็นที่ 1 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี พิจารณาจาก มีการจัดท า หรือทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยจะต้องสอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน
และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 2564 มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วนตามก าหนดและมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 ประเด็น ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง  ตัวชี้วัดที่  5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2564 พิจารณาจากการก าหนดทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน โดยให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทิศทางแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนน าเสนอ โดยมีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะ การจัดให้มีหรือทบทบแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2564 ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบที่ส าคัญครบถ้วน โดยแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ และระยะเวลาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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 



กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
พิจารณาจากการจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี 2564 โดยจัดท าหรือทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 2564 ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
ทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบ  
ภายในปีบัญชี 2563 

 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการโดยแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565  
ตามค าสั่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 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  
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
รวมทั้งสามารถด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนและรายละเอียดตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.3 5.1 และ 5.2 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
จัดตั้งและพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ.  2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 ค าแถลงนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 
 1.2.2 เพ่ือน าความคิดเห็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ท าให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ 
และมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และ 2565 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง
และพันธกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้ งให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
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1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนแม่บท  
ด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถ้วน 

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 การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 ตามหนังสือ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0406/0438 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 
 1.5.3 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมตอบแบบสอบถาม เพ่ือประกอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนการบริหาร 
ด้านทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ 
 1.5.4 รวบรวมผลการส ารวจ จุดแข็ง จุดอ่อน ของทั้งภายใน และภายนอกของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
 1.5.5 ร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ 
 1.5.6 ร่ วมหารือเ พ่ือสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้ านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 
 1.5.7 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน  
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.8 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 และ 2565 ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 1.5.9 สื่อสารให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
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บทที่ 2 

การทบทวนผลการด าเนินงาน  

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

1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรให้ความส าคัญกับวิธีการ
สุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนการส ารวจ 

2. กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานควรก าหนดวิธีการหรือมาตรการ เ พ่ือน ามาใช้ด าเนินการ
นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินค่าปรับจากสถานประกอบการเพียงอย่างเดียว 

3. การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ควรน าเข้าข้อมูล 
สถานประกอบกิจการในฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่ส าคัญ 

4. กองทุนฯ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด ภายหลังจากการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือในการปฏิบัติงานมากกว่า 
การท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

5.  กองทุนฯ ควรพิจารณาการให้ เ งิน อุดหนุนและเงินกู้ ส าหรับสถานประกอบกิ จการ 
ให้มคีวามสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด  
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2.1 ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี 2562 ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ต.ค. 61 
-  

ก.ย. 62 
คะแนนที่

ได้ 
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 ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุน
หมุนเวียน(ตัวช้ีวัดร่วม) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2000 

2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ  15         
      2.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ร้อยละ 8 75 80 85 90 95 96.05 5.0000 0.4000 
      2.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร้อยละ 7 75 80 85 90 95 98.10 5.0000 0.3500 
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ  30       4.5000  
3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500 
3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบญัชี 2562 ระดับ 15 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.6000 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  15       4.1333  
4.1 การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.1500 4.1500 0.2075 
4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณี 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.2500 3.2500 0.1625 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 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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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 

คะแนนที่
ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง  10       4.9580  

6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ไดร้ับอนุมัต ิ ระดับ 3      4.8600 4.8600 0.1458 
      - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ 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 

บันทึก
ข้อมูล

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

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี ๒๕62 อยู่ที่ “ระดับ 4.9084” โดยมีสาระส าคัญ 
ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ ๑.1 วงเงินส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแผน (น้ าหนักร้อยละ 15) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
ตัวช้ีวัดที่ ๑.1.1 ร้อยละของการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามแผน (น้ าหนักร้อยละ 8) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก (%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 

1 2 3 4 5 

1.1.1 ร้อยละของการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามแผน ร้อยละ 8 80 85 90 95 100 99.15 
ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเงินที่ได้มีการให้กู้ยืมในปีบัญชี ๒๕62 เทียบกับเป้าหมายของวงเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติในปีบัญชี 2562 โดยกองทุนฯ  
มีจ านวนเงินที่ได้มีการให้กู้ยืมเท่ากับ 62.19 ล้านบาท และมีวงเงินให้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติเท่ากับ 62.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.15 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
4.8300 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.1.2 ร้อยละของการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามแผน (น้ าหนักร้อยละ 7) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก (%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 

1 2 3 4 5 

1.1.2 ร้อยละของการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามแผน ร้อยละ 7 80 85 90 95 100 99.99 
ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเงินที่ได้มีการช่วยเหลือหรืออุดหนุนในปีบัญชี ๒๕62 เทียบกับเป้าหมาย ของวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ได้รับอนุมัติในปีบัญชี ๒๕62 
โดยกองทุนฯ มีเป้าหมายของวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ ได้รับอนุมัติ เท่ากับ 19 ล้านบาท และมีจ านวนเงินที่ ได้มีการช่วยเหลือหรืออุดหนุนเท่ากับ 18.99  
คิดเป็น ร้อยละ 99.99 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.9980 คะแนน 
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๒. ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 20) 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี  ๒๕62 อยู่ที่ “ระดับ 4.7500” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด น้ าหนัก (%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 

1 2 3 4 5 

2.1 การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 

ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 4.0000 

ผลการประเมิน 
 ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและคณะท างานรวบรวม วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ ส าคัญ 
ของกองทุนฯ โดยจัดท ารายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2562 รวมถึงมีการน าข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ประกอบการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์เป้าหมาย และแผนยุทธศาสต ร ์
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีของกองทุนฯ อีกทั้งน ามาก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งระยะยาวและประจ าปีอย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ เพ่ือบริหารความสัมพันธ์  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ยังไม่มีการจัดท าบทวิเคราะห์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทั้งทางตรง 
และทางอ้อมที่ส าคัญของกองทุนฯ จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ (น้ าหนักร้อยละ 15) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
ตัวช้ีวัดที่ ๒.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (น้ าหนักร้อยละ 8) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
2.2.1 ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ร้อยละ 8 75 80 75 90 95 96.05 

ผลการประเมิน 
 ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ จ านวน 88 ร าย โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจกลับจ านวน 75 ราย  
ซึ่งมีผู้ตอบแบบส ารวจในระดับมากและมากที่สุด จ านวน 74 ราย คิดเป็นระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 96.05 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.2.2 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน (น้ าหนักร้อยละ 7) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
2.2.1 ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร้อยละ 7 75 80 75 90 95 98.10 

ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากและมากที่สุดเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน  751 ราย โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจในระดับมากและมากที่สุด 
จ านวน 519 ราย คิดเป็นระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 98.10 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
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๓. ด้านการปฏิบัติการ (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี ๒๕62 อยู่ที่ “ระดับ 4.5000” โดยมีสาระส าคัญ 
ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ (น้ าหนักร้อยละ 15) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
3.๑ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบ
กิจการที่ อยู่ในข่ายบังคับฯ 

แห่ง 15 ด าเนินการรวบรวม 
ข้อมูลสถานประกอบ 
กิจการทั้งหมดของ 

ประเทศเพื่อจัดท าฐาน 
ข้อมูลรองรับระบบการ 

จัดการสารสนเทศ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผลระดับ 1 
พร้อมทั้ง วิเคราะห์และ

แบ่งประเภทสถาน
ประกอบ กิจการ 

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินผลระดับ 2 

พร้อมทั้ง  
ก าหนดแนวทางในการ

ติดตามรูปแบบ 
และประเด็นที่ใช้ 

ในการปฏิบัตกิารตรวจ 
ติดตามเพื่อให้ 

สถานประกอบกิจการ 
มีการน าส่งเงินสมทบ 
ไดอ้ย่างเป็นระบบ 

และครบถ้วน 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ผลระดับ 3 
พร้อมทั้ง จัดล าดับ 
ความส าคัญสถาน 

ประกอบกิจการเพื่อ
ก าหนดความจ าเป็น 
เร่งด่วนและพื้นที่/ 
สถานประกอบ 

กิจการ 
ที่ต้องเร่งรัดในการ 
ติดตาม ตลอดจน 
แผนงานทั้งหมดใน

การเข้าติดตาม 
สถานประกอบกิจการ
จากผลการจัดล าดับ 
ความส าคัญทั้งแผน 

ประจ าปีบัญช ี2562 
และแผนระยะยาว 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับ 4 

พร้อมทั้งมีการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน 
ของสถานประกอบ 
กิจการได้ตามแผน 

ประจ าป ีบัญชี 
2562 และปฏิบัติ  
ได้ครบถ้วนตามแผน 
ปฏิบัติการ ร้อยละ 

100 

5 

ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และบันทึกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศได้ครบถ้วน 
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 ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานประกอบกิจการทั้งหมดทั่วประเทศ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลรองรับระบบการจัดการสารสนเทศ ทั้งข้อมูล
จากระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (NLIC) ประกอบกับทะเบียนผู้ประกอบกิจการจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center) รวบรวมได้ทั้งหมด 
17,012 แห่ง โดยมีการวิเคราะห์และแบ่งประเภทสถานประกอบกิจการออกเป็นสถานประกอบกิจการที่มา/ไม่มา แสดงตนว่าอยู่ในข่ายบังคับฯ โดยมีสถานประ กอบกิจการ 
ที่ยังไม่มาแสดงตนว่าอยู่ในข่ายบังคับฯ จ านวน 2,622 แห่ง ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ยังไม่มาแสดงตนว่าอยู่ในข่ายบังคับฯ สามารถแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 100 - 500 คน จ านวน 88 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป จ านวน 2,534 แห่ง รวมถึงมีการก าหนดแนวทางในการติดตามรูปแบบ  
และประเด็นที่ใช้ในการปฏิบัติการตรวจติดตาม เพ่ือให้สถานประกอบกิจการน าส่งเงินสมทบได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน โดยมีการจัดล าดับความส าคัญสถานประกอบกิจการ 
เพ่ือก าหนดความจ าเป็นเร่งด่วนและพ้ืนที่สถานประกอบกิจการที่ต้องเร่งรัดในการติดตาม ตลอดจนแผนงานทั้งหมดในการเข้าติดตามสถานประกอบกิจการจากผลการจัดล าดับ
ความส าคัญ ทั้งแผนประจ าปีบัญชี 2562 และแผนระยะยาว และสามารถติดตามผลการด าเนินงานของสถานประกอบกิจการได้ตามแผนประจ าปีบัญชี 2562 และปฏิบัติได้ครบถ้วน 
ตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

ต ัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 15) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
3.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ประจ าปีบัญช ี2562 

ระดับ 15 สามารถด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ประจ าป ีบัญชี 2562 

ได้ร้อยละ 80 

สามารถด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิาร
กองทุนฯ ประจ าปี 

บัญชี 2562  
ไดร้้อยละ 90 

สามารถด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 2562  

ได้ร้อยละ 100  
และผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย

ครบถ้วน (ตามแผนงานฯ 
หรือ ระยะเวลา 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลระดับ 3 

รวมทั้งมีผล 
การด าเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ รอ้ยละ 
50 (ตามตัวชีว้ัด 
แผนงานฯ หรือ

ระยะเวลา) 

มีผลการด าเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ รอ้ยละ 
80 (ตามตัวชีว้ัด 
แผนงานฯ หรือ 

ระยะเวลา) 

4 

ผลการประเมิน 
 พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2562 กองทุนฯ มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด 5 แผนงาน 
โดยสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายครบถ้วน รวมถึงมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 3 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 60 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.0000 คะแนน 
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๔. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30)  
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี ๒๕62 อยู่ที่ “ระดับ 4.1333” โดยมีสาระส าคัญ 

ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
4.1 การบริหารความเสีย่งและการ 
ควบคุมภายใน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.1500 

1. การจดัให้มีระบบข้อร้องเรยีน 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการ
จัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอ
ผู้บริหารขององค์กร 

ระดับ 7 มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน และ
มีการจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอเป็น

รายป ี

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

พร้อมท้ังมีการ 
จัดท ารายงานสรุป
น าเสนอเป็นรายป ี

มีการระบุช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและ 

มีการจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 

เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข

พร้อมทั้งมีการ
จัดท ารายงานสรุป
น าเสนอเป็นราย 

ไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข

พร้อมทั้งมีการ
จัดท ารายงานสรุป 
น าเสนอเป็นราย 

เดือน 

5.0000 

2. การจดัท าคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง 

ระดับ 8 ไม่มีการจัดท า/ 
ทบทวนคู่มือ 

การบริหารความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียนอยู่
ระหว่างจัดท า/
ทบทวนคู่มือ 
การบริหาร 
ความเสีย่ง 

คู่มือการบรหิาร
ความเสีย่งของทุน 
หมุนเวียนแล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ 

ที่ดขีองคู่มือ 
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตามระดับ 
3 และ คู่มือการ
บริหารความเสี่ยง
ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน 

 
 

ครบถ้วนตามระดับ 
4 และเผยแพร่
คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหารและ

พนักงานในองค์กร 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
3. การระบุความเสีย่งระดับองค์กร ระดับ 15 มีการระบุปัจจัย

เสี่ยงระดับองค์กร 
แต่ไมส่อดคล้องกับ
กระบวนการควบคุม

ภายใน 

มีการระบุปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร โดยมี
เกณฑ์การพิจารณา
ระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ

ควบคู่ไปกับการระบุ
ความเสี่ยงระดับ

องค์กร 

ครบถ้วนตามระดับ 2 
และการระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กร 

ได้พิจารณาถึงระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 
หลังจากการ 

ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ

ปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กรมีความ 
เช่ือมโยงกับ 
เป้าหมาย 

ประจ าปีของทุน
หมุนเวียน 

ครบถ้วนตามระดับ 
4 และสามารถ
แสดงถึงความ

เช่ือมโยง ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ 

ในปีก่อนหน้ากับปี
ที่ประเมินได้ชัดเจน 

5.0000 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความ
รุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 

ระดับ 15 ไม่มีการประเมิน 
ระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

มีการประเมิน 
เฉพาะโอกาส  
หรือผลกระทบ  
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ

ผลกระทบครบทุก
ความเสีย่งระดบั

องค์กร 

มีการประเมิน  
ทั้งโอกาสและ 

ผลกระทบครบทุก
ความเสีย่งระดบั
องค์กรโดยใช้
ฐานข้อมูลของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง  

มีการจัดท า 
แผนภาพความเสี่ยง
ระดับองค์กร (Risk 

Profile) 

5.0000 

5. การก าหนดแผนงานการบริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์กร 

ระดับ 15 ไม่มีการก าหนด
แผนงานการบรหิาร

ความเสีย่ง 

มีการก าหนด
แผนงานการบรหิาร
ความเสีย่งมากกว่า

ร้อยละ 50  
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการก าหนดแผน
บริหารความเสี่ยง 
ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร 

มีการก าหนดแผน
บริหารความเสี่ยง 

ครบทุกปัจจัย 
เสี่ยงระดับองค์กร 

โดยมีการ 
วิเคราะห์ Cost-
Benefit ในแต่ละ

ทางเลือก 

ครบถ้วนตามระดับ 
4 รวมถึง แผน

บริหารความเสี่ยง 
ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
6. ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและ
ผู้บริหารระดับรองมีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและรายงาน 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

ระดับ 10 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน
หรือที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน
และที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง 

การเงินและทีไ่ม่ใช่
ทางการเงินครบ
ทุกไตรมาสและมี
การสอบทานที่มี
ความถีม่ากกว่า

รายไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง

การเงินและทีไ่ม่ใช่
ทางการเงินครบ

ทุกไตรมาส และมี
การสอบทานเป็น
รายเดือนครบ 12 

เดือน 

4.0000 

7. การใช้สารสนเทศเพื่อการ
สนับสนนุการติดตามการด าเนิน 
กิจกรรมตามแผนการบริหาร 
ความเสีย่ง 

ระดับ 25 ไม่สามารถ 
ด าเนินงานตามแผน 

บริหาร 

สามารถ 
ด าเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยงได้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

ของแผน 

ด าเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยงได้

ครบถ้วนครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ 

ความเสีย่งระดบั
องค์กรลดลงได้ 
มากกว่าร้อยละ 

50 ของเป้าหมาย 
รวมตามแผน 
ความเสีย่ง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยง 
ทุกปัจจัยเสีย่ง 

สามารถลดลงได้ 
ตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

2.0000 

8. การตดิตามผล  
และการประเมินผล 

 5       

(1) การประเมินผลการควบคมุ
ภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ของหน่วยงาน 

- มีการประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน 
แต่ไม่ครบถ้วนตาม

ภารกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

- มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน
ครบถ้วนตาม
ภารกิจของทุน

หมุนเวียน 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
(2) การส่งรายงาน 
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังฯ 

ระดับ 2 ไม่ส่งผลการ 
ประเมิน/ส่งผลการ 
ประเมินล่าช้ากว่า 

ก าหนดเวลา 

- - - ทันตาม
ก าหนดเวลา 

(ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแต่สิ้นปี

บัญชี) 

5.000 

(3) การสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ระดับ 1 ไม่มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และมี
แนวทางใน 

การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

5.0000 
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ผลการประเมิน  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารความเสี่ยงก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้  
1. การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับ 

ข้อร้องเรียน ภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 7) :  
ทุนหมุนเวียนมีการระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงกั บหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์กล่องแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้นทุนหมุนเวียนมีการรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนครบ  
12 เดือน และน าเสนอต่อผู้บริหารทุนหมุนเวียนผ่านการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2. การจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 8) :  
ทุนหมุนเวียนได้จัดท า/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 1. โครงสร้าง 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2 นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 3. การระบุความเสี่ยง 4. การระบุถึง 
ระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการ
จัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit)  
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 6. การท ารายงานการบริหาร 
ความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และเผยแพร่คู่มือฯผ่านหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน และบุคลากรทราบ  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) : ทุนหมุนเวียนมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
ที่ ครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์ของ COSO ERM ที่ แบ่ งออกเป็น  Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk 
/Compliance Risk ในปีบัญชี 2562 มีการประเมินความเสี่ยงรวม 8 ความเสี่ยง ซึ่งมีการระบุความเสี่ยงที่สอดคล้อง 
กับกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งทุนหมุนเวียนได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจาก 
การควบคุมภายในและได้คัดเลือกความเสี่ยงระดับองค์กรเฉพาะที่ระดับความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง สูง และสูงมาก 
เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000  

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) : ทุนหมุนเวียน 
มีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร  
โดยมีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งทุนหมุนเวียนได้จัดท าตารางการก าหนดระดับโอกาส และผลกระทบ 
เป็นรายความเสี่ยงโดยประเมินสถานะความรุนแรงต้นปี และความรุนแรงที่คาดหวัง ณ สิ้นปี รวมทั้งทุนหมุนเวียนได้จัดท า
แผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ที่แสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม เพ่ือให้ก าหนด
เป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการใช้
ฐานข้อมูลในการพิจารณา เพ่ือก าหนดโอกาสและผลกระทบในแต่ละระดับ ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน
เท่ากับ 5.0000 

5. การก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 15) : ทุนหมุนเวียน 
มีการก าหนดแผนบริหารความเสี่ ยงระดับองค์กร ประจ าปีบัญชี  2562 ครบทุกความเสี่ ยงระดับองค์ กร  
โดยมีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับของปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ส าหรับแผนบริหารความเสี่ยงจะคัดเลือกเฉพาะความเสี่ยง 
ปานกลางและสูงมากเท่านั้น เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (2 ปัจจัยเสี่ยง) นอกจากนี้ทุนหมุนเวียน 
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6. ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงาน 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ในปีบัญชี 2562 ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 
มีการสอบทานรายงานด้านการเงิน และสอบทานรายงานที่ไม่ใช่การเงิน เป็นรายไตรมาสครบทุกไตรมาส และรายเดือน 
แต่ไม่ครบทุกเดือน ผ่านการสอบทานรายงานต่าง ๆ ประกอบด้วย รายงานทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน  
ซึ่งประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นต้น รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ  
เป็นต้น ท าให้มีผลการด าเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 

7. การใช้สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนัก
ร้อยละ 25) : ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจ านวน 2 แผนงาน สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
ทั้ง 1 แผนงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 50 โดยปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลง  
ได้ตามเป้าหมาย คือ การปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ  
คะแนนเท่ากับ 2.0000 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ าหนักร้อยละ 5) : โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) การประเมิน 
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียน 
มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานครบถ้วนตามภารกิจ ของทุนหมุนเวียน ดังนั้นมีผลการด าเนินงาน 
ที่ระดับคะแนน 5.0000 (2) การส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
ในปีบัญชี 2562 หน่วยงานต้นสังกัดของทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ 
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0411/12348) ท าให้มี 
ผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 (3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 6) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน และมีแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000  
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเทียบเท่าระดับ 4.1500 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 100 1 2 3 4 5 5.0000 
1. การทบทวนโครงสร้างองค์กร 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ  
การให้ทุนหมุนเวียน มผีู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าทุนหมุนเวยีน 

ระดับ 40 ก าหนดรูปแบบ 
โครงสร้างและ 
อัตราก าลังของ 

หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ให้ความเห็นชอบ
รูปแบบโครงสร้าง
และอัตราก าลัง 
ของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน 

มีกระบวนการ  
ในการสรรหา
บุคลากรของ

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือมีค าสั่ง 

มอบหมาย 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านตรวจสอบ
ภายในของทุน

หมุนเวียน 

จัดท ากฎบัตร 
การตรวจสอบ
ภายในของทุน
หมุนเวียนโดยมี
องค์ประกอบ 

ครบถ้วน 

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

ใหค้วามเห็นชอบ
กฎบัตร 

การตรวจสอบ
ภายในของ 

ทุนหมุนเวียน 

5.0000 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระดับ 30 ทุนหมุนเวียน 
ไม่ได้รับการ 

ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีบญัชีจาก 

ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน 

ของส่วนราชการ 
ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียนได้รับ
การตรวจสอบภายใน
ประจ าปีบัญชีจาก 
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้น

สังกดัและได้รับ
รายงานผล 

การตรวจสอบ และ
รายงานผล 

การตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการบริหารทุน 
หมุนเวียนรับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการ 

ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีบญัช ี

จากผู้ตรวจสอบ 
ภายในของส่วน 
ราชการต้นสังกัด 

และผูบ้ริหาร
เงินทุนฯ ได้เข้า

ร่วมประชุม 
ปิดการตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ  

ภายในและไดร้ับ 

5.0000 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  19  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
รายงานผล 

การตรวจสอบและ 
รายงานผลการ 

ตรวจสอบ 
ดังกล่าวต่อ 

คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน 
รับทราบ 

3. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ระดับ 30 ทุนหมุนเวียนไม่มี
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
ที่ผู้ตรวจสอบได้
ให้ไว้ในรายงาน

ผลการตรวจสอบ 

- มีการปฏิบตัติาม
ข้อเสนอแนะแต่
แก้ไขแล้วเสร็จช้า 
กว่าระยะเวลาที่ 

ก าหนดและรายงาน
ผลดังกล่าวต่อท่ี 

ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารทุน 
หมุนเวียนรับทราบ 

- มีการปฏิบตัิตาม 
ข้อเสนอแนะและ
แก้ไขแล้วได้ตาม 

ระยะเวลาที่
ก าหนดและ 
รายงานผล 

ดังกล่าวต่อท่ี 
ประชุม 

คณะกรรมการ 
บริหารทุน 
หมุนเวียน 
รับทราบ 

5.0000 

ผลการประเมิน 
การตรวจสอบภายในพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  
1) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจ าทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 40) : ทุนหมุนเวียน 

มีการก าหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและอัตราก าลัง 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  20  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕62 โดยการก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในมีค าสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และจัดท ากฎบัตร การตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนและคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕62 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 30) : ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด โดยผู้บริหาร  
ทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562  
และทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 5.0000 

3) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (น้ าหนักร้อยละ 30) : ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และทุนหมุนเวียน  
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 
เท่ากับ 5.0000 

โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักท่ีก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทลั 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 3.2500 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลและ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.2500 

1.1 มีการจดัท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ ดิจิทลั(ระยะยาว) ที่
มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ที่ส าคญั 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ แต่ไม่
สอดคล้องตามแผน 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมของ
ประเทศไทย และไม่

ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผน 

ยุทธศาสตร ์

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ  

ที่สอดคล้องตามแผน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมของ 
ประเทศไทยและ
ตอบสนองและ

สนับสนนุต่อแผน
ยุทธศาสตร์ 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 

ที่สอดคล้องตาม
แผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคมของ 
ประเทศไทยและ
ตอบสนองและ

สนับสนุนต่อแผน

มีการจัดท า/ 
ทบทวนแผนฯ 

ที่สอดคล้องตาม 
แผนดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและ

สังคมของ 
ประเทศไทยและ
ตอบสนองและ

สนับสนุนต่อแผน

4.5000 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
ทั้งวสิัยทัศน ์ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ

ทุนหมุนเวียน 

ทัง้วิสัยทัศน์ ภารกิจ  
รวมทั้งกลยุทธ์ของ

ทุนหมุนเวียน 

ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ ภารกจิ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ 
ทุนหมุนเวียน และ

มีการระบุ 
โครงการที่ 
เกี่ยวข้อง 2 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ ภารกจิ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ
ทุนหมุนเวียนและ

มีการระบุ
โครงการ  

ที่เกี่ยวข้อง 4 
ประเด็น 

1.2 แผนปฏิบตัิการสารสนเทศ
ประจ าปีบญัชี 2563 
มีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

ระดับ 5 ไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลักท่ี
ดีแต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลักท่ี
ดีครบถ้วนตามที่

ก าหนด 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วนตามที่

ก าหนดและมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ 1 
ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี

องค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วนตามที่

ก าหนดและมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ 2 
ประเด็น 

4.0000 

2. การบริหารจดัการสารสนเทศ
และดิจิทลั 

ระดับ 90 1 2 3 4 5 3.1389 

2.1 ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

        

(1) ความเพียงพอของระบบการ
บริหารจดัการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการจัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) 

ระดับ 35 มีระบบที่ม ี
การรายงานผล
การด าเนินงาน 
แต่ข้อมูลไม่มี

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน ซึ่งข้อมูล
มีความทันกาล แต่

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงาน ซึ่งข้อมูล
มีความทันกาล และ

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงานข้อมูลมี
ความทันกาล และ

ระบบดังกลา่วมี
การประเมินผล

ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่าผู้บริหาร 

3.5000 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
 ความทันกาลและ

ไม่มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

ไม่มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ

ทุนหมุนเวียน 

มีการเทียบกับ
เป้าหมายในระดับ
ทุนหมุนเวียนและ

ระดับอื่นท่ี
ถ่ายทอดจาก

เป้าหมายของทุน
หมุนเวียน (ฝ่าย/

บุคคล) 

มีการใช้งาน 
ผ่านระบบอย่าง
เต็มศักยภาพ 

2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) 

ระดับ 25 มีระบบ 
ที่สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแตไ่ม่ใช่

การสนับสนุนภารกิจ
หลักของ 

ทุนหมุนเวียน 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการและเป็น
การสนับสนุนภารกิจ

หลักของ 
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่ 
สนับสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน

และ/หรือสนับสนุน
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ 
ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน 
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมิน 

ผลลัพธ์ และ 
ผลลัพธ์แสดงว่ามี

ผลการด าเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบที่ 
สนับสนุนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานและ/ 

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ 

ผู้ใช้บริการและเป็น
การสนับสนุน 

ภารกิจหลักของ 
ทุนหมุนเวียนมี 
การประเมินผล 
ลัพธ์และผลลัพธ์ 
แสดงว่ามีผลการ

ด าเนินงานในระดับ
ดีอย่างต่อเนื่อง 

4.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

        

(1) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบ แล้ว) 

ระดับ 30 มีระบบ 
ทีส่นับสนุนการ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ 
ผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบดังกล่าว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบทีส่นับสนุน 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และ/

หรือ สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่

การสนับสนุน 
ภารกิจหลักของ 
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/

หรือ สนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวกต่อ 
ผู้ใช้บริการและเป็น

การสนับสนุน 
ภารกิจหลัก 

ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 

ต่อผู้ใช้บริการและ
เป็นการสนบัสนุน 
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียน 
มีการประเมิน 
ผลลัพธ์และ

ผลลัพธ์แสดงว่า 
มีผลการ 

ด าเนินงานท่ี 
ดีกวา่เป้าหมาย 

มีระบบ 
ที่สนับสนุน 
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 

ต่อผู้ใช้บริการและ
เป็นการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทนุ

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์
และผลลัพธ์แสดง

ว่ามีผล 
การด าเนินงาน 
ในระดับดีอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.0000 
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ผลการประเมิน 
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดเกณฑ์
ประเมินผล จากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี (น้ าหนักร้อยละ 10) :  
1.1 มีการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  

ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียนมีการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทฯ  
ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญ จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 2) โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) โครงการการจัดให้มี
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามไม่พบโครงการที่จัดให้มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.2500 

1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียน 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตาม ที่ก าหนด ได้แก่ 1) แผนงาน/
โครงการ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุ
องค์ประกอบเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดกลุ่มของแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ที่แสดงความส าเร็ จครบทุกแผนงาน/
โครงการที่ด าเนินการ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 
 2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 35) :  
 2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่ สนับสนุนการตัดสิน ใจของผู้บริหาร ( EIS/MIS)  
(น้ าหนักร้อยละ 35) : (1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) (กรณีที ่1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่มีการรายงานผลการด าเนินงานข้อมูลมีความทันกาล  
และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียนและระดับอ่ืนที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย)  
แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียนยังไม่มีหลักฐานการถ่ายลงถึงระดับบุคคล และยังไม่มีการส ารวจ  
ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการรายงานผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 3.50000 
 2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 25) : (1) ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนผู้ ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่  1 – ทุนมีระบบแล้ว )  :  ทุนหมุนเวียนฯ  
มีระบบที่ สนับสนุนการเ พ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานและ/หรือสนับสนุนการอ า นวยความสะดวก  
ต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการด าเนินงาน 
ทีด่ีกว่าเป้าหมาย จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000 
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  2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30) :(1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก  
ต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 2.0000 
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักที่ก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
เทียบเท่าระดับ 3.2500 คะแนน 
 ๕. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง (น้ าหนักร้อยละ 10) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 อยู่ที่ “ระดับ 4.3850” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
5.1 บทบาทคณะกรรมการบรหิารทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.4000 

1. การจดัให้มีหรือทบทวน แผน
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว (3 - 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบญัชี 2563 

ระดับ 30 1 2 3 4 5 4.0000 

1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร ์
และเป้าประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 10 คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียนไม่มี
การก าหนด

ทิศทาง 
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของ
ทุนหมุนเวียน 

- คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน 

รับทราบและ 
เห็นชอบทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน
น าเสนอ 

- คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค์ 
ที่ผู้บริหารทุน

หมุนเวียนน าเสนอ
โดยมีข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะ 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
2) การจัดใหม้ีหรือ ทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์ (3 – 5 ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบญัช ี2563 
ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบ 
ส าคัญครบถ้วน 

ระดับ 10 แผนยุทธศาสตร์ 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

แผนยุทธศาสตร์ 
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ 
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร์ 
และ 

แผนปฏิบัติ การ
ประจ าป ี

มอีงค์ประกอบ 
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร์ 
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

มีคุณภาพ และ
สามารถน าไปใช้
ได้จริงในทาง

ปฏิบัต ิ

แผนยุทธศาสตร์ 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีคุณภาพและ 
สามารถน าไปใช้
ได้จริงในทาง

ปฏิบัต ิ

2.0000 

3) ระยะเวลาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏบิัติ 
การประจ าปี 2563 

ระดับ 10 เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์ 
(3 - 5 ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัช ี
2563 ภายใน 
เดือนที่ 2 ของ 
ปีบัญชีถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์  
(3 - 5 ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 

2563 ภายในเดือน 
แรกของปีบัญชี

ถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์  
(3 - 5 ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 

2563 หนึ่งเดือน 
ก่อนเริ่มปีบัญชี

ถัดไป 

เห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์ 
(3 - 5 ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 

2563 สองเดือน 
ก่อนเริ่มปีบัญชี

ถัดไป 

ทุนหมุนเวียน 
จัดส่ง 

แผนยุทธศาสตร์  
(3 - 5ปี) และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 ให้ 
กระทรวงการคลัง 
1 เดือน ก่อนเริ่ม 

ปีบัญชีถัดไป 

5.0000 

2. การตดิตามระบบการบริหาร
จัดการและผลการปฏิบตัิงาน 
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 

1 ด้าน  
เป็นรายไตรมาส 

มีการตดิตามผล 
การปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญทั้งสิ้น  

2 ด้าน  
เป็นรายไตรมาส 

มีการตดิตามผล 
การปฏิบัติงาน 
ที่ส าคัญทั้งสิ้น  

3 ด้าน  
เป็นรายไตรมาส 

มีการ ติดตามผล
การปฏิบัติงาน  
ที่ส าคัญทั้งสิ้น 

 4 ด้าน  
เป็นรายไตรมาส 

มีการตดิตาม  
ผลการปฏิบตัิงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น 
 5 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 
 
 
 

5.0000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงานปี

บัญชี 2562 1 2 3 4 5 
3. การจดัให้มีระบบประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

ระดับ 25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 

ที่เป็นระบบ และ 
มีหลักเกณฑ์

ชัดเจน 

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เป็นระบบโดย
ไม่มีหลักเกณฑ์

ชัดเจน สอดคล้อง 
และ เช่ือมโยง 
กับหลักเกณฑ์ 
และเป้าหมาย
ระดับองค์กร 

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

ที่เป็นระบบโดยมี
หลักเกณฑ์ 

ชัดเจน 
สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับ

องค์กร 

5.0000 

4. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร 
แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ระดับ 10 มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน < 7 
ประเด็น 

มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน 7 ประเด็น 

มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน 8 
ประเด็น 

มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน 9 
ประเด็น 

มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน 10 
ประเด็น ข้ึนไป 

5.0000 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทนุ
หมุนเวียนของคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่าปีที่

ผ่านมา 0.5 
คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล 
โดยรวมต่ ากว่าปีที่

ผ่านมา 0.25 
คะแนน 

ทุนหมุนเวียนม ี
คะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับปี

ที่ผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน 

ประเมินผล 
โดยรวมมากกว่า 
ปีท่ีผ่านมา 0.25 

คะแนน 

ทุนหมุนเวียน  
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ  

5 คะแนน 
หรือมากกว่าป ี
ที่ผ่านมา 0.50 

คะแนน 

2.0000 
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ผลการประเมิน 
 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่
  1. การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  (น้ าหนักร้อยละ 30) : 
ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 4.0000 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจ 
ของทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) โดยคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ได้แก่ เห็นชอบผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  2563 โดยให้จัดท าผังแสดงความเชื่อมโยง 
และน าเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป  
  2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563  
ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 
2.0000 คะแนน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 หรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2563 มีองค์ประกอบที่ส าคัญไม่ครบถ้วน (แผนยุทธศาสตร์ไม่มีองค์ประกอบส าคัญในส่วนของผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
  3) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2563 (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งก่อนเริ่มปีบัญชีมากกว่า 2 เดือน และมีการน าส่งแผนดังกล่าว 
ให้กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ก่อนเริ่มปีบัญชี 1 เดือน  
  2. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติ งานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
(น้ าหนักร้อยละ 25) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริหาร หมุนเวียนมีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญ
ทั้งสิ้น 5 ด้าน 
  3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียน 
มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน จัดให้มีการประเมินผล
การด าเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประกอบด้วย 1. ด้านการเงิน 2. ด้านการสนอง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3. ด้านการปฏิบัติการ และ 4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนส าหรับ 
การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประเมินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร 
  4. การเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารแก่ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวี ยน 
มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียน 
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญขององค์กรผ่าน Website รายงานประจ าปี หรือสื่อเอกสารที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
ของทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น 11 ประเด็น 
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 5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 
2.0000 คะแนน โดยคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถก ากับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย 
ด้านการปฏิบัติการและด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนน < 0.25 คะแนน 
 โดยผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักท่ีก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เทียบเท่าระดับ 
4.4000 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 100 1 2 3 4 5 4.3700 
1. มีปัจจยัพื้นฐาน (Fundamental) 
ใน การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 30      5.0000 

(1.1) โครงสรา้งการบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

ระดับ 10 อยู่ระหว่าง 
การจัดท า
โครงสร้าง 

การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

จัดท าโครงสร้าง 
การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

แล้วเสร็จ 

โครงสร้าง 
การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 
ภายในไตรมาส 3 

โครงสร้าง 
การบริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
ภายในไตรมาส 2 

โครงสร้าง 
การบริหารงาน 
ทุนหมุนเวียน 

ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จาก
กระทรวงการคลัง 

ภายในวันท่ี  
21 ส.ค. 62 

5.0000 

(1.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
และค าบรรยายลักษณะงาน 

ระดับ 10 อยูร่ะหว่าง 
การจัดท า

มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

จัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง 

แล้วเสร็จและได้รับ
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ

จัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่งแล้ว
เสร็จและไดร้ับความ

เห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 • จัดท า

ค าบรรยาย 
ลักษณะงานแล้ว
เสร็จและไดร้ับ

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 • จัดท า

ค าบรรยาย
ลักษณะงานแล้ว
เสร็จและไดร้ับ

5.0000 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  30  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

บริหารทุน 
หมุนเวียน 

ภายในวันท่ี 21 
ส.ค. 62 

ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุดของ

ทุนหมุนเวียน 
ภายในไตรมาส 4 

ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุดของ

ทุนหมุนเวียน
ภายในไตรมาส 3 

(1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับ 10 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัดแต่ยังอยู่

ในช่วงทดลองและ
ยังไม่ได้น ามาใช้ 

จริง 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
ในระดับผู้บริหาร 

ระดับสูงของ 
ทุนหมุนเวียนและใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวช้ีวัด 
ในระดับผู้บริหาร 

ระดับสูงและ 
ผู้บริหารสายงาน

และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

การก าหนด 
ตัวช้ีวัดใน 

บุคลากรทุกระดับ
ของทุนหมุนเวียน 

และใช้ในการ 
ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน 

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

5.0000 

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ ดา้นการ
จัดการ ทรัพยากรบุคคล 

 70      4.1000 

2.1 การด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ปีบัญชี 2562 

ระดับ 35 มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี
บัญช ี2562  
ได้ร้อยละ 60 

มีการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญชี 
2562 ได้ร้อยละ 

80 

มีการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญชี 
2562 ได้ร้อยละ 

100 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญชี 
2562 ได้ร้อยละ 

100 โดยทีม่ี 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนทีด่ีกว่า 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญชี 
2562 ร้อยละ 
100 โดยที่มี 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ดีกว่า

4.2000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

เป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก 

แผนปฏิบัติการฯ 
หรือ - มีการจัดท า

รายงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ  
ทีค่รอบคลุมถึง
องค์ประกอบ 
ต่าง ๆ อย่าง 

ครบถ้วน ได้แก่ 
ปัจจัยส าเร็จ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
และ ข้อเสนอแนะ 

เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ครบถ้วน 

ทุกแผนปฏิบัติการ
ฯ และมีการจัดท า 

รายงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ  
ทีค่รอบคลุมถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน 

ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ 
ปัญหา/ อุปสรรค 
และ ข้อเสนอแนะ 

2.2 การจัดท า/ทบทวน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิการฯ
ประจ าปีบญัชี 2563 

ระดับ 35 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผน 

ยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 

2563 

จัดท า/ ทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์ฯ หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 

2563 ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบญัช ี

2563 ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปีบัญช ี

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ 
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปบีัญชี 

2563 ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี และ

ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 

2563 ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชีและ

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียนรวมทั้งมี

4.0000 (ปรับลด 
คะแนน คุณภาพ
จาก 5.0000 

เหลือ 4.0000) 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงานปี
บัญชี 2562 1 2 3 4 5 

การสื่อสารให้
ผู้บริหาร และ

หน่วยงาน ภายใน
ทุนหมุนเวียนที่

เกี่ยวข้องรับทราบ
ภายในปีบัญชี 

2562 
ผลการประเมิน  
 การบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี 2562 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
 1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 30)  
 (1.1) โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีจัดท าโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ  
โดยโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 5.0000  
 (1.2) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และค าบรรยายลักษณะงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนมีการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 5.0000  
 (1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) ในปีบัญชี  2562 ทุนหมุนเวียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียน 
และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนต าแหน่ง ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน 
5.0000 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 70) 
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 (2.1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 2562 (น้ าหนักร้อยละ 35) ทุนหมุนเวียน 
มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี  2562 ได้แล้วเสร็จ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้จ านวน 5 แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมดจ านวน 5 แผนงาน/โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลโครงการสัมมนาเรื่อง 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยทุนหมุนเวียนมีการจัดท ารายงานตามแผนงาน 
ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ทุกแผนงาน และมีผลการด าเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1 แผนงาน ท าให้มีผลการด าเนินงาน 
เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.2000 
 (2. 2)  กา ร จั ดท า / ทบทวนแผนยุ ท ธ ศ าสตร์ แล ะแผนปฏิ บั ติ ก า ร ฯ  ป ร ะจ า ปี บั ญชี  2563  
(น้ าหนักร้อยละ 35)  
  ทุนหมุนเวียนมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการกองทุนเ พ่ือการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2563)  
โดยแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 – 2564  
และแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและหน่วยงาน
ภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 2562 ท าให้มีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน
เท่ากับ 5.0000  
  อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) ไม่พบว่า 
มีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
ทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 2) ขาดการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
ของทุนหมุนเวียนยุทธศาสตร์และด้ านการบริหารอัตราก าลัง ดั งนั้น จึงท าการปรับลดคะแนนคุณภาพ 
ของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน ในประเด็นย่อยที่ 2.2 เท่ากับ 1.0000 คะแนน ท าให้มีผลการด าเนินงาน
เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.0000  
  ผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2562 จากประเด็นหลักท่ีก าหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับ 4.3700 คะแนน 

๖. ด้านการด าเนนิงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น้ าหนักร้อยละ 10)  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2562 อยู่ที่ “ระดับ 4.9580” โดยมีสาระส าคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ าหนักร้อยละ 3) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน 
ที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการใช้จ่าย
งบลงทุนประจ าปีบัญชี 2562 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้น้อยกว่า 
มติ ครม.ร้อยละ 8 

ใช้จ่ายได้ น้อยกว่า 
มติ ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได้ น้อยกว่า 
มติ ครม. ร้อยละ 4 

ใช้จ่ายได้น้อยกว่า 
มติ ครม. ร้อยละ 

2 

ใช้จ่ายได้ตามมติ 
ครม.(ร้อยละ 

100) 

5.0000 

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม 
ที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวมประจ าปีบัญชี 2562 

ระดับ 50 ใช้จ่ายได้น้อยกว่า 
มติ ครม.ร้อยละ 8 

ใช้จ่ายได้ น้อยกว่า 
มติ ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได้ น้อยกว่า 
มติ ครม. ร้อยละ 4 

ใช้จ่ายได้น้อยกว่า 
มติ ครม.ร้อยละ 2 

ใช้จ่ายได้  
ตามมติ ครม. 

 (ร้อยละ 100) 

4.7200 

ผลการประเมิน  
 ประเมินจากการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติประกอบด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนก ารใช้จ่าย 
ประจ าปีบัญชี 2562 (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปีบัญชี  2562 โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
จ านวน 1,952,874 บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง 1,952,874 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน (2) ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจ าปีบัญชี2562 โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จ านวน 119,211,174 บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง 
118,542,580.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.44 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 4.7200 คะแนน  
 ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.1 เทียบเท่าระดับ 4.8600 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 การรายงานทางการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 2) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
1. การน าเขา้ข้อมูล ระดับ 50 บันทึกข้อมูล 

ครบถ้วน จ านวน 
8 เดือน 

บันทึกข้อมูล 
ครบถ้วน จ านวน  

9 เดือน 

บันทึกข้อมูล 
ครบถ้วน จ านวน 

10 เดือน 

บันทึกข้อมูล 
ครบถ้วน จ านวน 

11 เดือน 

บันทึกข้อมูล 
ครบถ้วน จ านวน 

12 เดือน 

5.0000 

2. การบันทึกรายงานการรบั และ
การใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบญัชี 
2562 

ระดับ 50 ไมส่ามารถ
ด าเนินงาน 

   ด าเนินงานได้
ส าเร็จ 

5.0000 
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ผลการประเมิน  
 ประเมินจากการบันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูล และการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ( Non-Budgetary Management 
System : NBMS) ประกอบด้วย  
 1. การน าเข้าข้อมูลงบทดลองเป็นรายเดือน และข้อมูลแผน - ผลรายรับและรายจ่าย ภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป โดยที่ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ  
สามารถน าเข้าข้อมูลได้ 12 เดือน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 2. การบันทึกรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน งวดสิ้นปีบัญชี2562 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีบัญชีโดยที่ในปีบัญชี 
2562 กองทุนฯ สามารถบันทึกรายงานการรับและการใช้ จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลางได้แล้วเสร็จภายใน 57 วัน จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน  
 ดังนั้น จึงมผีลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.2 เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 6.3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน

ปีบัญชี 2562 1 2 3 4 5 
- การจัดท าแผนพัฒนาระบบ 
การจ่ายเงิน และการรับเงินของ 
ทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 100 ทุนหมุนเวียน 
สามารถ 

ด าเนินการ 
จ่ายเงินและ 

รับเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์
ได้ร้อยละ 60 
ของกิจกรรม  

การรับจ่ายทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน 
สามารถด าเนินการ 
จ่ายเงินและรับเงิน

ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์
ได้ร้อยละ 70  
ของกิจกรรม  

การรับ-จ่าย ท้ังหมด 

ทุนหมุนเวียน 
สามารถด าเนินการ 
จ่ายเงินและรับเงิน

ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์
ได้ร้อยละ 80  
ของกิจกรรม 
การ รับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน 
สามารถ 

ด าเนินการ 
จ่ายเงินและรับ 
เงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส ์
 ได้ร้อยละ 90 
ของกิจกรรม 
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน 
สามารถ  

ด าเนินการ 
จ่ายเงินและ 
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ร้อยละ 100 
ของกิจกรรม 
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุก 

กิจกรรม) 

5.0000 
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ผลการประเมิน  
 พิจารณาจากร้อยละการด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยที่ในปีบัญชี 2562 กองทุนฯ มีรายการการรับเงิน จ านวน 7 รายการ และมีรายการรายจ่าย จ านวน 14 รายการ 
รวมทั้ งสิ้น  21 รายการ ซึ่ งกองทุนฯ สามารถด าเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(ผ่านระบบ KTB Corporate Online) ได้ 21 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลการด าเนินงานเทียบเท่าระดับ 
5.0000 คะแนน  
 ดังนั้น จึงมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.3 เทียบเท่าระดับ 5.0000 คะแนน 

สรุปผลการประเมินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะต้องมีการปรับปรุง ประจ าปีบัญชี 2562 
 จากผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เทียบเท่าระดับ 3.2500 คะแนน 
โดยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 30) : (1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่ฃ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนมีระบบที่สนับสนุน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ 2.0000 ดังนั้นกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องจัดโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้ตอบสนองต่อกรอบหลักเกณฑต์ัวชี้วัดกองทุนฯ ต่อไป 
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 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือรวบรวมข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือน ามาวิเคราะห์และจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย ระยะ 5 ปี (.พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถ้วน 
 ผลการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ผลการส ารวจข้อมูลความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผลแบบสอบถาม  
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิ จิทัลด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2.3 การระดมความคิดเห็น 
การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  5 - 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้ เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกัน  
ระดมความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สรุปผลการระดมความคิดเห็น ดังนี้ 
 2.3.1 ทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบัน 
เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคต  

(1) พิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้รับการฝึก 
ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ  

 ผู้ เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีประโยชน์และมีความจ าเป็น เนื่องจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ให้สถานประกอบกิจการ ดังนี้ 
  1) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้ด าเนินการฝึก ควรให้ผู้ด าเนินการฝึกสามารถ 
เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ และควรเป็นการให้กู้ดอกเบี้ย 0% 
  2) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้ด า เนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ควรพิจารณาให้มีการให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยและผ่อนช าระระยะยาว ส าหรับการใช้ซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร
เพ่ือใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการด าเนินการทดสอบมาตรฐาน  
ฝีมือแรงงานมากขึ้น รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรลดบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลแทนการเป็นสถานทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  3)  การให้กู้ ยืม เงินกองทุนแก่ผู้ ประกอบกิจการ  ควรมีการก าหนดนิยาม 
ของผู้ประกอบกิจการที่จะให้กู้ยืมเงินให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายรวมถึงกลุ่ม OTOP 
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ ทั้งนี้  เพ่ือเป็น 
การสนับสนุนสถานประกอบกิจการ และควรพิจารณาให้มีการเพ่ิมวัตถุประสงค์เงินกู้ให้มีความหลากหลาย 
รวมทั้งการเพ่ิมวงเงินกู้ และให้มีการผ่อนช าระในระยะยาว อย่างไรก็ดีการอนุมัติให้กู้ยืมเงินควรเป็นไปด้วย 
ความรัดกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
และกู้ยืมเงินเพ่ือไปเป็นทุนหมุนเวียน 
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   4) การให้กู้ยืมเงินกองทุนแก่ผู้รับการฝึกควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ในการฝึกอบรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน รวมถึงในกรณีท่ีเป็นการฝึกอบรมในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ  
หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ จ าเป็นต้องมีหนังสือรับรองการฝึกอบรม โดยให้วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท 
ระยะเวลาช าระหนี้ 5 ปี และเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย โดยการท าสัญญาเงินกู้ ควรให้ข้าราชการหรือบริษัท
สินเชื่อเป็นผู้ค้ าประกัน และก าหนดการช าระหนี้เป็นงวดให้ชัดเจน อย่างไรก็ดีมีผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความเห็นว่า
ในกรณีท่ีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับการฝึกนั้น ควรเปลี่ยนจากการให้กู้ยืมเงินเป็นการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแทน 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการช าระหนี้  

(2) วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน โดยต้องครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้  
2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ (จุดแข็ง จุดอ่อน) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 

2. มีระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีจ านวนมาก 

และแหล่งที่มามีความมั่นคง  
4. มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนา

ฝีมือแรงงานที่ เป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน 
ด้ านกองทุ น พัฒนาฝี มื อแรงงานครอบคลุ ม 
ทุกจังหวัด 

5. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ซึ่ งเป็นผู้ มี ความรู้ และเชี่ ยวชาญที่ ก ากั บดู แล 
การด าเนินการของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เงินกู้ยืมสามารถน ามาใช้ฝึกอบรมและลดหย่อนภาษี
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 ได้ 

7. ให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
8. ผู้บริหารให้ความส าคัญการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรมี การปรั บเปลี่ ยนบ่ อย และขาด 
ความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองทุน 

2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน 
ซึ่ งมีจ านวนงานที่ต้องรับผิดชอบมาก และ
เจ้าหน้าที่มีภาระงานอ่ืนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
มาก 

3. การกู้ยืมเงินใช้เอกสารจ านวนมากท าให้ยากต่อ
การติดตามเอกสาร 

4. เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม 
การฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการได้ 
ตามวันเวลาที่สถานประกอบกิจการแจ้ง 

5. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุน
และการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนยังไม่มาก
เท่าที่ควร เข้าถึงได้ยากท าให้ผู้ประกอบกิจการ
ได้รับข้อมูลล่าช้า ยังเข้าไม่ถึงเงินกองทุน 

6. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนใช้เวลานาน ไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอน 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบ 
การกู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
มากเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ท าให้เกิดความล่าช้า 
ในการให้บริการ 

8. ก า ร โ อ น เ งิ น ก อ ง ทุ น ข อ ง ส่ ว น ก ล า ง 
ให้กับส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ท าให้การจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

 9. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศไม่ทันสมัย  
การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ รวมถึงไม่สามารถ
รองรับการยื่นค าขอผ่านระบบได้ 

10. ขาดระบบสื่อสารออนไลน์ในการตรวจสอบ 
หรือแจ้งเตือนผลการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
และการให้ เ งิ นช่ วย เหลื อหรื อ อุ ดหนุ น 
ที่ทันท่วงท ี

2.3.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ (โอกาสและอุปสรรค หรือภาวะ
คุกคาม)  

โอกาส อุปสรรค 

1. การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มี กฎหมายรองรั บ  มี ความยื ดหยุ่ นสามารถ
ปรับเปลี่ ยนหลั ก เกณฑ์ การ ให้ กู้ ยื ม เ งิ นและ 
การใหเ้งินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได ้ 

2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินงาน
กองทุนฯ 

3. สถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้แก่ลูกจ้าง 

4. สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบกิจการ 
ขาดสภาพคล่อง กองทุนสามารถให้การสนับสนุน
ด้านการให้ เงินกู้ยืมและการให้ เงิ นช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนได้มากขึ้น 

5. ผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยนแปลงการรับคน
เข้าท างานใหม่ ท าให้ต้องพัฒนาคนเหล่านี้ 

6. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการ ท าให้ผู้ประกอบกิจการต้องพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

7. เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ 
การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 

1. เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินและการขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนมากเกินไป  

2. ก าหนดระยะเวลาการช าระเงินกู้ยืมสั้นเกินไป 
3. ก าหนดระยะเวลาในการช าระเงินคืนงวดแรก

เร็วเกนิไป 
4. ว ง เ ง ินกู ้ย ืม จ านวนน ้อย เก ิน ไป  ไม ่ส ร ้า ง

แรงจูงใจในการกู้ยืม 
5. ก า หนดอายุ ร ะย ะ เ ว ล า ขอ ง เ ค รดิ ต บู โ ร 

น้อยเกินไป 
6. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อ 

การช าระหนี้คืนกองทุน 
7. วงเง ินช ่วยเหลือหร ืออุดหนุนจ านวนน้อย

เกินไป เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
8. หลั ก เกณฑ์การขอกู้ ยื ม เ งิ นจ ากั ด เ ฉพาะ 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าให้สถานประกอบ
กิจการขาดความสนใจ 

9. ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ไ ม่ น า เ งิ น ไ ป ใ ช้ 
ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 

10. การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้ 
การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

11. ผู้ ประกอบกิจการ ไม่ ให้ ความส าคัญกับ 
การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง หรือ 
มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยู่แล้ว  
ไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน 

12. หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
บางข้อไม่จูงใจผู้ประกอบกิจการ 
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โอกาส อุปสรรค 

13. ผู้ประกอบกิจการไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

14. เ จ้ า หน้ า ที่ ข อ ง ส ถ าน ปร ะก อบ กิ จ ก า ร 
ไม่น าเสนอเรื่องเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนให้ผู้บริหารทราบ 

 
  2.3.4 แนวทางการกระตุ้นสถานประกอบกิจการให้ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นแนวทางการกระตุ้นสถานประกอบกิจการ 
ให้ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

(1) สร้างแนวทางการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการขอรับเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ได้แก่ การใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่น ยูทูป เว็บไซต ์
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันศึกษา สถานประกอบกิจการ 
สมาคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ 
เคเบิลทีวีท้องถ่ิน หรือการออกหน่วยเคลื่อนที่วิทยุ เป็นต้น 

(2) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ 
(3) มีช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านสายด่วนออนไลน์ เพ่ือตอบค าถามและให้การช่วยเหลือ

เกี่ยวกับขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะ และสนับสนุนให้ใช้ระบบ  
E-SERVICE ในการบริการและมีระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี 

(4) จัดโครงการสัมมนาให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพ่ือชี้แจงสิทธิ
ประโยชน์จากการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

(5) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณากระบวนการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการลดเอกสารในการขอรับการอุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินเท่าที่จ าเป็น เพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ในการให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เพ่ิมวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ส าหรับสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าว 
มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง ไม่ควรจ ากัดที่หลักสูตรละ 100,000 บาท หรือการขยายวงเงินอุดหนุน 
แบบขั้นบันได เป็นต้น 

2.3.5 สาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรก าหนดเพิ่มเติมในการส่งผู้ เข้ารับ 
การทดสอบไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 (ช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 5) 

ผู้ เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นสาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ควรก าหนดเพ่ิมเติมในการส่งผู้เข้ารับการทดสอบไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 (ช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามประกาศข้อ 5) ดังนี้ 

(1) สาขาด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ 
1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 
2) สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 
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3) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 
4) สาขาอาชีพพนักงานบริการขนส่งทางถนน 
5) สาขาอาชีพพนักงานปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน 
6) สาขาอาชีพพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ 
7) สาขาอาชีพพนักงานบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ 
8) สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น 
9) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยระบบราง 
10) ผู้ควบคุมรถเครน 

(2) สาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่ 
1) สาขาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ 
2) สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
3) สาขาพนักงานเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
4) สาขาพนักงานจัดเลี้ยง 

(3) สาขาอาชีพภาคอุตสาหการ ได้แก ่

 - ช่างท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 

(4) สาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม (รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต) 
1) สาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (หุ่นยนต์และการควบคุม) 
2) สาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน (Solar Cell)  
3) สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเกษตร 
4) สาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ 
5) ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

(5) สาขาอาชีพที่สถานประกอบกิจการมีความต้องการยกระดับฝีมือแรงงานและค่าจ้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น สาขาวิชาพนักงานตัดวาดรองเท้า ช่างตัดเย็บรองเท้า พนักงานอัดพ้ืน
รองเท้า และพนักงานประกอบรองเท้า 

(6) อ่ืน ๆ 
1) ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์มือถือ) 
2) ช่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยคอมพิวเตอร์ 
3) ช่างซ่อมบ ารุง 
4) แคดดี้ 

 ทั้งนี้ ควรก าหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมฯ ให้มีอัตราเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามประกาศก าหนดค่าทดสอบในแต่ละสาขาอาชีพ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการของผู้ด าเนินการทดสอบให้สามารถด าเนินการได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นผู้ก ากับดูแล 

2.3.6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
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(1) ปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน/การให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

1) เจ้าหน้าที่มีจ านวนน้อยและมีการโยกย้ายบ่อยท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกัน เช่น การรับค าขอเป็นฝ่ายพ.ร.บ. แต่การรายงานผล 
การพิจารณาผลการอนุมัติเป็นฝ่ายการเงิน ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

2) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 
3) การโอนเงินกองทุนของส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาคมีความล่าช้า ท าให้การจ่ายเงิน

กู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ผู้ประกอบกิจการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
4) ขาดการประชาสัมพันธ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการ 
5) หลักเกณฑ์การให้กู ้ย ืมเง ินจ ากัดเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงาน ท าให้  

สถานประกอบกิจการขาดความสนใจ 
6) สถานประกอบกิจการไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้กูย้ืมส่วนใหญ่

ต้องการเงินกู้เก่ียวกับการลงทุนมากกว่าการกู้ยืมเพ่ือพัฒนาคน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย 
7) เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการรับทราบสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือ 

หรืออุดหนุนแต่ไม่แจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
8) สถานประกอบกิจการไม่น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
9) สถานประกอบกิจการบางแห่งรับเช็คเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแต่ไม่ยอม 

น าเช็คไปขึ้นเงิน 
10) สถานประกอบกิจการไม่ด าเนินการใส่จ านวนลูกจ้างในระบบ e-Service  

ท าให้การตรวจสอบสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนล่าช้า 
11) สถานประกอบกิจการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัต ิ
(2) ปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน/การขอรับเงิน

ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงินยุ่งยากซับซ้อน ตรวจสอบเอกสารล่าช้า  
2) วงเงินให้กู้ยืมมีจ านวนน้อย ไม่สร้างแรงจูงใจในการกู้ยืม 
3) การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร

บริการเงินกู้ไม่เข้าใจในรายละเอียดการกู้ยืมเงิน 
4) เอกสารที่ ใช้ประกอบการกู้ยืมเงินมากเกินไป และความไม่ปลอดภัย 

ในการต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก เช่น หลักฐานการค้ าประกัน เครดิตบูโร งบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง 2 ปี  
และต้องกรอกรายละเอียดการฝึกอบรมแต่ละรุ่น 

5) ระยะ เวลาการผ่ อนช า ระ เ ร็ ว เกิ น ไป  ควรดู ก าลั งของผู้ กู้ เ ป็ นหลั ก 
แทนการก าหนดจ านวนงวดในการจ่ายคืน ควรปรับจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3 เดือนแรก  
เนื่องจากต้องช าระเงินกู้ยืมในเดือนถัดไป โดยยังไม่ได้น าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

6) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในการฝึกอบรมได้ 
7) เงื่อนไขการกู้ยืมเงินไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการ  

ให้กู้ยืมส าหรับฝึกอบรมหรือทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนได ้
8) ไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน เนื่องจากการกู้ยืมกับธนาคารหรือสินเชื ่อ 

มีความสะดวกและตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการมากกว่า  
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9) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน มีเงื่อนไขมาก ใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารนานเกินไป ได้รับเงินล่าช้า ต้องการให้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนผ่านออนไลน์ 
ได้ครบทุกกระบวนการ 

10) การประชาสัมพันธ์ เข้าถึงได้ยาก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง  
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

11) จ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนของประกาศแต่ละข้อไม่จูงใจ จ านวนเงิน
น้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ควรปรับจ านวนเงินให้มากขึ้น เนื่องจากบางกิจการ
จ านวนพนักงานไม่มากท าให้จ านวนเงินที่จะได้รับไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้ด าเนินการ 

 (3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

1) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนลดเอกสาร 
การกู้ยืมเงินเท่าท่ีจ าเป็น 

2) เลื่อนระยะเวลาในการช าระหนี้งวดแรก หลังจากที่ท าสัญญากู้ยืมจากภายใน
วันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็น 60 วันนับจากวันที่ท าสัญญา หรือให้เริ่มช าระหนี้งวดแรกปีถัดไป   

3) ขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกองทุนฯ 
4) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
5) เพ่ิมวงเงินกู้ยืม โดยพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบกิจการและจ านวนลูกจ้าง 
6) การจัดการเก่ียวกับธุรกรรมการเงินควรให้ธนาคารเป็นผู้ด าเนินการ 

 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
1)  สร้างแนวทางการรับรู้เกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และเพ่ิม

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ได้แก่ การใช้ไลน์ แอพพลิเคชั่น ยูทูป เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สถาบันศึกษา สถานประกอบกิจการ สมาคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัด โดยเฉพาะวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ เคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือการออก
หน่วยเคลื่อนที่วิทยุ เป็นต้น 

2) สร้างเครือข่ายระหว่างสถานประกอบกิจการในพ้ืนที่ 
3) มีช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านสายด่วนออนไลน์ เพ่ือตอบค าถามและให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะ และสนับสนุนให้ 
ใช้ระบบ E-SERVICE ในการบริการและมีระบบแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี 

4) จัดโครงการสัมมนาให้แก่สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ เพ่ือชี้แจง
หลักเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

5) ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาและกระบวนการขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุน
จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการลดเอกสารเท่าที่จ าเป็น  

6) เพ่ิมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น  
และเพ่ิมวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแบบขั้นบันได  

อ่ืน ๆ  
1) การเก็บค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต ควรออกกฎระเบียบให้ชัดเจนเพื่อน าเงินกองทุนมาบังคับใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือ 
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ในการทดสอบสาขาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีประกาศให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ส าหรับ 
สาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ 

2) ควรก าหนดมาตรการให้มีความสอดคล้องกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เช่น การยืดระยะเวลาการส่งแบบประเมินเงินสมทบ 

2.4 การส ารวจความต้องการเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
2.4.1 การส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ส ารวจความต้องการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานจากผู้ประกอบกิจการ โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมื อแรงงาน 
จ านวน 77 แห่ง ส่งแบบส ารวจให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีผู้ตอบแบบ
ส ารวจ จ านวน 607 บริษัท สรุปข้อมูลผลการส ารวจ ดังนี้ 
 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการ จ านวน 455 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 74.96 รองลงมาเป็นผู้ด าเนินการฝึก จ านวน 130 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.42  
และผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 17 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.80 
  ประเภทกิจการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 307 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 50.58 รองลงมาเป็นการบริการ จ านวน 185 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.48  
และอ่ืน ๆ จ านวน 86 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.17 
  จ านวนลูกจ้างทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่มีลูกจ้างตั้งแต่ 101 – 500 คน จ านวน 
395 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 65.07 รองลงมามากกว่า 500 คนขึ้นไป จ านวน 113 บริษัท คิดเป็นร้ อยละ 
18.62 และตั้งแต่ 0 - 100 คน จ านวน 92 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 15.16 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ร้อยละ 

(1) ผู้ด าเนินการฝึก    130 21.42 
(2) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 17 2.80 
(3) ผู้ประกอบกิจการ 455 74.96 
(4) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 5 0.82 

รวม 607 100.00 

2. ประเภทกิจการ จ านวน ร้อยละ 

(1) อุตสาหกรรมการผลิต    307 50.58 
(2) พาณิชยกรรม  16 2.64 
(3) การบริการ  185 30.48 
(4) อ่ืน ๆ 86 14.17 
(5) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 13 2.13 

รวม 607 100.00 

3. จ านวนลูกจ้างทั้งหมด จ านวน ร้อยละ 

(1) ตั้งแต่ 0 - 100 คน    92 15.16 
(2) ตั้งแต่ 101 - 500 คน 395 65.07 
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(3) มากกว่า 500 คนข้ึนไป 113 18.62 
(4) ไม่ระบุจ านวนลูกจ้าง 7 1.15 

รวม 607 100.00 
   (2) ผลการประเมินในภาพรวม 
   1) ผลการประเมินด้านการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
     ผลการประเมิน พบว่า เคยใช้บริการเงินกู้ยืมกองทุน จ านวน 65 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 10.71 และไม่เคยใช้บริการ จ านวน 538 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 88.63  
  เหตุผลที่ ไม่ เคยใช้บริการกู้ เงินกองทุน จ านวน 214 บริษัท ส่วนใหญ่ 
มีงบประมาณในการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 95 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.39 รองลงมาไม่มีความสนใจ 
ที่จะกู้ยืมเงินกองทุน จ านวน 47 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.96 และไม่ทราบข้อมูลข่าวสารบริการเงินกู้กองทุน 
จ านวน 16 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.48  
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. ใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ร้อยละ 
(1) เคย 65 10.71 
(2) ไม่เคย 538 88.63 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 4 0.66 

รวม 607 100.00 
    2) ผลการประเมินด้านความประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง 
    ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ จ านวน 541 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 89.13 รองลงมาประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่าง  
เม.ย. - ก.ย. 2563) จ านวน 31 บริษัท เป็นเงินจ านวน 29,882,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.11  
และประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) จ านวน 19 บริษัท  
เป็นเงินจ านวน 14,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 
    เหตุผลที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุน จ านวน 216 บริษัท  
ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการฝึกอบรมแล้ว จ านวน 105 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมายังไม่มี
นโยบายกู้ยืมเงนิกองทุน จ านวน 55 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.46  

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลความประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุน 
2. ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้กองทุน จ านวน ร้อยละ 

(1) ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ระหว่าง เม.ย. - ก.ย. 2563) 

31 5.11 

(2) ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่าง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) 

19 3.13 

(3) ไม่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ 541 89.13 
(4) ไม่ระบุข้อมูล 24 2.63 

รวม 607 100.00 
  3) ผลการประเมินด้านการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี 
   ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 439 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 72.32 รองลงมา 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จ านวน 78 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 12.85  
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลการใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี 
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในรอบ 1 ปี จ านวน ร้อยละ 

(1) ไม่เกิน 1 ล้านบาท 439 72.32 
(2) 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท 78 12.85 
(3) มากกว่า 3 ล้านบาทข้ึนไป 19 3.13 
(4) ไม่ระบุข้อมูล 71 11.70 

รวม 607 100.00 
   4) ผลการประเมินด้านเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
   ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่มีประโยชน์ จ านวน 569 บริษัท คิดเป็น 
ร้อยละ 93.74 รองลงมาไม่มีประโยชน์ จ านวน 18 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.97  
   ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่ามีประโยชน์มาก จ านวน 249 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 41.02 
มีประโยชน์น้อย จ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.62 และไม่มีประโยชน์เนื่องจากมีศูนย์ฝึกอบรม 
เป็นของตัวเองและมีงบประมาณอยู่แล้ว 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีประโยชน์ 
   ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

จ านวน ร้อยละ 

(1) มีประโยชน์ 569 93.74 
(2) ไม่มีประโยชน์ 18 2.97 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 20 3.29 

รวม 607 100.00 
  5) ผลการประเมินด้านการน าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด 
     ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 352 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 57.99 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จ านวน 144 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 23.72 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการน าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด 
5. น าเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ในเรื่องใด จ านวน ร้อยละ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเดียว 352 57.99 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพียงอย่างเดียว 37 6.10 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 
144 23.72 

(๔) ไม่ระบุความต้องการ   74 12.19 
รวม 607 100.00 

  6) ผลการประเมินด้านต้องการให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการเงินกู้ยืม  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใด นอกเหนือจากค่าฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
    ผลการประเมิน พบว่า ต้องการให้กองทุนให้บริการเงินกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในเรื่องดังนี้ 
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   (1) น าไปใช้จ่ายในการซื้อ หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือใช้ 
ในการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   (2) ทุนการศึกษาส าหรับพนักงานเฉพาะทาง 
   (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ฝึกอบรมให้ปลอดภัย 
   (4) ค่าพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์ 
   (5) ค่าสวัสดิการพนักงาน 
   (6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาทักษะภายในองค์กร 
   (7) เพ่ือช าระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ 
   7) ผลการประเมินด้านกองทุนควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานหรือไม่ 
    ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วย จ านวน 356 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
58.65 และไม่เห็นด้วย จ านวน 138 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 22.73   
   เหตุผลที่สถานประกอบกิจการเห็นด้วย  
   (1) หากสถานประกอบกิจการขาดทุนทรัพย์ หรืองบประมาณไม่เพียงพอ  
ยังสามารถกู้เงินเพ่ือน าไปฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างได้ 
   (2) ผู้ประกอบกิจการมีเงินทุนหมุนเวียน 
   (3) ลูกจ้างส่วนใหญ่มักไม่มีทุนทรัพย์ในการไปฝึกอบรม 
   เหตุผลที่สถานประกอบกิจการไม่เห็นด้วย  
   (1) พนักงานลูกจ้างอาจจะน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
   (2) พนักงานลูกจ้างเข้าออกบ่อยอาจจะมีปัญหาในการติดตามหนี้ 
   (3) สถานประกอบกิจการมีงบประมาณส าหรับฝึกอบรมเพียงพออยู่แล้ว 

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลกองทุนควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหรือไม่ 
6. ควรให้ลูกจ้างกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะฝีมือ

แรงงานหรือไม่ 
จ านวน ร้อยละ 

(1) เห็นด้วย 356 58.65 
(2) ไม่เห็นด้วย 138 22.73 
(3) ไม่แสดงความคิดเห็น 113 18.62 

รวม 607 100.00 

    8) ผลการประเมินด้านปัญหาอุปสรรคการใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
    ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
การใช้บริการเงินกู้กองทุน ดังนี้ 
   (1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน เช่น ขั้นตอนเยอะ ยุ่งยาก ตรวจสอบเอกสารล่าช้า 
    (2) การประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ได้รับข้อมูลล่าช้า 
ต้องกรอกเอกสารจ านวนมาก 
    (3) เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน เช่น เอกสารมากเกินไป เงื่อนไขที่ก าหนด
ค่อนข้างมากยุ่งยากกับการจัดท าเอกสารเพ่ือขอกู้ 
    (4) ระยะเวลา เช่น ระยะเวลาการช าระหนี้เร็วเกินไป ควรดูก าลังของผู้กู้ 
เป็นหลักแทนการก าหนดจ านวนงวดในการจ่ายคืน 
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    (5) ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ เช่น ไม่เข้าใจในรายละเอียดการขอใช้บริการ 
ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้สถานประกอบกิจการไม่สนใจ เงื่อนไขการกู้ยืมไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้ประกอบกิจการ 
     9) ผลการประเมินด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      (1) ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน เช่น ควรยื่นความประสงค์และเอกสารประกอบการกู้เงิน
ผ่านระบบ e-Service ปรับปรุงการพิจารณาให้เร็วขึ้น เนื่องจากปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมแต่ยังไม่ได้เงินกู ้
      (2) การประชาสัมพันธ์ เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานต้องให้ความรู้และท าความเข้าใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทุกบริษัทรับทราบ
และเข้าใจ โดยวิธีจัดประชุมชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในแอพพลิเคชั่น Line 
เพ่ือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบทันที 
      (3) การให้กู้ยืมเงิน เช่น ขยายระยะเวลาการช าระคืนให้มากขึ้นตามวงเงินที่กู้ยืม 
ควรเพิ่มวงเงินกู้ยืม หรืออนุมัติวงเงินใกล้เคียงกับค าขอ 
     (4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น  
      - ไม่ควรตรวจสอบการฝึกอบรมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ ใช้ ไป 
ควรพิจารณาจากผลของการฝึกอบรม 
     - กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรการจัดอบรมมากกว่าให้ผู้ประกอบการ 
ไปด าเนินการเอง เพ่ือให้แรงงานได้พัฒนาฝีมือและความรู้จริง ๆ  
     - อยากให้มีเงินสนับสนุนการอบรมโดยไม่ต้องเป็นลักษณะเงินกู้ยืม 
แต่เป็นให้การสนับสนุน 
     - ควรจะเป็นเงินกู้ในลักษณะอ่ืนมากกว่าด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะไม่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 
     - กรณีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการสามารถเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรการฝึกอบรมได้ โดยให้อยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
    - ลดการปริ้นเอกสาร เช่น ภาพถ่ายอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรม 
เนื่องจากนโยบายของบริษัทไม่ให้น าภาพถ่ายออกนอกบริษัทและบางหลักสูตรจะไม่มีการถ่ายภาพอบรม  
เช่น หลักสูตรที่อบรมโดยวิทยากรของบริษ ัท 
    - ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมหลักสูตรที่ เป็น Soft Skill ฟรี   
เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน 
    - กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรเน้นการจัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเอง 
โดยใช้วิทยากรจากสถานประกอบกิจการเป็นตัวช่วย และเพ่ิมหลักสูตรการฝึกอบรมให้หลายหลาย 

3.2.2 การส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ส ารวจความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากผู้ประกอบกิจการ โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 77 แห่ง ส่งแบบส ารวจให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ มีผู้ตอบ 
แบบส ารวจ จ านวน 645 แห่ง สรุปข้อมูลผลการส ารวจ ดังนี้ 
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 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
  ผู้ตอบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการ จ านวน 542 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 84.03 รองลงมาเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 79 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 12.25 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1. ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน ร้อยละ 
(1) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    79 12.25 
(2) ผู้ประกอบกิจการ 542 84.03 
(3) ศูนย์ประมินความรู้ความสามารถ 3 0.47 
(4) ไม่ระบุประเภทผู้ตอบแบบส ารวจ 21 3.25 

รวม 645 100.00 
 
2. ประเภทกิจการ 

จ านวน ร้อยละ 

(๑) อุตสาหกรรมการผลิต    333 51.63 
(๒) พาณิชยกรรม  17 2.64 
(๓) การบริการ  194 30.08 
(๔) อ่ืน  90 13.95 
(๕) ไม่ระบุประเภทกิจการ 11 1.70 

รวม 645 100.00 
 
3. จ านวนลูกจ้างทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ 

(1) ตั้งแต่ 0 - 100 คน    102 15.81 
(2) ตั้งแต่ 101 - 500 คน 401 62.17 
(3) มากกว่า 500 คนข้ึนไป 128 19.84 
(4) ไม่ระบุจ านวนลูกจ้าง 14 2.17 

รวม 645 100.00 
   (2) ผลการประเมินในภาพรวม 
   1) ผลการประเมินด้านการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
     ผลการประเมิน พบว่า เคยรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน 163 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 25.27 และไม่เคย จ านวน 458 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 71.01  
  เหตุผลที่ ไม่ เคยรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน  พบว่า ส่ วนใหญ่ 
ไม่มีความสนใจขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 32.14 รองลงมาไม่เข้าหลักเกณฑ์ คิดเป็น 
ร้อยละ 29.42 เริ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 15.17 และเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 8.04 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
1. รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน ร้อยละ 

(1) เคย 163 25.27 
(2) ไม่เคย 458 71.01 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 24 3.72 

รวม 645 100.00 
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    2) ผลการประเมินด้านหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความเหมาะสมหรอืไม่ 
      (1) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ที่มีผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน ช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 10,000 บาทต่อผู้ผ่านการทดสอบทุก 100 คน (75 คนขึ้นไปให้ปัดเป็น 100 คน) (ประกาศข้อ 4)  
      ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 406 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.95  
และควรปรับปรุง จ านวน 28 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.34 
       เหตุผลควรปรับปรุง   
     1) ปรับลดจ านวนผู้ผ่านการทดสอบต่ ากว่า 100 คน ควรค านวณจ านวน 
ผู้ผ่านการทดสอบตามจริง 
     2) ปรับจ านวนเงินช่วยเหลือมากขึ้น  เช่น อุดหนุน 20,000 บาท 
หรือ 30,000 บาทต่อ 100 คน 
     3) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคเฉพาะ  
มีจ านวนไม่มาก 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 4 จ านวน ร้อยละ 
(1) เหมาะสม 163 25.27 
(2) ควรปรับปรุง 458 71.01 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 24 3.72 

รวม 645 100.00 

      (2) ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ทดสอบฯ ให้แก่ผู้ที่กรม ฯ ส่งไปทดสอบ 
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่าทดสอบตามที่ผู้ด าเนินการทดสอบก าหนดแต่ไม่เกินอัตราค่าทดสอบฯ  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ (ประกาศข้อ 5)  
      ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 421 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.27 
และควรปรับปรุง จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.24 
       เหตุผลควรปรับปรุง   
      1) ปรับจ านวนเงินค่าด าเนินการให้สูงขึ้น 
      2) การเข้าถึงมีข้อจ ากัดและยากในการได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
3. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 5 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 421 65.27 
(2) ควรปรับปรุง 8 1.24 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 216 33.49 

รวม 645 100.00 
      (3) ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ร้อยละ 10 ของเงินสมทบที่น าส่ง (ประกาศข้อ 6) 
       ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 472 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.18
และควรปรับปรุง จ านวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.81 
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       เหตุผลควรปรับปรุง   
       - ควรปรับจ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้มากขึ้น เช่น ร้อยละ 20 
หรือร้อยละ 25 ของเงินสมทบที่น าส่งเข้ากองทุน 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
4. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 6 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 472 73.18 
(2) ควรปรับปรุง 31 4.81 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 142 22.01 

รวม 645 100.00 

(4) ผู้ประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ช่วย เหลือ 
หรืออุดหนุน 200 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน (ประกาศข้อ 7) 

ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 477 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.95
และควรปรับปรุง จ านวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.75 

เหตุผลควรปรับปรุง   
     1) เพ่ิมเงินอุดหนุนเป็น 600 บาทต่อคน เพราะลดหย่อนภาษีได้จริง 
ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอบรม เพ่ือเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนา
ลูกจ้างมากขึ้น 
    2) เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนต่อคน ควรเท่ากับค่าแรงขั้นต่ าของลูกจ้าง 
ต่อวัน ในแต่ละพ้ืนที่ ณ ปีที่มีการฝึกอบรม 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
5. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 7 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 477 73.95 
(2) ควรปรับปรุง 50 7.75 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 118 18.30 

รวม 645 100.00 

      (5) ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 ช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนสาขาระดับละ 10,000 บาท (ประกาศข้อ 8) 

ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 495 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.74
และควรปรับปรุง จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.86 
       เหตุผลควรปรับปรุง   
      - ควรเพ่ิมเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบกิจการ
ตระหนักและสนใจจัดท ามาตรฐานเฉพาะของตน ควรปรับเพิ่มมากกว่า 10,000 บาท 
 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
6. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 8 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 495 76.74 
(2) ควรปรับปรุง 12 1.86 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 138 21.40 

รวม 645 100.00 

      (6) ผู้ประกอบกิจการที่จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไม่น้อยกว่า 180 วัน 
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 1,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ประกาศข้อ 9) 

ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 494 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.59
และควรปรับปรุง จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.09 
       เหตุผลควรปรับปรุง   
       1) ลดจ านวนวัน เพ่ิมจ านวนเงินต่อคนให้มากขึ้น 
       2) จ านวนเงินสูงไปควรลดลง 

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
7. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 9 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 494 76.59 
(2) ควรปรับปรุง 7 1.09 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 144 22.32 

รวม 645 100.00 

      (7) ผู้ประกอบกิจการที่ฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี จ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นค่ าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไม่เกินปีละ 100,000 บาท 
(ประกาศข้อ 10) 

ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 484 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.04
และควรปรับปรุง จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.40 
       เหตุผลควรปรับปรุง   
       - ควรเพ่ิมมากกว่า 100,000 บาท เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงเช่นค่าวิทยากรอุปกรณ์ 

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
8. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 10 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 484 75.04 
(2) ควรปรับปรุง 9 1.40 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 152 23.56 

รวม 645 100.00 
     (8) ศูนย์ประเมินฯ ตามมาตรา 26/4 (2) ส่งค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน 
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเท่ากับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (ประกาศข้อ 11) 

ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 405 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.79
และควรปรับปรุง จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.47 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 53 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ 
9. หลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 11 จ านวน ร้อยละ 

(1) เหมาะสม 405 62.79 
(2) ควรปรับปรุง 3 0.47 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 237 36.74 

รวม 645 100.00 
      (9) ผู้ด าเนินการทดสอบฯ ส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
เท่ากับจ านวนเงินที่ส่งเข้ากองทุน (ประกาศข้อ 11) 
       ผลการประเมิน พบว่า เหมาะสม จ านวน 416 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.50 
และควรปรับปรุง จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.71 
     เหตุผลควรปรับปรุง  

1) ปรับเพิ่มให้มากกว่าที่ส่งเข้ากองทุน 
2) ไม่ควรเก็บเข้ากองทุน ขั้นตอนซับซ้อน 

     3) ผลการประเมินด้านความต้องการให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนในเรื่องใดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
     ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจต้องการให้กองทุนให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้   

(1) ควรสนับสนุนกิจการขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 30 คน หรือไม่เกิน 50 คน 
หรือไม่เกิน 100 คน ช่วยเหลือหรืออุดหนุนคนละ 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(2) ควรสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานช่างต่าง ๆ ระดบัจังหวัด เช่น ช่างเชื่อม 
(3) ควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 

ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง  
(4) ควรสนับสนุนค่าจัดท าสถานที่ส าหรับอบรมเฉพาะทาง ภายในองค์กร 

เพ่ือให้พนักงานมีทักษะและเชี่ยวชาญในการท างานมากข้ึน  
(5) ควรสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถอบรมวันหยุดราชการ 

และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเปิดหลักสูตรกลางให้ครอบคลุมและให้บริษัทหาสมาชิกมาเข้าอบรม จัดหาวิทยากร
อบรมให้ที่บริษัท 

(6) ควรสนับสนุนให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเปิดให้มี 
การทดสอบฟรี สนับสนุนการจัดอบรมเพ่ือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

(7) ควรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน โดยการให้เบี้ยเลี้ยงหรือรางวัลเมื่อสอบผ่าน 

(8) ควรสนับสนุนให้เงินกู้ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรที่จ าเป็นต้องใช้ 
ในการอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 5 ล้านบาท 
     4) ผลการประเมินด้านเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
      ผลการประเมิน พบว่า มีประโยชน์ จ านวน 590 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.47 
และไม่มีประโยชน์ จ านวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.79  
      ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่ามีประโยชน์มาก จ านวน 296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
50.17 มีประโยชน์น้อย จ านวน 22 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.73  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 54 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือไม่ 
10. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงานหรือไม่ 
จ านวน ร้อยละ 

(1) มีประโยชน์ 590 91.47 
(2) ไม่มีประโยชน์ 18 2.79 
(3) ไม่ระบุข้อมูล 37 5.74 

รวม 645 100.00 

     5) ผลการประเมินด้านช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
     ผลการประเมิน พบว่า ส่วนใหญ่ได้ รับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนจากเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด จ านวน 510 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 79.07 รองลงมาประชุมชี้แจง จ านวน 197 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.54 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูล 
11. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารบริการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ร้อยละ 

(1) โซเซียลมีเดีย  123 19.07 
(2) โทรทัศน์ 9 1.40 
(3) วิทยุ 16 2.48 
(4) หนังสือพิมพ์ 4 0.62 
(5) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 161 24.96 
(6) ประชุมชี้แจง  197 30.54 
(7) นิทรรศการ 7 1.09 
(8) เจ้าหน้าที่สถาบัน 510 79.07 
(9) เว็บไซต์ 136 21.09 
(10) อ่ืน ๆ เช่น หนังสือราชการ ไลน์กลุ่ม บริษัทในเครือ 29 4.50 

    6) ผลการประเมินด้านปัญหาอุปสรรคการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
    ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
    (1) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน เช่น ขั้นตอนเยอะ ยุ่งยาก 
ใช้เวลาในการตรวจเอกสารนานเกินไป ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน ต้องการให้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนผ่านออนไลน์ได้ครบทุกกระบวนการ 
    (2) การประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ยาก ยังไม่ทั่วถึง  
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน บุคลากรยังไม่เข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนต่าง ๆ  
ที่รัฐช่วยเหลือ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
  



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 55 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

     7) ผลการประเมินด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      (1) ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ควรยื่นผ่านระบบ 
     (2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบให้ทั่วถึง โดยการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้ประกอบกิจการจะเกิดประโยชน์มาก ยังไม่เข้าใจอยากให้ชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอน เงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
     (3) ให้เพ่ิมจ านวนเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ และมีเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนทุกปี 
     (4) ควรใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติค าขอให้รวดเร็วขึ้น 
     (5) ควรได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนภายในปีที่ยื่นค าขอ 
     (6) ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่สามารถตรวจเช็คและอนุมัติค าขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
     (7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
      - อยากให้ยกเว้นค่าทดสอบที่ต้องส่งเข้ากองทุน 
        - ปรับทัศนคติข้าราชการที่รับผิดชอบ 
       - ควรติดตามประเมินผลระยะยาวผู้ที่ ได้รับการพัฒนาในฐานะได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุน 

2.5 การสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 1. ท่านมีความมุ่งหวังให้ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอย่างไร จึงจะสามารถสนองต่อความต้องการ 
หรือสร้างความพึงพอใจให้กับท่านได้มากที่สุด (ผลส าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแก่แรงงาน  
หรือสถานประกอบกิจการ การให้บริการ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน ฯลฯ) ซ่ึงสามารถแบ่งความมุ่งหวัง
ของเจ้าหน้าที่ต่อกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ความมุ่งหวังของเจ้าหน้าที่ต่อกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ความมุ่งหวัง ความคิดเห็นย่อย 
ผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1) ผู้บริหารส่วนราชการควรให้ความส าคัญการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน                 
ทั้งในเรื่องการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานกองทุนที่มีความรู้ความสามารถ 
ตรงกับงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความมั่นคงในหน้าที่การงาน เพ่ือให้กองทุน 
มีการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลให้การด าเนินงานกองทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญการด าเนินงานกองทุนฯ ด้านบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน
กองทุนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน 
3)  ต้องการให้ผู้บริหารกองทุนเห็นความส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบั ติ ง าน  
สร้างจิตส านึกให้มีความรักและสามัคคีกัน 

สถานประกอบ
กิจการ 

1) สามารถให้ความช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้จริงโดยอาจเป็นการให้เงินช่วยเหลือมากกว่าการปล่อยเงินกู้ 
2) มีการให้บริการสถานประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 
3) กระจายเงินกองทุนไปสู่ สปก. ให้มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนการฝึกฝีมือแรงงานลูกจ้าง 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความมุ่งหวัง ความคิดเห็นย่อย 
4) ให้มีแนวทางการส่งเสริมแรงงานหรือสถานประกอบกิจการให้มากข้ึนกว่าเดิม 
5) เป็นกองทุนที่เป็นที่รู้จักของ สปก. อย่างกว้างขวาง ในการเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ
ใช้ จ่ าย เกี่ ยวกับการส่ ง เสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน การกู้ ยื ม  ช่ วย เหลือ 
หรืออุดหนุน ของผู้ประกอบกิจการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้าง 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วน าไปใช้ทดสอบลูกจ้าง 
ส่งเสริมให้มีการจ่ายค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6) สามารถให้บริการเข้าถึงสถานประกอบกิจการทุกประเภท รวมถึงวิสาหกิจชุมชน 
เป็นต้น 

การบริหารจัดการ 1) อยากให้มีการจัดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือที่ประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพแล้ว              
แต่ต้องการหาความรู้เพ่ิม หรือเพ่ิมทักษะในด้านอาชีพสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่
ในอนาคต 
2) ลดขั้นตอนการด าเนินงานอันไหนที่เห็นสมควรว่าไม่จ าเป็นเพ่ือให้งานส าเร็จเร็วขึ้น               
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มารับบริการได้เร็วยิ่งขึ้น 

3) ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใด ๆ เกี่ยวกับ            
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
4) ท างานเชิงรุก สร้างเครือข่ายหรือจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกกองทุนฯ                        
เ พ่ือประชาสัมพันธ์ เรื่ องที่คาดว่าน่ าจะเกี่ ยวข้องต่อสถานประกอบกิจการ  
หรือกลุ่มอาชีพ 
5) มุ่งหวังให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือและสนับสนุน 
ให้การท างาน การให้บริการของสถานประกอบกิจการ มีบริการที่ดี สินค้ามีมาตรฐาน 
เป็นที่ไว้วางใจของคู่ค้า และผู้บริโภค มีความปลอดภัย 

เทคโนโลยี 1) การเพ่ิมบริการด้านเทคโนโลยีเพ่ือท าให้การบริการรวดเร็วขึ้น และเพ่ิมการสื่อสาร                       
ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนให้มากกว่าเดิม 
2) เรื่องของเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองประกอบกิจการให้ได้ 
มากกว่านี้ เช่น สถานประกอบกิจการสามารถที่จะสอบถามข้อมูล และยื่นข้อมูล 
ต่าง ๆ ผ่านระบบได้สะดวก สามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Realtime 
3)  มี การ พัฒนาระบบสารสน เทศ ให้ มี คว ามสมบู รณ์  หลั ก เกณฑ์ต่ า ง  ๆ  
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

บุคลากร 1) กองทุนควรมีบุคลากรครบตามกรอบอัตราก าลัง และมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือจะสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

การประชาสัมพันธ์ 1) อยากให้น าเสนอข้อมูลหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องกองทุนฯ ให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกท่านทราบด้วย ถึงข้อมูลปัจจุบันและที่มีแก้ไข เพ่ือช่วยกันประชาสัมพันธ์ 
ในเรื่องที่ถูกต้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ความคิดเห็นต่อการก าหนด วิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 สามารถแบ่งรายละเอียดความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
 1. เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 
 2. ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 
 3. มีความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 
 โดยมีรายละเอียดเสนอความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของกองทุน ฯ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ยาวไป จ ายาก เสนอ “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาแรงงานก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” 
 2. ควรมี “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ” 
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ผลการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านจุดแข็ง 

จุดแข็ง 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานกรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

4 19 21 8 1 3.32 66.42 

2. มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

1 18 27 7 0 3.25 64.91 

3. บุคลากรสามารถให้ค าปรึกษา ชี้แจง
ภารกิจและข้อปฏิบัติแก่ผู้ประกอบกิจการ 

3 21 22 7 0 3.38 67.55 

4. บุ ค ล า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์  สามารถปฏิบัติภารกิจ 
ด้านการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ
กองทุนฯ โดยไม่ผิดพลาด 

3 20 23 6 1 3.34 66.79 

5. มี บุ ค ล า ก ร ป ฏิ บั ติ ง า น ค ร อ บ ค ลุ ม 
ทุกจังหวัด สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

6 24 18 5 0 3.58 71.70 

6. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่ครบถ้วนและบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6 24 17 6 0 3.57 71.32 

7. สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ฯ 

7 21 21 4 0 3.58 71.70 

8. บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รั ก ใ ค ร่  ส า มั ค คี   
และมีความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 

3 21 19 8 2 3.28 65.66 

9. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งด้าน 
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานหลั ก  (Hard Skills)  
และด้ านที่ เ ส ริ มทักษะการปฏิบัติ ง าน  
(Soft Skills) อย่างต่อเนื่อง 

2 14 28 7 2 3.13 62.64 

10.  มี งบประมาณที่ เ พี ย งพอส าห รั บ 
การบริหารจัดการ และการให้กู้ยืมอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า หรือให้เงินอุดหนุน/ช่วยเหลือ 

12 19 15 5 2 3.64 72.83 
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ผลการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านจุดอ่อน 

จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. มีอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน
ตามภารกิจกองทุน 

8 12 22 8 3 3.26 65.28 

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เ ฉพาะด้ าน 
ที่ตรงกับภารกิจรับผิดชอบ 

8 11 21 12 1 3.25 64.91 

 2.1 ขาดผู้มีความรู้และพ้ืนฐานด้านการเงิน
บัญชี ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 

4 10 19 18 2 2.92 58.49 

 2. 2 ข า ด ผู้ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ พ้ื น ฐ า น 
ด้านการให้กู้ยืมการติดตามหนี้ ปฏิบัติงาน
ด้านการให้กู้ยืม 

3 12 20 16 2 2.96 59.25 

 2. 3 ข า ด ผู้ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ พ้ื น ฐ า น 
ด้านการส่งฟ้องคดี การสืบทรัพย์ กฎหมาย 

4 11 22 15 1 3.04 60.75 

 2. 4 ข า ด ผู้ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ พ้ื น ฐ า น 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติ งาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 14 20 11 2 3.21 64.15 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติ งานมากเกิน ไป 
ไม่ยืดหยุ่นและหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้อง
กับสภาพการท า งานของภาค เอกชน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 

5 19 18 10 1 3.32 66.42 

4. ระบบบริหารงานยังต้องอิงระบบราชการ
เ นื่ อ ง จ า ก อยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีกระบวนการ
พิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติที่
ยุ่งยากซับซ้อน 

9 14 20 8 2 3.38 67.55 

5. การจัด เก็บ เอกสารยั ง ไม่ เป็นระบบ  
ท า ให้ ยากต่อการสืบค้น  และสุ่ ม เสี่ ยง 
ต่อการสูญหาย 

6 18 19 9 1 3.36 67.17 

6. การมอบหมายงานไม่ตรงกับต าแหน่ง
และขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 

5 16 18 13 1 3.21 64.15 

7. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

6 13 22 10 2 3.21 64.15 
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จุดอ่อน 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

8. ร ะบ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะส า ร ส น เ ท ศ 
ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ 
น ามาช่วยประกอบการตัดสินใจทางการ
บริหาร การติดตามงาน และการปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5 17 15 13 3 3.15 63.02 

9. เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ มีอยู่ ส่ วน ใหญ่ 
เก่าและล้าสมัย 

12 8 17 12 4 3.23 64.53 

10. การโยกย้ายและหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน
ของบุคลากรกองทุนบ่อย ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่ ต่ อ เนื่ องและบุ คลากรบางส่ วนขาด 
ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
เชิงลึก 

9 8 25 9 2 3.25 64.91 

11. ผู้ใช้บริการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึง
และรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

6 10 20 16 1 3.08 61.51 

12. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านดิจิทัล 5 11 23 11 3 3.08 61.51 
13. ขาดการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบ
ใหม่ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ 
ที่นอกเหนือจากการให้กู้ยืมและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

5 15 20 12 1 3.21 64.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 61 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ผลการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโอกาส 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพเศรษฐกิจที่ลดลง ผู้ประกอบการ 
ขาดสภาพคล่อง กองทุนฯ สามารถสนับสนุน
ด้านการกู้ยืม หรือให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนได้มากขึ้น 

3 15 29 5 1 3.26 65.28 

2. ผลกระทบจากวิกฤติ  Covid - 19 ท าให้ 
เ กิ ด ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย แ ร ง ง า น แ ล ะ 
การเปลี่ ยนแปลงการรับเข้ าท างานใหม่   
กลุ่ มแรงงานที่ เข้ าท างานใหม่ต้ องได้ รั บ 
การพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 

6 15 26 6 0 3.40 67.92 

3. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ “ประเทศ
ไทย ๔.๐” ท าให้เกิดการตื่นตัวด้านการเพ่ิม 
ผลิตภาพแรงงานและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เ กิ ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2 14 30 4 3 3.15 63.02 

4. ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม จ า ก รั ฐ บ า ล 
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี  
ด้านการพัฒนาศักยภาพของก าลังแรงงาน 

1 19 24 8 1 3.21 64.15 

5. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจ 
SMEs แ ล ะ  Startup ป รั บ ตั ว ใ ห้ ทั น 
ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ที ่เ ปลี ่ยนแปลงไป เก ิดความต ้องการ
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงมากขึ้น
จากเดิม 

1 17 26 6 3 3.13 62.64 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน  ระเบียง เศรษฐกิ จ
ตะวันออกและภาคใต้ (EEC. & SEC.) ท าให้
สถานประกอบกิจการมีความต้องการ
แร ง ง านที ่ม ีท ักษะฝ ีม ือส ูงและพ ัฒนา
แรงงานของตนให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น 

0 18 26 7 2 3.13 62.64 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 62 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โอกาส 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

7. การ เปลี่ ยนแปลงด้ านดิจิ ทั ล  ( IOT, 
Bigdata , Electric Car)  และโลจิสติกส์  
(Delivery)  ท าให้ เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ 
ที่ต้องการการพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ความรู้
ใหม่และทันสมัย ส าหรับการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

3 20 24 5 1 3.36 67.17 

8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท าให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรวดเร็ว
ช่วยให้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  
และการบริ หารจั ดการมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

8 17 22 5 1 3.49 69.81 

9. พระราชบัญญัติส่งเสริมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากเงิน
ค่าธรรมเนียมประเมินและทดสอบ 

2 19 25 5 2 3.26 65.28 

10. มาตรการจูงใจ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ 
กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ได้มากขึ้น 

1 12 31 6 3 3.04 60.75 

11. คณะกรรมการส่ง เสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การ
ก าหนดทิศทาง การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีประสิทธิภาพ 

3 20 24 6 0 3.38 67.55 

12.  ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น 
มีความคล่องตัวด้านการเงินมากกว่าระบบ
ราชการท า ให้ การ เกิ ดความคล่องตั ว 
และรวดเร็วในการให้บริการ 

2 16 26 8 1 3.19 63.77 

13. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานจากภาครัฐและ
เอกชน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ เป็นอย่างด ี

1 19 27 5 1 3.26 65.28 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 63 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ผลการตอบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอุปสรรค 

อุปสรรค 
ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ถ ด ถ อ ย ท า ใ ห้ 
สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่เร่งขยาย
รายได้จึงละเลยต่อการพัฒนาแรงงาน ส่งผล
ให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา
ทักษะฝีมือของแรงงานมีแนวโน้มลดลง           
และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

11 13 23 5 1 3.53 70.57 

2. แรงงานส่วนใหญ่ไม่สนใจการเพ่ิมพูน
ทักษะของตนเองอีกทั้ งสถานประกอบ
กิจการบางส่ วนไม่ส่ ง เสริมการ พัฒนา             
ฝีมือแรงงานให้กับแรงงานของตนการใช้
บริการจากกองทุนจึงมีแนวโน้มลดลง 

9 13 25 6 0 3.47 69.43 

3. ระบบเทคโนโลยีมี การเปลี่ ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ต้องปรับตัวตามให้ทันความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 

4 15 29 5 0 3.34 66.79 

4. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ท าให้เกิดข้อจ ากัด
ในการขยายบริการของกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน เช่น ระยะเวลาการกู้ เงิน 
สั้นเกินไป วงเงินกู้ไม่ยืดหยุ่นตามขนาดธุรกิจ 

4 16 27 6 0 3.34 66.79 

5. สถาบันทางการเงิน และกองทุนอ่ืน ๆ   
ที่ให้บริการที่คล้ายคลึงกันสามารถให้บริการ
แก่สถานประกอบกิจการโดยมีเงื่ อนไข 
การกู้ยืมที่น่าสนใจมากกว่า และไม่จ ากัด
ขอบ เ ขตกา รน า เ งิ น ไป ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์            
การให้บริการมีความรวดเร็วและคล่องตัว
ม า ก ก ว่ า  ท า ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ส น ใ จ 
ขอใช้บริการจากกองทุนและใช้บริการ
ลดลง 

4 13 29 7 0 3.26 65.28 

6.  ผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ 
เห็นว่ายอมเสียเงินสมทบ คุ้มค่ากว่าการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

3 13 30 4 3 3.17 63.40 

 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 64 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

2.6 การพัฒนารูปแบบ ข้อมูลสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เทคนิคหรือมาตรการที่ใช้ส าหรับ  
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

มาตรการหรือเทคนิคที่ใช้ 

ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ได้ผล
ดี

มาก 

ได้ผล
ดี 

ปาน
กลาง 

ได้ผล
น้อย 

ไม่
ได้ผล 

1. การให้กู้ ยืมแก่แรงงานหรือ สปก.  
อัตราดอกเบี้ยต่ า 

4 16 29 3 1 3.36 67.17 

2. เงินอุดหนุน/ช่วยเหลือ สถานประกอบ
กิจการหรือแรงงาน 

8 21 24 0 0 3.70 73.96 

 2.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 21 28 1 0 3.49 69.81 

 2.2 รับรองความรู้ความสามารถ 4 23 25 1 0 3.57 71.32 

 2.3 จัดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 7 24 20 2 0 3.68 73.58 

 2.4 ช่วยเหลือค่าวิทยากรในการจัดอบรม 3 24 22 4 0 3.49 69.81 

 2. 5 ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
หลักสูตรตามฐานสมรรถนะ 

4 19 27 3 0 3.45 69.06 

 2.6 ช่วยพัฒนาพนักงานให้เป็นครูฝึก 
(Trainer) 

5 22 20 5 1 3.47 69.43 

 2. 7 พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ท า ง  
E-learning 

4 22 22 5 0 3.47 69.43 

 2.8 สร้างระบบ KM เ พ่ือเผยแพร่
ความรู้ ประสบการณ์แก่ผู้สนใจ 

4 19 25 5 0 3.42 68.30 

3. ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล ด้ า น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ 
การกู้ยืมเงิน และการรับเงินช่วยเหลือ
หร ืออ ุดหน ุนจากกองท ุนพัฒนาฝ ีม ือ
แรงงาน 

5 25 20 3 0 3.60 72.08 

4. สนับสนุนข้อมูลด้านการตรวจสอบ 
ผลการให้กู้ยืมเงิน และผลการให้ เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

5 22 22 4 0 3.53 70.57 

5. ส น ับ ส น ุน ข ้อ ม ูล ด ้า น  ม า ต ร ฐ าน
วิทยากร 

4 17 28 4 0 3.40 67.92 

6. ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล ด้ า น  ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร 

7 16 28 2 0 3.53 70.57 

7. ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล ด้ า น  ม า ต ร ฐ าน 
ค่าวิทยากร 

4 17 32 0 0 3.47 69.43 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 65 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

มาตรการหรือเทคนิคที่ใช้ 

ระดับคะแนนความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ได้ผล
ดี

มาก 

ได้ผล
ดี 

ปาน
กลาง 

ได้ผล
น้อย 

ไม่
ได้ผล 

8. สนับสนุนการให้ใช้สถานที่ฝึก เครื่องมือ 
อุปกรณ ์

5 21 25 2 0 3.55 70.94 

9. มีช่องทางส่งข่าวสารผ่านทางระบบ 
Line กลุ่ม 

7 19 24 3 0 3.57 71.32 

10. การเข้าถึงเว็บไซต์กองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

9 19 25 0 0 3.70 73.96 

2.7 สรุปปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกจากการส ารวจความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
กับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 ตารางสรุปผลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกองทุนจากการตอบแบบสอบถาม 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยใช้เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 65 และจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาจัดท าเป็นข้อมูล ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การด า เ นิ น ง านของกองทุ นฯ  อยู่ ภ าย ใต้
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
2. มีระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. เงินกองทุนฯ มีจ านวนมากและแหล่ งที่ มา 
มีความม่ันคง 
4. มี สพร./สนพ. ที่เป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน
ด้านกองทุนครอบคลุมทุกจังหวัด 
5. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานซึ่ ง เป็นผู้ มี ความรู้ และเชี่ ยวชาญจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและหน่วยงาน
ภายนอกที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของกองทุน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เงินกู้ยืมสามารถน ามาใช้ฝึกอบรมและลดหย่อน
ภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 
7. ให้กู้ยืมเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ า 
8. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการกู้ยืมเงินกองทุน 
 
 

1. บุคลากรมี การปรั บ เปลี่ ยนบ่ อย  และขาด 
ความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 
การด าเนินงานของกองทุน 
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน 
ซึ่งมีจ านวนงานที่ต้องรับผิดชอบมาก และเจ้าหน้าที่ 
มีภาระงานอ่ืนในหน้าที่ความรับผิดชอบมาก 
3. ในการกู้ ยืม เงินใช้ เอกสารจ านวนมากและ
บ่อยครั้งท าให้ยากต่อการติดตามเอกสาร 
4. เจ้ าหน้าที่ ไม่สามารถเข้ าตรวจ เยี่ ยมสถาน
ประกอบ-กิจการได้ตามวันเวลาที่สถานประกอบ
กิจการแจ้ง 
5. การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้ เงินกู้ ยืม  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ยังไม่มากเท่าที่ควร
หรือมีความไม่ชัดเจน ท าให้ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนยังเข้าไม่ถึง
เงินกองทุน 
6. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ยืดหยุ่น 
และหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ของภาคเอกชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

9. มีหน่วยงานเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุน เช่น กรมบัญชีกลางส านักอัยการคุ้มครอง
สิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  
เป็นต้น ท าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 
10. มีโครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตราก าลัง
และก าหนดหน้ าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบที่ ชั ด เจน 
สอดคล้องกับภารกิจของกองทุน 
11. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านให้กู้ยืมเงิน การให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ
กองทุน โดยไม่ผิดพลาด 
12. มีแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ ครบถ้ วนและบริ หารงานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
13. สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 
14. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคีและมีความร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีม 

7. ระบบบริหารงานยังต้องอิงระบบราชการเนื่องจาก
อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบปฏิบัติ
ที่ยุ่งยาก 
8. การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ท าให้ยาก 
ต่อการสืบค้น และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย 
9. ขาดแคลนบุ คล า ก รด้ า นนิ ติ ก ร แล ะ บั ญ ชี 
ใน สนพ. / สพร. 

 

โอกาส ผลกระทบ 
1. มี กฎหมาย รอ ง รั บ  แล ะยื ดหยุ่ น ส าม า ร ถ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนและการให้กู้ยืมเงินได้ 
2. การกู้ยืมเงินมีแนวโน้มในการได้รับการตอบรับ 
จากสถานประกอบกิจการมากยิ่งขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตสินค้า 
และบริการ 
4. ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานมีหลายช่องทาง 
5. สภ าพ เศ รษฐกิ จที่ ล ดล ง  ผู้ ป ร ะกอบ ก า ร 
ขาดสภาพคล่ อง กองทุ นฯ สามารถสนั บสนุ น 
ด้านการกู้ยืมหรือให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้มากขึ้น 
6. ผลกระทบจากวิกฤติ Covid - 19 ท าให้เกิด 
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการเปลี่ยน แปลง 
การรับเข้าท างานใหม่ กลุ่มแรงงานที่เข้าท างานใหม่
ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 
 

1. การปรับปรุงกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ  
มี ห ล า ย ขั้ น ต อน  ใ ช้ เ ว ล า น าน ไ ม่ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
2. สถานประกอบกิ จการ ไม่ มี คว ามประสงค์ 
จะกู้ยืมเงินเพ่ือไปด าเนินการฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
3. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ใช้เวลานาน 
4. ผู้ เ ข้ า รั บการฝึ กอบรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน 
ขาดแรงจูงใจ จากการไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงาน 
หรือการเพิ่มเงินเดือน 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถานประกอบกิจการ
ไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการ 
6. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตั ว  ส่ งผลกระทบต่อ 
การช าระหนี้ของผู้กู้ยืม 
7. ภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด - 19 ท าให้ 
การด าเนินการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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โอกาส ผลกระทบ 
7. การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ( IOT , Big Data , 
Electric Car) และโลจิสติกส์ (Delivery) ท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ต้องการการพัฒนาบุคลากร 
ที่ มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ แ ล ะ ทั น ส มั ย  ส า ห รั บ 
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรวดเร็วช่วยให้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นอย่างดี 
10. ระบบเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้สถานประกอบกิจการต้องปรับตัวตามให้ทัน
ความเปลี่ยนแปลงซึ่งจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิม
มากขึ้น 

8. สถานปร ะกอบกิ จ ก า ร ไม่ ใ ห้ ค ว ามส า คั ญ 
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง 
9. สถานประกอบกิจการมีการลดจ านวนพนักงาน
หรือปิดกิจการ 
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บทที่ 3 

การทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 การด าเนินการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะท างานได้ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
3.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  มีวิสัยทัศน์  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง  ยั่ งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  
ของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบท 
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และดิจิทั ล  และการปรับสภาพแวดล้อมให้ เ อ้ือต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ  
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้น ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า 
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ  
ตามความถนัดของตนเอง 
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3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช . ) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี   
(พ.ศ. 2560 - 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา  
ทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง  
และต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม  

ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้

2) เป้าหมายรวม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 2.1)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์  
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2.2)  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ คน ในสังคมไทย 
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  3.1)  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    ๒.๓ วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะ 
ทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
  3.2)  แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
    ๓.๒.๓ ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ เป็นไปตาม 
ความต้องการของตลาดงาน 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4.1)  เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
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  4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขัน  
ของภาคการผลิตและบริการ 
    ๓.๒.๒ การพฒันาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ในระยะต่อไปได้ รวมทั้งก าหนดอุตสาหกรรมอนาคตที่สามารถใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ ๆ ในโลก 
เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรับตัว
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ นั้นพิจารณาจาก ๒ มิติ คือ โอกาสของประเทศไทยจากเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง  ๆ ในโลก 
และศักยภาพในการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
     2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต โดยมุ่งสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ที่ผสานโอกาสจากแนวโน้มบริบทโลกในอนาคตและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้ เทคโนโลยีขั้นสู ง 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในตลาดเฉพาะและตลาดที่รองรับความต้องการรูปแบบใหม่ในอนาคต  
โดยให้ความส าคัญในล าดับต้นกับอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรม
ศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ภาคการผลิตและบริการ โดยระยะแรกต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดอุปสงค์ในประเทศที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการผลิต พัฒนา และออกแบบระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์ส าหรับการผลิตและธุรกิจบริการในอนาคต (2) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน โดยระยะแรก  
อาจเน้นด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  
และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับธุรกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระยะต่อไป (3) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้นอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประมาณความต้องการใช้ในประเทศสูง  
และใช้ เทคโนโลยีที่ยังไม่สู งนักก่อนเ พ่ือสนับสนุนการเป็นศู นย์กลางการบริการสุขภาพนานาชาติ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และขณะเดียวกันต้องเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ (4) อุตสาหกรรมพลังชีวภาพเพ่ือสร้างความมั่นคง  
ด้านพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและวัตถุชีวมวล ซึ่งต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอนาคต 
     2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  โดยต้อง 
มีการก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัด 
และระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิต  
ของอุตสาหกรรมอนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น 
ในการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม  
ให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมและระบบการศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต  
ในระยะแรกได้อย่างทันการณ์ ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังคนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคน
เป้าหมาย รวมทั้งความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามรถการแข่งขัน  
ของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผล
อย่างแท้จริง 
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3.3 แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 กระทรวงแร ง งาน ได้ ด า เนิ นการจั ดท า แผนแม่ บท พัฒนาแร งง าน ไทยในระยะ ๕  ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงแรงงาน ที่ สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
ของกลุ่มผู้รับบริการจากกระทรวงแรงงาน เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงงาน 
และสามารถประสานการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการ 
ของรัฐบาลและทิศทาง การพัฒนาประเทศไทย ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปีแรกภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔” ขับเคลื่อนด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๒) การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง 
หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี  (๓) การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ  
(๔) การพัฒนากลไกในการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน  
(๕) การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร  
(๖) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย มีเสถียรภาพ โดยมีประเด็น  
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค ์
 1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน 
 โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 1 กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจด้วยการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนา
ทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ 
 เป้าประสงค ์
 1. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยง 
 2. แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 4 กลยุทธ์ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Services) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย (บูรณาการ + Quick Win) 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงบูรณาการทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน/ข้อกฎหมาย รองรับการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและแก้ไขปัญหา 
ด้านแรงงาน (บูรณาการ) 
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3.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (Digital Thailand) ระยะ ๒๐ ปี  
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีวิสัยทัศน์ คือ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ซึ่งได้ก าหนด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มียุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ 
และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัล  
ในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 
 1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
 2. ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ 
 4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถ  
ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล  
เพ่ือน าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก 
ในการขับเคลื่อน 
 1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
 3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  ไปพัฒนา
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
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3.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ “ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่าสูง  
สู่ความยั่งยืน” แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ 5 ปี ดังนี้ 
 ช่วงที่ ๑ Productive Manpower (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน 
ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการขจัดอุปสรรคด้านแรงงานในการพัฒนาประเทศ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
(Zoning) เร่งพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา
ประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เร่งรัดการรับมือกับปัญหา   
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย  (multi-skilled) 
เติมทักษะใหม่ด้วยการ (re-skill) และเติมทักษะด้าน STEM ให้แก่แรงงานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลก 
ของการท างานที่ราบรื่น (smooth transition) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะถัดไป และพร้อมเผชิญต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
การเป็นแรงงานในยุค Thailand 4.0 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
 1. มิติคน แรงงานไทยมีผลิตภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย  (multi-skilled) มีทักษะใหม่   
(re-skilled) มีทักษะด้าน STEM สามารถท างานในยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างราบรื่น  
 2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน มีมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  
๘ ระดับที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครบทุกสาขาอาชีพตามอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
(New Engine of Growth) 
 ช่วงที่  ๒  Innovative Workforce (พ.ศ.  ๒๕๖5 – ๒๕๖๙) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศที่เป็นประชาชนของโลก (Global Citizen) เพ่ือให้แรงงานสามารถน าเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัลการสร้างระบบการจ้าง งาน 
ที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบวงจร ทั้งต าแหน่งงาน สภาพแวดล้อมการท างานและสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนา
แรงงานให้มีความพร้อมในการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและการจ้างงานข้ามแดน ผลสัมฤทธิ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับมี ๒ มิติ คือ  
 1. มิติคน : แรงงานไทยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่สามารถท างาน ในยุค 
ที่ภาคเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมเต็มรูปแบบได้อย่างราบรื่น 
 2. มิติมาตรฐานการขับเคลื่อนวงจรแรงงาน : มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบเป็นระบบ 
ที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์หลากหลายประเภท 
 ช่ วงที่  ๓  Creative Workforce (พ .ศ .  ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔)  เป็นยุคของทรัพยากรมนุ ษย์ 
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านแรงงานสู่ความยั่งยืน  
ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ  (SDG) เป้าหมายข้อที่ ๘ 
“ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่  (Full Employment)  
และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน (Decent Work)” และเพ่ือให้ก าลัง
แรงงานมีทักษะด้าน STEM มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะ R & D ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท างาน  
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ประเทศไทยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ  (SDGs) 
การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มีคุณค่าถ้วนหน้า 
(Decent Work) 
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 ช่วงท่ี ๔ Brain Power (พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) เป็นยุคของสังคมการท างานแห่งปัญญา โดยการเพ่ิม
จ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้าน STEM เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถใช้ความรู้  ความสามารถ
และสติปัญญาในการท างานที่มูลค่าสูง (High Productivity) เพ่ือให้มีรายได้สูง (High Income) และประเทศ
สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
คือประเทศสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap : MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน 
 โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทุกช่วง 
เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพในการท างานและน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนา  
ไปใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.6 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งมีนโยบายหลัก และนโยบาย
เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 (1) นโยบายหลัก  

 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิต  

และบริการให้สามารถแข่งขันได้โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ปร ะโยชน์ 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนิน
ธุรกิจโดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้และเป็นแรงขับเคลื่อน  
ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 
 (2) นโยบายเร่งด่วน 

 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะ

แรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพ่ือน าไปสู่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน  
และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

3.7 ระบบราชการไทย 4.0 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือ ประเทศไทย ๔.๐ นั้น ระบบราชการก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนและปฏิรูป 
เพ่ือรองรับและส่งเสริมประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเช่นกันซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานด้วยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายความว่า ระบบราชการ
จะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
และเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้ 
 ๑) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส  
ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูล 
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ซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ  
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเอง  
ให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับ 
กับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน 
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 ๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  (Citizen -  Centric Government)  ต้องท างานใน เชิ ง รุ ก 
และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ 
ของทางราชการได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน 
ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 
 ๓) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท างานอย่าง
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ 
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  เพ่ือสร้างคุณค่า 
มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง  และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  รวมทั้งท าให้ข้าราชการ 
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน ความส าเร็จของการ
พัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑) การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ 
การท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน 
(Collaboration) เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

 ๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่  ๆ  
เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม  

 ๓) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลผ่าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Collaboration Tool 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัดในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ 
(Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) 
และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 ระบบราชการไทย 4.0 มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
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แรงงาน เนื่องจากพัฒนาระบบการท างานให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีประกอบกับการใช้ดิจิทัล
สนับสนุนการท างาน 

3.8 แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 3.8.1 เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 
   (1) เป้าหมาย 
    พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   (2) พันธกิจ 
   1) เพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
   2) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3) เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
   4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหาร
จัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
   (3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 3.8.2 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
   1) แนวทางที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  1) ส่ ง เสริม พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ ได้มาตรฐานสากล พัฒนา 
ขีดความสามารถของแรงงานและผู้ประกอบการผ่านระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานและค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
จากผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ภายใต้ข้อจ ากัด  
ด้านทรัพยากรและกรอบเวลา โดยจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน  
และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 

  2) ด าเนินการเชิงรุกควบคู่กัน โดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-Based System) รายกลุ่ม
อุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยความสามารถในสาขาอาชีพ ความสามารถที่จ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ ทัก ษะ 
ด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ เช่น จริยธรรม  
และนิสัยอุตสาหกรรม 

  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)  
อาท ิหุ่นยนต์ (Robot) กลุ่มทักษะฝีมือข้ันสูง (High Skill Labour) เพ่ือตอบ Thailand 4.0 
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  1.1) เป้าหมาย 
  (1) แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้  

ในเวทีโลก 
  (2) สถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
  6) แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย

และมีเสถียรภาพ 
  ความท้าทายที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ 
เท่าทันโลกด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงได้ก าหนดให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บทฯ และภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจด้านแรงงานสู่ประชากรวัยท างานทุกคน 
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด 
    6.1) เป้าหมาย 

     พัฒนาและยกระดับโครงสร้ าง พ้ืนฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและการบูรณาการ เพ่ือการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

3.9 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. ผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระทรวงแรงงาน 
 5. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการ
ดิจิทัล (Digital Service) ทีเ่ป็นเลิศ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 
4 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรียนรู้พฤติกรรมประชาชน เพ่ือการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัล (Citizen Experience 
Transformation) เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาทางด้านดิจิทัลของกระทรวง 
จะมีประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา Citizen Experience Transformation ประกอบไปด้วย
การพัฒนาและเสริมสร้าง (Enhancing) ประสบการณ์ของประชาชนที่ได้รับจากทุกช่องทางการให้บริการ  
สรรค์สร้างการให้บริการในรูปแบบที่สร้างความพึงพอใจตอบโจทย์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้าถึงเข้าใจ 
(Engaging)  ความคาดหวั งที่ เปลี่ ยนไปเมื่ อประชาชนเปลี่ ยนผ่ านช่วงวัย เ พ่ือน า เสนอการบริการ  
ที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าวชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติ (Evolving)  
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การให้บริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน มุ่งสู่การเป็นสังคม
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว 
 กลยุทธ์/ มาตรการ 
 1. มุมมองนอกสู่ใน (Outside in) พัฒนาการบริการ โดยมีประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ของการออกแบบ (Citizen-Centricity) ท าความเข้าใจวิถีชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิต ศึกษาข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองการรับรู้ เข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนไป 
เมื่อประชาชนเปลี่ยนผ่านช่วงวัย (Walk of Life) เพ่ือน าเสนอการบริการที่ตรงต่อความต้องการตามย่างก้าว
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. บริการสู่ความผูกพัน (Engaging) สร้างความผูกพันระหว่างกระทรวงแรงงานในฐานะผู้ให้บริการ
และประชาชนผู้รับการบริการ ให้ผู้ ใช้บริการรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ จะสามารถมาแทนที่การให้บริการได้ 
(Irreplaceability) โดยการปฏิบัติอย่างน่าประทับใจ มีประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่องความผูกพันลึกซึ้ง
สร้างประสบการณ์เป็นที่เสน่ห์ ผู้ใช้บริการที่รู้สึกผูกพันมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะแนะน าคนรอบตัวให้มาใช้บริการ
ของกระทรวงแรงงานเพ่ิมข้ึน (Referral Influence) 
 3. ตอบสนองและเจาะจง (Personalizing) การให้บริการควรเน้นการบริการที่เป็นรายบุคคล 
แบบเจาะจงมีการเก็บข้อมูลประชาชนผู้ใช้บริการ เพราะย่างก้าวชีวิตและช่วงวัยที่ไป  (Citizen Journey) 
ส่งผลต่อสนใจความหวังและความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกันการแนะน าการ บริการ 
ต้องค านึงถึงเงื่อนไขของชีวิตของแต่ละบุคคล น าเสนอการวางแผนชีวิตด้านการศึกษา ทักษะแรงงาน  
และตลาดแรงงานเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละบุคคล  (Responsive Human Capital 
development) ทั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะการบริหารความรู้เชิงวิเคราะห์ และระบบอัจฉริยะด้านทรัพยากรมนุษย์
ของกระทรวงแรงงาน (Human Capital Analytics) 
 4. ปฏิวัติประสบการณ์อย่างทั่วถึง (Physical Virtualizing) ด้วยการบูรณาการผสมผสานช่องทาง
การให้บริการ (Physical) แบบดั่งเดิมทั้งที่ เป็นสัมผัสแห่งมนุษย์  (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 
การใช้ชีวิตและความต้องการของผู้ใช้บริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในท่ามกลางกระแสดิจิทัล 
ในการนี้ต้องพยายามท าความเข้าใจกับความต้องการของผู้ ใช้บริการอย่างแท้จริ ง โดยเริ่มตั้ งแต่ 
เปลี่ยนแนวความคิดของบุคลากรที่ให้มองผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง แล้วน ากระบวนการด าเนินการแบบใหม่ ๆ  
มาปรับใช้ในการให้บริการ โดยรูปแบบการส่งมอบการบริการนี้ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย  
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์/มาตรการ 
 1. ปรับเปลี่ยนแนวความคิด (People’s Mindset) ของบุคลากร เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอบริการ
ด้านดิจิทัลที่ทันสมัย เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการในโลกปัจจุบัน 
ที่มีพฤติกรรมการเข้ารับบริการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก 
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 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) 
ประกอบด้วยกรอบแนวความคิดทั้ง 6 มิต ิดังนี้ การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) การแบ่งปัน (Sharing) มีความคล่องตัว  (Agility) ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (Data Driven)  
และความโปร่งใส (Transparency) 
 กลยุทธ์/ มาตรการ 
 2. การบูรณาการกระบวนงานข้ามสายงาน (Integrated Function) ในทั้งแง่มุมของกระบวนงานข้อมูล 
และองค์ความรู้ 
 3. การด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง  และทันสมัย ( Internal Process 
Transformation) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีระบบการท างานที่คล่องตัวรวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการท างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Creativity) มีการท างานร่วมกัน 
ที่หลอมรวมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียวที่ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว โปร่งใส สู่การเป็น 
MOL One Government มีการดิจิไทซ์กระบวนงาน (Process Digitization) และจัดการปรับเปลี่ยนมุ่งสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digitization-Digitalization) สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรเชิงสังเคราะห์
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงาน (Analytical Organization) ได้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital 
Service) ที่เป็นเลิศอันน าไปสู่เป็นผู้น าด้านรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานราชการประเทศไทยทั้งการบริหาร
จัดการรัฐและบริการประชาชน พัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์  
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงแรงงาน 
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) และการบริหารจัดการ
กระบวนงาน (Business Process Management) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว อีกทั้งยกระดับ 
การให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
 3. ด าเนินการปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการด าเนินงานกระทรวงแรงงานสู่การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ 
(Smart Operation) โดยการน าแนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) 
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ขับเคลื่อนกระบวนการทางพันธกิจของกระทรวงแรงงาน เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์  
โดยอาศัยเทคโนโลยี 
 5. พัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัล (Digital Workforce) และก าลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology Startup) เพ่ือให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัลเพ่ือสร้างสรรค์ 
บริการด้านแรงงานรูปแบบใหม่ตลอดจนพัฒนาทักษะที่ประชากรยุคดิจิทัลที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการด ารงชีวิต  
ในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Literacy) 
 6.  ยกระดับ โครงสร้ า ง พ้ืนฐานเ พ่ือการ เชื่ อม โยงรั ฐบาลดิจิ ทั ล  (Digital Government)  
และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เป็นเลิศ 

3.10 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 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. ผลิตภาพแรงงานและรายได้ของกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
 3. องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 
 อ านาจหน้าที่ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดให้ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบฝีมือแรงงาน  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 3. จัดท าและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนาก าลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6. ด าเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 
 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง 
  1) การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล 
  2) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 
  3) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ 
  4) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5) การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
อย่างต่อเนื่อง 

 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งการฝึกอบรมเตรียมเข้าท างานให้แก่ผู้จบการศึกษาเพ่ือให้มีแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่
ตลาดแรงงานและการส ารวจความต้องการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จากสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ฝีมือแรงงานซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาก าลังแรงงานแต่ยังมีอุปสรรคในการพัฒนา
ทักษะฝีมือให้กับบุคคลากรของตน ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
เหล่านี้โดยให้การฝึกอบรมแก่เครือข่ายเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้ให้การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทการเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานการพัฒนาฝีมือแรงงานเองของกรมเป็นผู้ก ากับดูแลแทนและท าให้
กรมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณเพ่ืองานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 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



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 82 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ศักยภาพคนท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพก้าวทันเทคโนโลยี 

3.11 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีเป้าหมาย  
สร้างความพึงพอใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดรวมทั้งน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงมีกลไกความพร้อมรับผิดชอบตามกรอบของกฎหม าย 
และหลักคุณธรรมพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งแผนกลยุทธ์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นแผนระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2460 - 2564) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565  

 วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)  
 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่องค์การที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

 พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Missions)  
 1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีทันสมัย กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  
และมีความสุข 
 4. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์การให้มีความเข้มแข็ง  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Imperatives)  
 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 2. การบริหารอัตราก าลังเชิงกลยุทธ์ 
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
 4. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร 
 5. การให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระท าผิดวินัย 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
ที่ทันสมัย กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนา คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
ให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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บทที่ 4 

การก าหนดแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 การระดมความคิดเห็นสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่ส าคัญผ่านโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๔ และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยคณะท างาน เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการท างานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การด าเนินงานของกองทุนฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ส่ ง เสริมการ พัฒนาฝีมื อแรงงาน พ.ศ .  2545  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
2. มีระเบียบหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
3. เ งิ นกองทุนฯ  มี จ านวนมากและแหล่ งที่ มา 
มีความม่ันคง 
4. มี สพร./สนพ. ที่เป็นหน่วยงานในการด าเนินงาน
ด้านกองทุนครอบคลุมทุกจังหวัด 
5. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ซึ่ ง เป็นผู้ มีความรู้ และเชี่ ยวชาญจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เงินกู้ยืมสามารถน ามาใช้ฝึกอบรมและลดหย่อน
ภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 
7. ให้กู้ยืมเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ า 
8. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการกู้ยืมเงินกองทุน 
9. มีหน่วยงานเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุน เช่น กรมบัญชีกลาง ส านักอัยการคุ้มครอง
สิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
เป็นต้น ท าให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 
10. มีโครงสร้างการบริหารงาน กรอบอัตราก าลังและ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของกองทุน 
11. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์
สามารถปฏิบัติภารกิจด้านให้กู้ยืมเงิน การให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน และการประเมินเงินสมทบ
กองทุน โดยไม่ผิดพลาด 
 

1. บุ คล ากรมี ก า รปรั บ เปลี่ ย นบ่ อย  และขาด 
ความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 
การด าเนินงานของกองทุน 
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน 
ซึ่งมีจ านวนงานที่ต้องรับผิดชอบมาก และเจ้าหน้าที่ 
มีภาระงานอ่ืนในหน้าที่ความรับผิดชอบมาก 
3. ในการกู้ยืมเงินใช้เอกสารจ านวนมากและบ่อยครั้ง
ท าให้ยากต่อการติดตามเอกสาร 
4. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบ-
กิจการได้ตามวันเวลาที่สถานประกอบกิจการแจ้ง 
5. การประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับการให้ เ งินกู้ ยื ม  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ยังไม่มากเท่าที่ควร
หรือมีความไม่ชัดเจน ท าให้ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนยังเข้าไม่ถึง
เงินกองทุน 
6. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ยืดหยุ่น 
และหลายขั้นตอน ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างาน
ของภาคเอกชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
7. ระบบบริหารงานยังต้องอิงระบบราชการเนื่องจาก
อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน มีระเบียบ
ปฏิบัติที่ยุ่งยาก 
8. การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ ท าให้ยาก 
ต่อการสืบค้น และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย 
9. ขาดแคลนบุคลากรด้านนิติกรและบัญชีใน สนพ. / 
สพร. 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
12. มีแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ครบถ้วนและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 
14. บุคลากรมีความรักใคร่ สามัคคีแลมีความร่วมมือ
ในการท างานเป็นทีม 

โอกาส ผลกระทบ 

โอกาส ผลกระทบ 
1. มีกฎหมายรองรับ และยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและ 
การให้กู้ยืมเงินได้ 
2. การกู้ยืมเงินมีแนวโน้มในการได้รับการตอบรับ 
จากสถานประกอบกิจการมากยิ่งขึ้น 
3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและ
บริการ 
4. ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานมีหลายช่องทาง 
5. สภาพเศรษฐกิจที่ลดลง ผู้ประกอบการขาดสภาพ
คล่อง กองทุนฯ สามารถสนับสนุนด้านการกู้ยืม  
หรือให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนได้มากขึ้น 
6. ผลกระทบจากวิกฤติ  Covid - 19 ท าให้ เกิด 
การเคลื่ อนย้ ายแรงงานและการเปลี่ ยนแปลง 
การรับเข้าท างานใหม่ กลุ่มแรงงานที่เข้าท างานใหม่
ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 
7. การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ( IOT , Big Data, 
Electric Car) และโลจิสติกส์ (Delivery) ท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ต้องการการพัฒนาบุคลากร 
ที่มีองค์ความรู้ใหม่และทันสมัย ส าหรับการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ 
มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และรวดเร็วช่วยให้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9. เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานจากภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นอย่างดี 

1. การปรับปรุงกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ   
มีหลายขั้นตอน ใช้เวลานานไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานประกอบกิจการไม่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน
เพ่ือไปด าเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 
3. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ใช้เวลานาน 
4. ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อบร ม พั ฒน าฝี มื อ แ ร ง ง า น 
ขาดแรงจูงใจ จากการไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงาน 
หรือการเพิ่มเงินเดือน 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถานประกอบกิจการ
ไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการ 
6. ภาวะ เศรษฐกิ จชะลอตั ว  ส่ ง ผลกระทบต่ อ 
การช าระหนี้ของผู้กู้ยืม 
7. ภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด -  19 ท าให้ 
การด าเนินการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
8. ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ 
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง 
9. สถานประกอบกิจการมีการลดจ านวนพนักงานหรือ
ปิดกิจการ 
10. ระบบเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ท าให้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับตัวตาม 
ให้ทันความเปลี่ยนแปลงซึ่งจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย 
เพ่ิมมากข้ึน 
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   ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและผลกระทบ โดยการร่วมระดมความคิดเห็น
จากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

4.1 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
คนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้อง 
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

(คงเดิม) 

4.2 พันธกิจแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มี 
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมีทักษะ
ฝีมือได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ
เตรียมความพร้อมให้แก่คนท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 3. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(คงเดิม) 

4.3 วิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
 บริหารกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการกองทุน 

(คงเดิม) 

4.4 พันธกิจแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน 
ด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 2 .  พั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 3.  พัฒนาบุ คลากรกองทุน ให้ มี คว ามรู้ 
ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(คงเดิม) 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 86 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

4.5 วิสัยทัศน์แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

(คงเดิม) 

4.6 พันธกิจแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

(คงเดิม) 

 จากการร่วมระดมความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมตกลงร่วมกันว่าให้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังคงเดิม  
และท าการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงดังนี้ 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

X X X  X X  X X  X 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

X X  

พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

X X X X X X X X X X X 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

X   X X X X X   X บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

X   

องค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

X X    X X   X X พัฒนาระบบการบริหารบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

X  X 

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
 

X  X 

4.7 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความเชื่อมโยง 
การวิเคราะห์ประเด็นเพื่อก าหนด 

แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของกองทุน 
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ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

X X X X  X X   X X ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
งานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของ
กองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

X X  

พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้
ดิ จิ ทั ล ใ ห้ เ ท่ า ทั น กั บ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

X X  

 

4.7 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
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บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการระดมความคิดเห็น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและน าผลดังกล่าว 
เพ่ือการวิเคราะห์ และการประมวลความหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจ มาก าหนดทิศทาง นโยบาย
และแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

  วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนท างานและผู้ประกอบกิจการให้สอดคล้องกับ  

ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

  พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนคนท างานให้มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและมีทักษะฝีมือ

ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการเตรียมความพร้อมให้แก่คนท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
  3. บริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

   ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
   ประเด็นหลักที่ 1 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
     เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   เป้าประสงค์ที่ 1  การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
   กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
   โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการ  
ที่อยู่ในข่ายบังคับต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
 โครงการ/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 2. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 3. กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
  4. โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 90 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

  เป้าประสงค์ที ่2  การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
  โครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ประเด็นหลักที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการ ด าเนินการตามกฎหมาย 
     ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  เป้าประสงค์  เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
  กลยุทธ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1. กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 
  ประเด็นหลักท่ี 3 การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 1 การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  2. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  4. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
  5. กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 
  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนา  
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 
  8.  โครงการจ้ า งที่ ปรึ กษาจัดท าแผนปฏิบัติ การด้ านกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี 
ในการท างาน 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
  2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการท างาน 
  3. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 91 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

  เป้าประสงค์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
  กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานกองทุน 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. กิจกรรมส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
ด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  3. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
  4. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 
  6.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมิน
เงินสมทบ 
 7. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  92  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การ
สนับสนุนให้ผู้
ประกอบกิจการ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คนท างานเพื่อ
น าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 

1. การ
สนับสนุน 
ผู้ประกอบ
กิจการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา
คนท างาน 

1. การสร้าง
เครือข่ายเพื่อ 
ยกระดับ
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ทุนหมุนเวียน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลผลติ 
จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
20 แห่ง 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. โครงการสมัมนา 
เรื่อง การสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่
สถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับต้อง
ส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจวิธีการ
ประเมินเงินสมทบ วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ และสามารถบันทึก
ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานในระบบได้
ถูกต้อง 

ผลผลติ 
คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. กิจกรรมจัดท า
คู่มือการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานส าหรับ
สถานประกอบกิจการ 

   

2. ปรับปรุง
กระบวนการ 
ให้กู้ยืมเงินและ
ให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุ
หลักเกณฑ์การให้กูย้ืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
หลักเกณฑ์การให้กูย้ืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมีความต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น 

3. กิจกรรมการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้กู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  93  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุ
หลักเกณฑ์การใหเ้งินช่วยเหลือหรอื
อุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
หลักเกณฑ์การใหเ้งินช่วยเหลือหรอือุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการเกดิแรงจูงใจในการขอรับเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนมากข้ึน 

4. กิจกรรมการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเร็จของการปรับปรงุ
กระบวนการให้กู้ยมืเงินและให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน ระดับ 5 

ผลผลติ 
กระบวนการให้กู้ยมืเงินและให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนท่ีไดร้ับการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
ผลลัพธ์ 
กระบวนการให้กู้ยมืเงินและให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนมีความคล่องตัวมากขึ้น 

5. กิจกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ให้กู้ยืมเงินและใหเ้งิน
ช่วยเหลือหรือ
อุดหนุน 

   

   ระดับความส าเร็จ 
ของการด าเนินงาน ระดับ 5 

ผลผลติ 
ข้อมูลความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
ผลลัพธ์ 
การวางแผน การก าหนดเป้าหมายด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 

6. โครงการศึกษา
ความต้องการ 
ด้านการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ 
สถานประกอบกิจการ 

   

2. การ
ประชาสมัพันธ์
งานกองทุนให้
เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

พัฒนาสื่อ
ประชาสมัพันธ์
งานกองทุน 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 
5 ประเภท เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ โรอัพ เป็นต้น 

ผลผลติ 
สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประเภทต่าง ๆ 
ผลลัพธ์ 
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารบริการ 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น 

7. กิจกรรมการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
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2. การบังคับ
ใช้กฎหมายให้
ผู้ประกอบ
กิจการ 
ด าเนินการ 
ตามกฎหมาย
ให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบังคับใช้
กฎหมาย 

เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนา
บุคลากร 

ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคบั
มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ 
(สท. 1) ในปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2563 จ านวน 284 
แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 
2563 และสามารถติดตามให ้
สถานประกอบกิจการมายื่น 
แบบแสดงการส่งเงินสมทบประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 80 

ผลผลติ 
ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคบัมาขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท. 1) ในปี พ.ศ. 
2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  
จ านวน 284 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 2563  
และสามารถติดตามให้ผูป้ระกอบกิจการ 
มายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจ าปี  
พ.ศ. 2563 ไดร้้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการมายื่นแบบแสดงการส่ง 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

8. กิจกรรม 
การติดตาม 
สถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝมีือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

   

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจวิธีการ
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน วิธีการบันทึกข้อมูล 
ในระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 70  
(จาก Post test) 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบ 
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถบันทึก
ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานในระบบได้ถูกต้อง 
ผลลัพธ ์
ได้ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

9. กิจกรรมการนิเทศ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 5 ภาค 
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3. การบริหาร
จัดการกองทุน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การส่งเสริม
การบริหาร
จัดการกองทุน
ให้มีคุณภาพ 

1. การเพิม่
ประสิทธิผล 
ของระบบ
ประเมินผล 
การด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
ค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากร
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุกต าแหน่งงาน 
ในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผลลัพธ์ 
ค าบรรยายลักษณะงานมคีวามถูกต้องครบถ้วน 

10. จดัท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 
Description) ของ
บุคลากรกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเร็จของการชี้แจง
แนวทางและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ 

ผลผลติ 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค  
ในการปฏิบัติงานสามรถน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ ์
การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อน 
อย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเพื่อผลการปฏิบัติงาน 
ที่ดีขึ้น 

11. กิจกรรมชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

   

ระดับความส าเร็จในการทบทวน
โครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีหน่วยงานโครงสร้างที่ได้รับความเหน็ชอบจาก 
คณะกรรมการบรหิารกองทุน และจากกรมบัญชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
โครงสร้างของกองทุนสามารถท าให้กองทุนขับเคลื่อน
ภารกิจได้ตามวัตถุประสงค ์

12. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

ระดบัความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทางการด าเนินงาน 
สรรหา และเลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริงเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการ
สรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏบิัติงานได้ดีขึ้น 

13. กิจกรรมการ
จัดท าแนวทาง 
การด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 
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ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนว
ทางการด าเนินงานสรรหา และ
เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง 
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการ
สรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏบิัติงานได้ดีขึ้น 

14. กิจกรรม 
การติดตาม 
การด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
ของกองทุน 

   

แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมอื
แรงงาน แผนดิจิทัลกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และจดัท า
แผน ปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์  ที่ส าคัญ 
ที่องค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถว้น 

ผลผลิต  
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
แผนดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝมีือรงงาน และ 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และจดัท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ 
ผลลัพธ ์
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานแผน
ดิจิทัลกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และจดัท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๔ น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 
 

15. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2562 - 2564  
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 2564 
และจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2565 พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบญัชี 2565 
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แผนปฏิบัติการดา้นกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทลั
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 
2565 มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
มีองค์ประกอบหลักท่ีดีและครบถ้วน 

ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการดา้นกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดจิิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
มีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ และ
แผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักท่ีดี
และครบถ้วน 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทลัด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

16. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทบทวน
แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 2565 

   

แผนปฏิบัติการดา้นกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทลั
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี  
มีความสอดคล้องกับวิสยัทัศน์  
พันธกิจ แผนปฏิบัติการ ที่ส าคญั 

ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทลัด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 
2570 และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทลัด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

17. โครงการ 
จ้างท่ีปรึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
และมีองค์ประกอบหลักทีด่ีและ
ครบถ้วน 

ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าป ี

ผลผลติ 
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 
ผลลัพธ์ 
แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ น าไปใช้ 
ในการจัดการความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปีบญัชี 256๕ 

18. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าปี
บัญช ี

   

2. ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
การท างานให้
เหมาะสม 
เสรมิสร้าง
บรรยากาศทีด่ี
ในการท างาน 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อนตามอัธยาศยั
และบอรด์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากร 
จากการสรรหา และเลือกสรรที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

19. กิจกรรม 
การจัดมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัย  
และบอรด์นิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

   

เจ้าหน้าท่ีมสีภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการท างาน 

ผลผลติ 
1. สถานท่ีปฏิบตัิงานมสีภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการท างาน 
2. มีเครื่องมือท่ีใช้สนับสนุนในการท างาน 

20. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้
เหมาะสมและจดัหา/
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการท างาน และมีเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน
เพียงพอ 

ปรับปรุงเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการท างาน 

เจ้าหน้าท่ีมสีภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงานมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ในการท างาน 

21. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้
เหมาะสม 

   

2. การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อรองรับ 
การด าเนินงาน
กองทุน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพื่อรองรับ 
การด าเนินงาน
กองทุน 

ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงานมีความสมบูรณ ์
มีประสิทธิภาพสามารถรองรับ 
การใช้งานครบทุกกลุ่มเปา้หมาย 

ผลผลติ 
ระบบสารสนเทศกองทุน ประกอบด้วย  
๑. ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
บริการ e-Service, ๒. ระบบบริหารจัดการข้อมูล
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545,  
๓. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545,  
๔. ระบบบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ ตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วย
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539, ๕. ระบบ
การรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (e-
Payment), ๖. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (e-Account), ๗. ระบบรายงานผลกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Report) 

22. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  100  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ผลลัพธ ์
1. มีระบบสารสนเทศกองทุนเพื่อใช้งาน 
ตามภารกิจกองทุนได้ครบถ้วนทุกระบบ 
2. ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
3. ระบบสารสนเทศกองทุนช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

ผลการส ารวจการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลติ 
ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

23. กิจกรรมส ารวจ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

3. บุคลากร
ของกรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานและ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

พัฒนาบุคลากร
ของกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80  
ผ่านการทดสอบหลักการฝึกอบรม 

ผลผลิต 
ผู้บริหารหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง สามารถน าไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส่  
และตรวจสอบได้ 
ผลลัพธ ์
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงใน 
การบริหารงานการเงินการคลังของเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

24. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานของผู้บริหาร
หน่วยงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ร้อยละของจ านวนหน่วยงาน 
ในภูมิภาคที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานสามารถปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด เท่ากับ ร้อยละ 80 

ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
ผลลัพธ ์
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเง่ือนไข 
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
 

25. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

   

ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ ร้อยละ 90 

ผลผลติ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติได้รบัรู้และเข้าใจ
แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าป ี
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าป ี
 

26. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปี
งบประมาณ 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ร้อยละ 85 
 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับ 
การอบรมเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 100 คน 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะ
ความรู้ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

27. โครงการเพิม่ทักษะ
นักประชาสมัพันธภ์ารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 

   

๑. จ านวนเจ้าหน้าท่ีของ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝมีือแรงงาน
ผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๕๓ คน 
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
โครงการที่มผีลการประเมิน 
การเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ผลผลติ 
บุคลากรกองส่งเสรมิการพัฒนาฝมีือแรงงาน 
ผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการสรา้งอินโฟกราฟิก
มากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรของกองส่งเสรมิการพฒันาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการน าเสนอ
ข้อมูลทางอินโฟกราฟิก 
2. บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับน าเสนอ
ข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

28. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การสร้าง Info 
Graphic  
อย่างมืออาชีพ 
ด้วยโปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนด้านการประเมิน
เงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ เป็นไปในแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกันเพิม่ขึ้น 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบเป็นไป
ในแนวทางและมาตรฐานเดยีวกันเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

29. โครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านประเมิน
เงินสมทบ 

   

บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนภารกจิกองทุน 
ให้ประสบผลส าเร็จ 

30. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธภิาพบุคลากร
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
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 5.1.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 วิสัยทัศน์ 
 บริหารกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล  เ พ่ืออ านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ใช้บริการกองทุน 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของกองทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล 
 3. พัฒนาบุคลากรกองทุนให้มีความรู้ด้านดิจิทัลให้เท่าทันกับการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
 ประเด็นหลักคือประเด็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาวิธีการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ที่ก าหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ก าหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่s 
   ประเด็นหลักท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
   เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนพัฒนา
    ฝีมือแรงงาน 
   โครงการ/กิจกรรม 
   1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
   เป้าประสงค์ กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงานกองทุน 
     ที่มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหารกองทุน 
   โครงการ/กิจกรรม 
   1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะดิจิทัล 
   กลยุทธ์ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   โครงการ 
   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กองทุนมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการ 
ของกองทุนที่มปีระสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีความสมบูรณ ์
มีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับการใช้งานครบ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
ระบบสารสนเทศกองทุน 
ประกอบด้วย ๑. ระบบส่งเสรมิ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และบริการ e-Service,  
๒. ระบบบรหิารจัดการข้อมลู
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนนุ  
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545,  
๓. ระบบบรหิารจัดการข้อมลู
เงินกู้ยืม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545, ๔. ระบบบริหารจดัการ
ลูกหนีเ้งินกู้ ตามระเบยีบ
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงาน พ.ศ. 2539,  
๕. ระบบการรับ-จา่ยเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (e-
Payment),  
๖. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (e-Account),  
๗. ระบบรายงานผลกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (e-Report) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
ตามพระราชบัญญัตสิ่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

   

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ 
การบริหารกองทุน 

กองทุนมีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
และการด าเนินงานกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานและ
การบริหารกองทุน 

3. การพัฒนา
บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

บุคลากรไดร้ับการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะดิจิทัล 

พัฒนาทักษะดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ผลลัพธ์ 
1. มีระบบสารสนเทศกองทุน
เพื่อใช้งานตามภารกิจกองทุน
ได้ครบถ้วนทุกระบบ 
2. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่วยลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
3. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่วยในการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร เพื่อใช้ใน 
การบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทลั 

1. การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

กองทุนมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการ
ของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ 
ของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลการส ารวจการใช้งาน
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
ผลส ารวจการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

2. กิจกรรมส ารวจ 
การใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   

2. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ 
การบริหารกองทุน 

กองทุนมีระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
และการด าเนินงานกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานและ
การบริหารกองทุน 
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 5.1.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 วิสัยทัศน์ 
 บริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนให้มีคุณภาพเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ของกองทุน 

 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้อง 
  ภารกิจกองทุน 
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

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



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 108 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

   ประเด็นหลักท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
   เป้าประสงค์ บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
   กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
   โครงการ/กิจกรรม 

 1. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 2. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ 

ในการท างาน 
   3. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  109  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ตารางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
1. การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุน 
มีประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาล 

พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุนให้
มีประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาล 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
บุคลากรกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีค าบรรยายลักษณะงานของทุกต าแหน่งงาน 
ในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผลลัพธ์ 
ค าบรรยายลักษณะงานมคีวามถูกต้องครบถ้วน 

1. จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงานของ
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเรจ็ 
ของการช้ีแจงแนวทาง
และวิธีการประเมินผล
การปฏิบตัริาชการ 

ผลผลติ 
ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร ปญัหา อุปสรรค ใน
การปฏิบัติงานสามรถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
และปรับตัวเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

2. กิจกรรมชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

   

ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างตาม 
การปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ผลผลติ 
มีหน่วยงานโครงสร้างทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และจากกรมบญัชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
โครงสร้างของกองทุนสามารถท าให้กองทุนขับเคลื่อน
ภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ 

3. กิจกรรมทบทวน
โครงสร้างกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

   

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่ี
สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา
และเลือกสรรที่สามารถปฏิบตัิงานได้ดีขึ้น 

4. กิจกรรมการจัดท า
แนวทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  110  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ระดับความส าเร็จ 
ในการจดัท าแนวทาง 
การด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทาง 
ในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากร 
ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สามารถ 
ใช้ปฏิบัติงานจริงเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา
และเลือกสรรที่สามารถปฏิบตัิงานได้ดีขึ้น 

5. กิจกรรมการตดิตาม
การด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของ
กองทุน 

   

2. การพัฒนา
บุคลากรใหม้ี
สมรรถนะสูง 

บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
 

พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80  
ผ่านการทดสอบ
หลักการฝึกอบรม 

ผลผลิต 
ผู้บริหารหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลังสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
ผลลัพธ ์
หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงในการบริหารงาน
การเงินการคลังของเงินกองทนุพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การก ากับดูแล 
การปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานของผู้บริหาร
หนว่ยงาน 

   

ร้อยละของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ได้ถูกต้อง 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
และด าเนินการไดภ้ายในเวลาที่ก าหนด 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเง่ือนไขการ

7. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  111  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
ตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการไดภ้ายใน
เวลาที่ก าหนด เท่ากับ 
ร้อยละ 80 

ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน และ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ า 
ปีงบประมาณ  
ร้อยละ 90 

ผลผลติ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานระดับ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้ปฏิบัติได้รบัรู้และเข้าใจ
แผนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าป ี
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ประจ าป ี

8. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานประจ าปี
งบประมาณ 

   

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 85 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับ 
การอบรมเพิ่มทักษะ 
นักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ านวน 80 คน 
ผลลัพธ ์
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้ใน
การเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

9. โครงการเพิ่มทักษะ
นักประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

   

๑. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ของกองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัต ิ
ด้านภารกจิกองทุน

ผลผลติ 
บุคลากรกองส่งเสรมิการพัฒนาฝมีือแรงงาน 
ผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิก 
มากขึ้น 

10. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง 
Info Graphic อย่างมือ
อาชีพด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

   



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  112  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ๕๓ คน 
๒. ร้อยละ 
ของเจ้าหน้าทีท่ี่เข้าร่วม
โครงการที่มผีล 
การประเมินการเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการน าเสนอ
ข้อมูลทางอินโฟกราฟิก 
2. บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับน าเสนอ
ข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนด้าน 
การประเมินเงินสมทบ
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบ 
เป็นไปในแนวทาง 
และมาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 

ผลผลติ 
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุนด้านการ
ประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจใน  การ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบยีบเป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกันเพิม่ขึ้น 
 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

11. โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้าน
ประเมินเงินสมทบ 

   

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู ้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 
ผลลัพธ ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ 

12. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
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ประเด็นหลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

63 
ปี 

64 
ปี 

65 
3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

บุคลากรไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของบุคลากร 

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและ
บอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

ผลผลติ 
หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่สามารถใช้ปฏิบตัิงานจริงเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา
และเลือกสรรที่สามารถปฏิบตัิงานได้ดีขึ้น 

13. กิจกรรมการจดัมุม
พักผ่อนตามอัธยาศยั 
และบอรด์นิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

   

เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 

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

14. กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน
ให้เหมาะสมและจัดหา/
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน 

   

เจ้าหน้าท่ี 
มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงานมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ในการท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ในการท างาน 

15. กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้เหมาะสม 
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5.2 ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 1 1 1. โครงการสัมมนา เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สถานประกอบกิจการ 
ที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

261,400 - - 

1 1 1 2. กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส าหรับสถานประกอบกิจการ 

- - 53,270 

1 1 2 3. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

1 1 2 4. กิจกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

40,000 - - 

1 1 2 5. กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุน 

- 9,500 - 

1 1 2 6. โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ของสถานประกอบกิจการ 

- 1,210,000 - 

1 2 1 7. กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,182,400 2,518,000 2,518,000 

2 1 ๑ 8.  กิ จ กร รมการติ ดตามสถานประกอบกิ จการที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยบั ง คั บ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

164,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 
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ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
2 1 1 9. กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมิน

เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 
- 202,580 - 

3 1 1 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2564 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2565 พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

218,300 - - 

3 1 1 11.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2565 

- 132,880 - 

3 1 1 12. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- - 2,000,000 

3 1 1 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี 

148,000 78,440 78,440 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1,2,3 1,2,3 1,2,3 14.  โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน พัฒนาฝี มื อแรง งาน  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

2,972,480 11,889,920 - 

1,2 1,2 1,2 15. กิจกรรมส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

1 1 1 16. จัดท าค าบรรยายลักษณะงานของบุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

1 1 1 17. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - 9,120 9,120 

1 1 1 18. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1 1 1 19. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

1 1 1 20. กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 1 1 21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

210,900 - - 

2 1 1 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

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

2 1 1 23. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี 944,800 1,348,700 1,348,700 

2 1 1 24. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 364,400 808,800 808,800 

2 1 1 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

- 77,240 - 

2 1 1 26. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

- 631,900 - 
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ความหมายของรหสัโครงการ 

 ตัวที่ 1 
   0 หมายถึง แผนงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีต้องด าเนินงานต่อเนื่อง 
   1 หมายถึง แผนงานท่ีไดจ้ากการศึกษาครั้งนี ้

 ตัวที่ 2 
   1 หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   2 หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   3 หมายถึง โครงการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ตัวที่ 3 และ 4 หมายถึง ล าดับที่ของโครงการตามแผนนั้น ๆ 

ประเด็น
หลัก 

เป้า 
ประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณปี 

2563 2564 2565 
2 1 1 27. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อน

ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
854,400 854,400 854,400 

3 1 1 28. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 29. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 

3 1 1 30. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมเงิน 10,394,380 20,788,580 8,687,830 
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5.3 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2564 

โครงการ/กจิกรรม 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลอืหรืออุดหนุน             
2. โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ             
3. กิจกรรม การจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
4. กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

            

5. กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

            

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

            

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

            

8. กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ             
9. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้
ในการท างาน 

            

10. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

            

11. กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
12. กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
13. กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน             
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
15. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

            

16. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพ 
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

            

18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 

            

19. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
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5.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 

กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ประเด็นหลักที่ 1  : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ระดับ 5 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
1 การปรับปรุงกระบวนการ 

ให้กู้ยืมเงินและใหเ้งินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 

เพื่อปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยมืเงิน
และให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน 
ให้มีความคล่องตัว 
มากขึ้น 

ผลผลติ 
กระบวนการให้กู้ยมืเงิน 
และให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนท่ีไดร้ับการปรับปรุง
แล้วเสร็จ 
ผลลัพธ์ 
กระบวนการให้กู้ยมืเงินและ
ให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
มีความคล่องตัวมากขึ้น 

ระดับความส าเร็จของ 
การปรับปรุงกระบวนการ
ให้กู้ยืมเงินและให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
ระดับ 5 

1. ขออนุมัติจัดประชุม 
2. จัดประชุมพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการ 
ให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. จัดประชุมพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการ 
ให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
4. สรปุข้อมูลการปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยมืเงิน
และให้เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
5. เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการ 
ให้กู้ยืมเงินและใหเ้งิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบ 

พ.ย. 63 
– 

ก.ย. 64 

9,500 กลุ่มงาน
บริหารกองทุน 
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กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักที่ 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
     เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
  กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

4. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือให้ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จของการทบทวนบทบาท 
และทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในอนาคต  
โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้รับการฝึก ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนิน  
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ (ต้องครอบคลุมถึงเรื่ องการให้ความช่วยเหลือ 
ตามมาตรา 28 (3/1) และ (3/2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อน าไปสู่การทบทวนบทบาท
และทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิงรุก รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน หรือ
กระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่
ขาดความพร้อมอย่างแท้จริ ง  โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องส ารวจความต้องการกู้ ยืม เงิน 
ของสถานประกอบกิจการ เพ่ือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(ระยะยาว 3 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2563 ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ 
 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ประกอบ กิจการ  
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่า

รหัส 1101 
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอว่าควรทบทวนขั้นตอนการยื่นค าขอและปรับลดกระบวนการต่าง  ๆ  
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ให้มีการยื่นค าขอผ่านระบบ e-Service และควรปรับกฎระเบียบ เงื่อนไขต่าง ๆ  
ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากข้ึน  
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบกิจการได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
และแรงจูงใจให้ใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 กระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีความคล่องตัวมากข้ึน 

6. เป้าหมาย 
 กระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. ขั้นตอน 
 7.1 ขออนุมัติจัดประชุม 
 7.2 จัดประชุมพิจารณาปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7.3 จัดประชุมพิจารณาปรับปรุงกระบวนการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 7.4 สรุปข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7.5 เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบ 

8. ผลผลิต 
 กระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ 

9. ผลลัพธ์ 
 กระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีความคล่องตัวมากข้ึน 

10. ระยะเวลา 
 เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน ๒๕๖4 

11. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนเงิน 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 - ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท/มื้อ x 2 วัน)   6,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท/มื้อ x 2 มื้อ x 2 วัน) 3,500 บาท 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
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กิจกรรม การปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ 
สนุน 

1. ขออนุมัติจัดประชุม ระดับความส าเร็จ 
ของการปรับปรุง
กระบวนการ 
ให้กู้ยืมเงินและใหเ้งิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ระดับ 5 20             บก.  

2. จัดประชุมพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

20             บก  

3. จัดประชุมพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการให้เงินช่วยเหลือ 
หรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

20             บก  

4. สรุปข้อมูลการปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยืมเงินและ 
ให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

20             บก  

5. เสนอแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการให้กู้ยมืเงินและ 
ให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นชอบ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสรมิการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

ประเด็นหลักที่ 1  : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
กลยุทธ์ที่ 2  : ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน  

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
2 โครงการศึกษา 

ความต้องการ 
ด้านการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือ 
แรงงานของ 
สถานประกอบกิจการ 

1. เพื่อศึกษาความ
ต้องการกู้ยืมเงินและ
เงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนจากกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. เพื่อจัดท าแผนงาน 
/ โครงการ  
การบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ผลผลติ  
1. ข้อมูลความต้องการ
กู้ยืมเงินและเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุน
จากกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานฝีมือแรงงาน 
2. แผนงาน / โครงการ 
การบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์  
การวางแผน การก าหนด
เป้าหมายด้าน 
การส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของ 
สถานประกอบกิจการ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน 
ระดับ 5 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการศึกษาความต้องการ
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของ 
สถานประกอบกิจการ 
2. ขออนุมัติด าเนินการโครงการ โดยการจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ต.ค. 63 
– 

ก.ย. 64 

1,210,000 กลุ่มงาน
บริหารกองทุน 
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โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ
2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

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

  ประเด็นหลักที่ 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน
เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

   เป้าประสงค์ : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

5. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้
ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกั บ 
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จของ 
การทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคต โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้รับ การฝึก 
ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้ประกอบกิจการ (ต้องครอบคลุมถึงเรื่องการให้
ความช่วยเหลือตามมาตรา 28 (3/1) และ (3/2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนบทบาท 
และทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิ งรุก รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน  
หรือกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการ 
ที่ขาดความพร้อมอย่างแท้จริ ง โดยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต้องส ารวจความต้องการกู้ยืมเงิน 
ของสถานประกอบกจิการ  
 
 

รหัส 1102 
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 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสรุป 
ในภาพรวมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามภารกิจการให้กู้ยืมเงินและการให้เงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามมาตรา 28 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากผู้ประกอบกิจการมีความเห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือ  
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีแหล่งเงินทุนใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างให้มีทักษะฝีมือ 
ได้มาตรฐานและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสินค้าและบริการ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
ในขณะที่ผลการส ารวจพบว่า สถานประกอบกิจการมีงบประมาณในการฝึกอบรมอยู่แล้วไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน 
ดังนั้น ควรสร้างมาตรการที่จูงใจให้นายจ้างเข้ามากู้เงิน เพ่ือน าไปใช้ในการฝึกอบรมแก่พนักงาน หรือ  
ควรส่งเสริมและสนับสนุนผ่านการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของสถานประกอบกิจการ เพ่ือศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงว่าควรน าเงินกองทุนไปส่งเสริม 
และสนับสนุนในเรื่องใด เพ่ือสามารถวางแผนการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบกิจการและก าลังแรงงาน และเกิดการ
ขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป 
6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือศึกษาความต้องการกู้ยืมเงินและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 6.2 เ พ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย 
  ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง 

8. ขั้นตอน 
8.1 จัดท ารายละเอียดโครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ของสถานประกอบกิจการ 
 8.2 ขออนุมัติด าเนินการโครงการ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

9. ผลผลิต 
 9.1 ข้อมูลความต้องการกู้ยืมเงินและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานฝีมือแรงงาน 
 9.2 แผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานฝีมือแรงงาน 
10. ผลลัพธ์ 
 การวางแผน การก าหนดเป้าหมายด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของสถานประกอบกิจการ 

11. ระยะเวลา 
 เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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12. งบประมาณ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน เงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ประกอบด้วย 
 

รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
รวมทั้งสิ้น                      1,210,000.00  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร                         600,000.00  
   1.1 หัวหน้าโครงการ 1 คน (6 เดือน x 50,000 บาท)                          300,000.00  
   1.2 นักวิจัย 1 คน (6 เดือน x 30,000 บาท)                          180,000.00  
   1.3 ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน (6 เดือน x 20,000 บาท)                          120,000.00  
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน                         500,000.00  
    ค่าเอกสาร / ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล / ค่าใช้จ่ายในการ 
ลงพื้นที่   
3. ค่าบริหารโครงการและบริการทางวิชาการ 10 %                          110,000.00  
    10% ของ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร + ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน)   

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวชี้วัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
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โครงการศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝมีือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย
ความส าเร็จ  

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 
 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ 
สนุน 

1. จัดท ารายละเอียดโครงการศึกษาความต้องการด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนนิ 
งาน 

ระดับ 5 20  

 
                บก. สพ. 

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ โดยการจัดจ้างที่ปรึกษา 
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

80             บก. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักที่ 1  : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ ์  : พัฒนาสื่อประชาสมัพันธ์งานกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
3 การจัดท าสื่อ

ประชาสมัพันธ์กองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพื่ อประชาสัมพันธ์
ง านกองทุ นพัฒ น า
ฝีมือแรงงานให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประเภทต่าง ๆ 
ผลลัพธ ์
กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารบริการ
ของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
มากขึ้น 

จ านวนสื่อประชาสมัพันธไ์ม่
น้อยกว่า 5 ประเภท 
เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป 
เอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ  
โรอัพ เป็นต้น 
 

1. วางแผน 
2. ขออนุมัติจัดจ้าง 
3. ด าเนินการจ้าง 
4. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

2,518,000 กลุ่มงาน
บริหารกองทุน 
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กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักที่ 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
  เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2  : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
 4. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด  ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารให้ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง 
ได้รับรู้และเข้าถึงการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จูงใจให้ผู้ประกอบ
ใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น และเกิดการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

6. เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง 

7. ขั้นตอน 
 7.1 วางแผนการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 7.2 ขออนุมัติจัดจ้าง 
 7.3 ด าเนินการจ้าง 
 7.4 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ 

รหัส 0103 
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8. ผลผลิต 
  สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทต่าง ๆ 

9. ผลลัพธ์ 
  กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น 

10. ระยะเวลา 
 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

11. งบประมาณ 
 จ านวน 2,518,000 บาท 

12. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

13. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โรอัพ เป็นต้น 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  131  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบตัิการประจ าปีบัญชี 2564 

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ จ านวน 5 ครั้ง 500,000 

2 จัดท าสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ จ านวน 15 ครั้ง 450,000 

3 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 500,000 

4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 15,000 เล่ม 400,000 

5 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ยืมกองทุนฯ 20,000 แผ่น 198,000 

6 จัดท าโรอัพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 470,000 

รวม 2,518,000 
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กิจกรรมการ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ 
สนุน 

1. จัดท าสปอตประชาสัมพันธภ์ารกิจ
กองทุนพัฒนาฝืมือแรงงานผ่านสื่อ
โทรทัศน์  

จ านวนสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ไม่น้อย
กว่า 5 

ประเภท 

15    
 

        บก.  

2. จัดท าสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ  15       
 

     บก.  

3. ผลิตและเผยแพรส่กู๊ปกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 

15       
 

     บก.  

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15       
 

     บก.  

5. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงิน
กู้ยืมกองทุนฯ 

20     
 

       บก.  

6. จดัท าโรอัพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

20        
 

    บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ประเด็นหลักที่ 2   : การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป้าประสงค์ที่    : เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ์    : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน   : ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ (สท. 1) ในปี พ.ศ. 2563 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 284 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ

แสดงการส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 2563 และสามารถติดตามใหส้ถานประกอบกิจการมายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 80 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
4 กิจกรรมการตดิตาม

สถานประกอบ
กิจการที่อยู่ในข่าย
บังคับตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
ยื่นแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท. 2) 
ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

เพื่อก ากับดูแลผู้
ประกอบกิจการที่อยู่
ในข่ายบังคับยื่นแบบ
แสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 
2563     

ผลผลิต 
ผู้ประกอบกิจการ
ที่อยู่ในข่ายบังคับ
ตาม
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 
2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ยื่นแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีพ.ศ. 
2563 
ผลลัพธ์ 
ผู้ประกอบกิจการ
มายื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนา

ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ใน
ข่ายบังคับ 
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ยื่นแบบแสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  
ได้ร้อยละ 90 

สถานประกอบ
กิจการด าเนินการ
ยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบประจ าปี 
พ.ศ. 2563  
มีมากกว่า 
ร้อยละ 90 

1. ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลผู้
ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ 
ต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
2. มีหนังสือถึงสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ 
ใหผู้้ประกอบกิจการในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบในแตล่ะจังหวัดทราบ 
และเตรียมความพร้อมด าเนินการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทนุ
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 พร้อมแจ้งอัตราค่าจา้ง 
ขั้นต่ าต่ าสดุที่ใช้เป็นฐานค่าจ้างใน
การค านวณเงินสมทบประจ าป ี
3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
ส านกังานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตรวจสอบข้อมลูผู้ประกอบกิจการ 
ที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมอื

ม.ค. 
2564 

–  
ก.ย. 

๒๕๖4 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมและ
รับรองสิทธิ
ประโยชน ์
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ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีพ.ศ. 
2563 
ได้ร้อยละ 90 

แรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ
มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการ
ด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงนิ
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
4.ตรวจสอบและบันทึกผลการประเมิน
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. รายงานผลการยืน่แบบแสดงการ
ส่งเงนิสมทบกองทนุพฒันาฝีมือ
แรงงาน (สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ทางระบบรายงานผล 
การพฒันาฝีมือแรงงาน
http://datacenter. dsd.go.th 

หมายเหตุ ฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมการพัฒนาฝมีือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  

 เป็นข้อมูลจากการรายงานจ านวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมลูจากการรายงานของสถาบันพัฒนาฝมีือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝมีือแรงงาน 
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กิจกรรมการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

(สท. 2)ประจ าปี พ.ศ. 2563  
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ การติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (สท. 2)ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการตามกฎหมาย

ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
  เป้าประสงค์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
  กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

4. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก ากับดูแลผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับและต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

5. เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ประจ าปี
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอน 
 6.1 ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ต้องยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 6.2 หนังสือถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้ง
ประชาสัมพันธ์     ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดทราบ และเตรียมความพร้อม
ด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 พร้อมแจ้ง
อัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่ าสุดที่ใช้เป็นฐานค่าจ้างในการค านวณเงินสมทบประจ าปี  
 6.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการ   ที่อยู่ในข่ายบังคับฯ ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการด าเนินการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รหัส 0104 
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 6.4 ตรวจสอบและบันทึกผลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ผ่านระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6.5 รายงานผลการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ทางระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานhttp://datacenter. dsd.go.th 

7. ผลผลิต 
 ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

8. ผลลัพธ์ 
 ผู้ประกอบกิจการมายื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563
ได้ร้อยละ 90 
9. ระยะเวลา 
 เดือน 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และกองส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
  ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ได้ร้อยละ 90 
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กิจกรรมการติดตามผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับและต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. ตรวจสอบ และรวบรวม
ข้อมูลผู้ประกอบกิจการที่อยู่    
ในข่ายบังคับฯ ต้องยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

ผู้ประกอบกิจการที่
อยู่ในข่ายบังคับตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ยื่นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 

ผู้ประกอบกิจการที่
อยู่ในข่ายบังคับ
ตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ ยื่นแบบ
แสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  
ได้ร้อยละ 90 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

2.มีหนังสือถึงสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานแจ้ง
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ประกอบ
กิจการในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละจังหวัดทราบ และ
เตรียมความพร้อมด าเนินการ
ยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
พร้อมแจ้งอตัราค่าจ้างข้ันต่ า
ต่ าสุดที่ใช้เป็นฐานค่าจ้างในการ
ค านวณเงินสมทบประจ าป ี

10             สร. สพร. 
สนพ. 
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กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตรวจสอบข้อมลูผู้
ประกอบกิจการ   ท่ีอยู่ในข่าย
บังคับฯ ยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
และมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการด าเนินการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

  50             สพร. 
สนพ. 

สร. 

4. ตรวจสอบและบันทึกผลการ
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ผ่านระบบรายงานผลการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

20             สพร. 
สนพ. 

สร. 

5. รายงานผลการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ทาง
ระบบรายงานผลการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
http://datacenter. 
dsd.go.th  
 

10             สร. สพร. 
สนพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

ประเด็นหลักที่ 2  : การบังคับใช้กฎหมายใหผู้้ประกอบกิจการ ด าเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป้าประสงค์  : เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
กลยุทธ ์  : เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 (จาก Post test) 

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

ผิดชอบ 
5 กิจกรรมการนิเทศ 

การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ด้านการประเมินเงิน
สมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

1. เพื่อก ากับดูแล 
และวางระบบ 
การติดตามสถาน
ประกอบกิจการที่อยู่
ในข่ายบังคับให้
ด าเนินการตาม
กฎหมาย 
2. เพื่อตรวจสอบ
วิธีการบันทึกข้อมูล
การประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service)  
3. เพื่อแนะแนว
วิธีการแก้ไขปัญหาการ
ประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้แก่
เจ้าหน้าท่ี 

ผลผลติ 
เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจวิธีการ
ประเมินเงินสมทบ 
วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
และสามารถ
บันทึกข้อมูล 
การประเมินเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานในระบบ
ได้ถูกต้อง  
ผลลัพธ์ 
ได้ข้อมลูการ
ประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ที่ถูกต้อง และ
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

เจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจ
วิธีการประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน วิธีการ 
บันทึกข้อมูลในระบบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70  
(จาก Post test) 

1. ตรวจสอบข้อมลูการประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบของ
เจ้าหน้าท่ีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)  
2. จัดท าแผนนิเทศการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 5 ภาค 
3. เข้าตรวจสอบวิธีการบันทึกข้อมลูการ
ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงานในระบบของเจ้าหน้าท่ี 5 ภาค 
4. ให้ค าแนะน าวิธีการแกไ้ขปัญหา 
การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้แก่เจ้าหน้าที ่5 ภาค 
5. รวบรวม สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 
และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

พ.ค. 64 
- 

ส.ค. 64 

202,580 กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ
รับรองสิทธิ
ประโยชน ์
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กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินเงินสมทบ 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 23 จังหวัด  28 แห่ง 
********************************************************************************************************* 

๑. ชื่อกิจกรรม  นิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ความสอดคล้อง  
  3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
   ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม
   และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
  3.2 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
    ประเด็นหลักท่ี 2 :  การบั งคับ ใช้ กฎหมายให้ ผู้ ป ระกอบกิ จการด า เนินการ 

ตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    เป้าประสงค์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
    กลยุทธ์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร 

4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับดูแล และวางระบบการติดตามสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ 
ให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

 2. เพ่ือตรวจสอบวิธีการบันทึกข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  

 3. เพ่ือแนะแนววิธีการแก้ไขปัญหาการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 

5. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถ
บันทึกข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบได้ถูกต้อง 

6. ขั้นตอน 
 1. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบของเจ้าหน้าที่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
 2. จัดท าแผนนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 
 3. เข้าตรวจสอบวิธีการบันทึกข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ในระบบของเจ้าหน้าที่ 5 ภาค 
 4. ให้ค าแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่
เจ้าหน้าที ่5 ภาค 
 5. รวบรวม สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

รหัส 0105 
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7. ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถบันทึก
ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบได้ถูกต้อง  

8. ผลลัพธ์ 
 ได้ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

9. ระยะเวลา 
 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖4 

10. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวนเงิน 202,580 บาท 
(สองแสนสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการตามเอกสารแนบ 

๑1. ผู้รับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 23 จังหวัด กองส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑2. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 (จาก Post test) 
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กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ภาค 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 23 จังหวัด 28 แห่ง 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก สนับ 

สนุน 
1. ตรวจสอบข้อมลูการประเมนิเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในระบบของเจ้าหน้าท่ีด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจวิธีการ
ประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 
(จาก Post test) 

เจ้าหน้าท่ีมีความ
เข้าใจวิธีการประเมิน
เงินสมทบ วิธีการ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
และสามารถบนัทึก
ข้อมูลการประเมิน 
เงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานใน
ระบบได้ถูกต้อง  

10             สร. สพร. 
สนพ. 

2. จัดท าแผนนิเทศการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาฝมีือ
แรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านการประเมิน 
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 5 ภาค 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

3. เข้าตรวจสอบวิธีการบันทึก
ข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานในระบบ 
ของเจ้าหน้าท่ี 5 ภาค 

50             สร. สพร. 
สนพ. 

4. ให้ค าแนะน าวิธีการแกไ้ขปัญหา
การประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที ่
5 ภาค 

20             สร. สพร. 
สนพ. 

5. รวบรวม สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาฝมีือ
แรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านการประเมินเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5 ภาค 

10             สร. สพร. 
สนพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยทุธท์ี่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : กองทุนมีแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ และมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ .  2563 -  2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2565 

6.1 เพื่อด าเนินการทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏบิัติการประจ า 
ปีบัญชี 2565 เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุของ 
การประสงค์จัดตั้งรวมถึง
พันธกิจของทุนหมุนเวยีน 
6.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการมีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการ
ด าเนินงานมีส่วนร่วมระดม
ความคิดเห็นในการทบทวน
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ผลผลติ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 
- 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี2565 มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ 
และแผนปฏบิัติการที่ส าคัญมี
องค์ประกอบหลักที่ดแีละ
ครบถ้วน 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 
- 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี2565 น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบญัชี 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 2565  
มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และแผนปฏิบัติการ 
ที่ส าคัญมีองค์ประกอบ
หลักท่ีดีและครบถ้วน 

6.1  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
6.2 รวบรวมข้อมูลและ
ยกร่างแผนปฏิบัติการ 
6.3 ขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการฯ  
จากคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
6.4 สื่อสารเผยแพร่ 
ให้ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในทราบ 

พ.ค. 64 
- 

มิ.ย. 64 

132,880 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
 แรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด า เนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564  
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นหลัก
ด้านที่ 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน  
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียน 
ได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง  
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นหลัก ด้านที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวน  
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 พิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี 2565 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึง
พันธกิจของทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่  5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่  2  การจัดท า 
และด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยพิจารณา
จากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น  จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้  ตามกรอบเวลาที่ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนรับทราบ
ภายในปีบัญชี 2564  
  

รหัส 0106 
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ในปีบัญชี ๒๕๖๓ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอน
และรายละเอียดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรง งาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุของการประสงค์
จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 
 6.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงาน 
มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

7. เป้าหมาย 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565  

8. ขั้นตอน 
 8.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน กฎหมายและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้  
  8.1.1 การบรรยายกรอบแนวทางการทบทวนแผนปฏิบัติการ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2565 
  8.1.2 การระดมความคิดเห็นเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2565  
 8.2 รวบรวมข้อมูลและยกร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
 8.3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565  จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.4 สื่อสารเผยแพร่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ 
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9. ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
มีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

10. ผลลัพธ์ 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2565 ทีน่ าไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

11. ระยะเวลา 
 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 

12. งบประมาณ 
 ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนเงิน 137,530 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
สามสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย 
 12.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
  - ภาคทฤษฎี 1 คน (1,200 บาท x 4 ชม. x 1 คน)  4,800 บาท 
  - ภาคปฏิบัติประจ ากลุ่ม 3 คน (1,200 บาท x 17 ช.ม. x 3 คน) 61,200 บาท 
 12.2 ค่าอาหาร 
  - ค่าอาหารกลางวัน (63 คน x 200 บาท x 3 วัน) 37,800  บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (63 คน x 35 บาท x 6 มื้อ) 13,230  บาท 
 12.3  ค่าท่ีพัก (6 คน x 850 บาท x 3 คืน) 15,300  บาท 
 12.4  ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม 10,000  บาท 
  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2563 -  2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
มีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างานฯ แผนปฏิบัติ
การด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
แผนบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2563 - 
2565 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญช ี2565 

แผนปฏิบัติ
การมีความ
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และมี
องค์ประกอบ
หลักท่ีดีและ
ครบถ้วน 

10             ลค. สพ. 
2. ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 -  2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 2565  

10             ลค.  

3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การทบทวนแผนปฏิบตัิการด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 และจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 2565 

10             ลค. สพ. 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนฯ 
แผนปฏิบัติการดจิิทัลด้านกองทุนฯ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้น
กองทุนฯ พ.ศ. 2563 - 2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

30             ลค. สพ. 

5. จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ 
ประจ าปีบญัชี 2565 

10             ลค. สพ. 

6. น าเสนอขอความเห็นชอบแผนปฏบิัติ
การด้านกองทุนฯ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ด้านกองทุนฯ แผนการบริหารทรพัยากร
บุคคลด้านกองทุนฯ พ.ศ. 2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 2565 

10             ลค.  

7. เผยแพร่แผนปฏบิัติการด้านกองทุนฯ 
แผนปฏิบัติการดจิิทัลด้านกองทุนฯ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนฯ พ.ศ. 2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 2565 

20             ลค.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วดัผลการด าเนินงาน : แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 2564 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความข้าใจ
สามารถด าเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร 
ความเสีย่งและระบบ
การควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 

ผลผลติ 
แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 2564 
ผลลัพธ์ 
แผนบริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 2564 
น าไปใช้ในการจัดการ 
ความเสีย่งกองทุนพัฒนาฝมีือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 

แผนบริหารความเสี่ยง 
กองทุนพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน ประจ าปีบัญช ี
2564 

1 จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งประจ าปี  
2 ขอความเห็นชอบ  
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 
3 สื่อสารเผยแพร ่
ให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานภายในทราบ 

ธ.ค. 63 
- 

ม.ค. 64 

78,440 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
สง่เสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปีบัญชี 2564 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564  
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ก าหนดให้หน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ ยง การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความเข้าใจอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้ง
สามารถด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6.2 เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

7. เป้าหมาย 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
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8. ขั้นตอน 
 8.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้  
   8.1.1 การบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
   8.1.2 แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและด าเนินการวิเคราะห์จัดท าข้อมูลตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
   8.1.3 ประเมินผลโครงการ 
 8.2 ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 8.3 สื่อสารเผยแพร่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ 

9. ผลผลิต 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564  

10. ผลลัพธ์ 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 ที่น าไปใช ้
ในการจัดการความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

12. งบประมาณ 
 ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนเงิน 78,440 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 
 12.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
   - ภาคทฤษฎี 1 คน (1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน)   3,600 บาท 
   - ภาคปฏิบัติประจ ากลุ่ม 3 คน (1,200 บาท x 11 ช.ม. x 3 คน) 39,600 บาท 
 12.2 ค่าอาหาร 
   - ค่าอาหารกลางวัน (56 คน x 200 บาท x 2 วัน)  22,400 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (56 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  7,840 บาท 
 12.3 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม  5,000 บาท 
  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี
บัญชี 2564 ประจ าหน่วยงาน 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2564 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2564 
ที่ น า ไปใ ช้ใน
การจัดการ 
ค ว า ม เ สี่ ย ง
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2564 

10             ลค. สพ. 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะท างาน
และผูเ้กี่ยวข้อง 

20             ลค. สพ. 

3. ก าหนดแผนบริหารความเสีย่งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญช ี2564 

10             ลค. สพ. 

4. เสนอขอความเห็นชอบคู่มือและแผน
บริหารความเสี่ยง กองทุนประจ าปีบัญชี 
2564 ต่อคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

10             ลค.  

5. เผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานและฝ่ายงาน 

10             ลค.  

6. ด าเนินการตดิตามผลและรายงานผล
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย ระดับหน่วยงานสู่
ผู้บริหารตามล าดับขั้น ประจ าทุกเดือน 

10             ลค. สพ. 

7. สรปุประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ระดับ
หน่วยงาน 

10             ลค. สพ. 

8. สรปุประเมินผลการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

10             บท. สพ. 

9. การส่งรายงานการประเมินตนเองตาม
ระเบียบ คตง. 

10             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดมมุพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสขุภาพ 

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

ล า 

ดับ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ท้าทาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

8 กิจกรรมการจัด
มุมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และ
บอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

๑. เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีดีใน
การท างาน โดยมมีุม
พักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย
ความเครยีดจากการ
ปฏิบัติงาน ท าให้
เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 
ในการท างาน 
๒. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการดูแล
รักษาสุขภาพ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีมสีุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ีด ี
มีความพร้อมในการ
ท างาน 

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

เจ้าหน้าท่ีมีมมุพักผ่อน
ตามอัธยาศัยและ
บอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 

๑. จัดสถานท่ี และหนังสือให้
ความรู้ ความบันเทิง 
๒. จัดท าบอรด์นิทรรศการให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
๓. เชิญชวนเจ้าหน้าท่ีเข้าใช้
บริการ 
๔. ปรับเปลี่ยนข้อมลูทุกสัปดาห ์
๕. รายงานผลใหผู้้บริหารกองทุน
ทราบทุกเดือน 

เม.ย. 64 
- 

ก.ย. 64 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

5. เป้าหมาย 
 มีมุมพักผ่อนและบอร์ดนิทรรศการ 

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

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

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีมุมพักผ่อนตามอัธยาศัยและบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  155  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดมุมพักผ่อนตามอัธยาศัย และบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดสถานที่ และหนังสือ
ให้ความรู้ ความบันเทิง 

เจ้าหน้าที่มีมุม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
และบอร์ดให้ความรู้
เกีย่วกับสุขภาพ 

มุมพักผ่อนตามอัธยาศัย 
และบอรด์ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 

            บท.  

2. จัดท าบอร์ดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

            บท.  

3. เชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าใช้
บริการ 

            บท.  

4. ปรับเปลี่ยนข้อมูลทุก
สัปดาห์ 

            บท.  

5. รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบทุกเดือน 

            บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการท างาน 

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

ล า 

ดับ 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ท้าทาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

9 กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อม
การท างานให้
เหมาะสมและ
จัดหา/ปรับปรุง
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การท างาน 

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

ผลผลติ 
1. สถานท่ีปฏิบตัิงานมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการท างาน 
2. มีเครื่องมือท่ีใช้
สนับสนุนในการท างาน
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการท างาน 
และมเีครื่องมือท่ีใช้ใน
การท างานเพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ีมี
สภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 

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

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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

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

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖4 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมและเครื่องมือที่เหมาะสมในการท างาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  159  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมและจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่มี
สภาพแวดล้อมและ
เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการท างาน 

สภาพแวดล้อม  
และเครื่องมือท่ีใช้ใน 
การท างาน 

            บท..  

2. ส ารวจสภาพอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท างาน 

            บท.  

3. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่ อ ง ใ ช้ ในการท า ง าน 
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการ 

            บท.  

4. ก าหนดวัน และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

              

5. Big Cleaning Day               

6. รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 - 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 
10 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 

๑.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเติม ในการบริหาร
จัดการ การประเมินเงิน
สมทบ ข้อมูลเงินช่วยเหลือ
หรืออุดหนุน ขอ้มูลเงินกู้ยืม 
ลูกหนี้เงินกู้ ระบบการรับ–จ่าย
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(e–payment) ระบบบัญชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
(e–Account) ระบบรายงาน

ผลผลิต 
ระบบสารสนเทศกองทุน 
ประกอบดว้ย ๑. ระบบ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และบริการ e-Service, ๒. 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงิน
ช่วยเหลือหรอือุดหนุน  
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545, ๓. 
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเงิน
กู้ยืม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545, ๔. ระบบบริหาร
จัดการลูกหนี้เงินกู้  

ระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
มีความสมบูรณ์
มีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับ
การใช้งาน 
ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อด าเนินการ
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
2. เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
3. จัดท าเอกสารและรายละเอียดขอบเขต 
การจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนฯ 
ให้กองบริหารการคลัง เพื่อด าเนินการสรรหา/ 
คัดเลือกผู้รับจ้างผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

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 
ผลกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (e–Report)  
เพื่อการบริหารจัดการขอ้มูล
ที่มีประสิทธิภาพ 
ลดระยะเวลาในการท างาน 
ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
ลดการใช้กระดาษ  
๒. เพื่อให้กองทุนพัฒนาฝีมอื
แรงงานมีการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบฐานข้อมูล 
(Database) โดยเช่ือมโยง
กับฐานข้อมูลการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
3. เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล และป้องกันการ
ถูกท าลายข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และการบริการ  
4. เพื่อให้สถานประกอบ
กิจการสามารถตรวจสอบ
สถานะ การเป็นลูกหนี ้
ของตนเองโดยผ่านระบบ 
ที่ได้รับการพัฒนา  
5. เพื่อมีข้อมูลที่สามารถ
รายงานผลการด าเนินงาน
เป็นปัจจุบัน ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ได้อย่างถูกต้อง และ 
มีประสิทธิภาพ  

ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมว่าดว้ย
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2539, ๕. ระบบการรบั-
จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (e-Payment),  
๖. ระบบบัญชีกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (e-Account),  
๗. ระบบรายงานผลกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
(e-Report)  
ผลลัพธ์ 
1. มีระบบสารสนเทศกองทุน
เพื่อใช้งานตามภารกจิกองทุน
ได้ครบถ้วนทุกระบบ 
2. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่วยลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุน 
3. ระบบสารสนเทศกองทุน
ช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. สรปุความต้องการของระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระบบเบื้องต้น 
5. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
ต้นแบบ พร้อมเอกสารการออกแบบระบบงาน 
(ชุดเบื้องต้น) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
6. ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทดสอบระบบ 
7. อบรมการใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
8.หน่วยงานส่วนกลางและในภูมภิาคทดสอบ
ใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
9.ส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
10. สรุปรายงานผลการใช้งานระบบ
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 าเนินงาน 

และการบริหารกองทุน 
    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  

รหัส 0210 
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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) ระบบรายงานผลกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (e–Report) เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการท างาน ง่ายต่อการ 
ค้นหาข้อมูล 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 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จากส่วนกลางและภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

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 สรุปรายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุน ฯ 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

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 ท่ีมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกนัในการตอบสนองความต้องการของผู้ใชง้านกองทุนพฒันาฝีมือแรงงานใหค้รอบคลุมทกุกลุ่มเปา้หมาย

ขั้นตอนด าเนินการ
ตัวชี้วดัความส าเร็จ

(KPI)
เป้าหมายตัวชี้วดั น้ าหนัก

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564

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

2,972,480

7,431,200

4,458,720

งวดท่ี 1 (20%)

งวดท่ี 2 (50%)

งวดที่ 3 (30%) 

ป ี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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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

11 กิจกรรมชี้แจง
แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพของ 
การจัดท าประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล โดยใช้
เวลามาช่วยในการก ากับ 
เพื่อให้บุคลากรทราบตั้งแต ่
รอบการประเมิน 

ผลผลิต 
ผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร ปญัหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานสามารถ
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุน 
มีการขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับตัวเพื่อผล 
การปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ
ของการชี้แจง
แนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ
ราชการได้ภายใน
เดือนตุลาคม 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการในปีท่ี
ผ่านมา 
2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 
3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 
4. ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ  
5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้หน่วยงาน 
ที่มีข้อสงสัย 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลา 
มาช่วยในการก ากับเพื่อใหบุ้คลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

5. เป้าหมาย 
 บุคลากรกองทุนมีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการประเมินผลรายบุคคล 

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

7. ผลผลิต 
 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามารถน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมข้ึน 

8. ผลลัพธ์  
 การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

 

รหัส 0311 
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9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

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

11. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
เกณฑ์การวัด :  
 

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

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการ 
ในปีท่ีผ่านมา 

บุคลากรกองทุน 
มีประสิทธิภาพสูง 
ด้วยระบบการประเมินผล
รายบุคคล 

ระดับความส าเร็จ 
ของการชี้แจงแนวทาง 
และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ 

            บท..  

2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 

             บท.  

3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 

             บท.  

4.ประกาศหลักเกณฑ์ ฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

             บท.  

5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการให้
หน่วยงานท่ีมีข้อสงสัย 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทนุพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
12 กิจกรรมทบทวน

โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อให้โครงสร้างการ
บริหารกองทุน
สอดคล้องกับภารกิจ
ปัจจุบันของกองทุน 

ผลผลิต 
มีหน่วยงานโครงสร้าง 
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน และ 
จากกรมบัญชีกลาง 
ผลลัพธ์ 
โครงสร้างของกองทุน
สามารถท าให้กองทุน
ขั บ เคลื่ อนภารกิ จ ไ ด้ 
ตามวัตถุประสงค์ 

ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

สามารถ
ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 
ไตรมาสแรก 

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

ต.ค. 63 
- 

ส.ค. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 172 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารกองทุนสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันของกองทุน 

5. เป้าหมาย 
 โครงสร้างการบริหารของกองทุนสามารถรองรับกับสภาวะการปัจจุบันและอนาคต 

6. ขั้นตอน 
 6.1 จัดประชุมคณะท างาน 
 6.2 เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 6.3 ขอความเห็นขอบจากกระทรวงการคลัง 

7. ผลผลิต 
 มีหน่ วยงานโครงสร้ า งที่ ได้ รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
และจากกรมบัญชีกลาง 

8. ผลลัพธ์  
 โครงสร้างของกองทุนสามารถท าให้กองทุนขับเคลื่อนภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์ 

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 
 
 

รหัส 0312 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 173 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เกณฑ์การวัด :  
 

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

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  174  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมทบทวนโครงสร้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดประชุมคณะท างาน ระดับความส าเร็จ 
ในการทบทวน
โครงสร้างกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ระดับ 5             บท..  

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

             บท.  

3. ขอความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

             บท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  175  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
13 กิจกรรมการ

จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

เพื่อให้หน่วยงานตาม
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานมีแนว
ทางการด าเนินการ
สรรหา เลือกสรร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

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

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก 

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

ธ.ค. 63 
- 

ม.ค. 64 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 176 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5. เป้าหมาย 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

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

7. ผลผลิต 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

8. ผลลัพธ์  
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

9. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

รหัส 0313 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 177 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

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



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  178  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรร
บุคลากรกองทุน 

ระดับ 5             บท..  

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

             บท.  

3 .  จั ด ส่ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ด า เนินงานให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

             บท.  
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แผนปฏิบัตกิารประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ล า
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

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

ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ก อ ง ทุนพัฒนาฝี มื อ แ ร ง ง าน  มี ค ว ามรู้   
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้
ถู ก ต้ อ ง ต ามระ เบี ยบ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  และ
ด าเนินการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปกรอบหลักเกณฑ์
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไข
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กั บนโยบายของรั ฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

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

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

ม.ค. 64 
- 

มี.ค. 64 

1,017,100 กลุ่มงาน
การเงินและ
บัญชีกองทุน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

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

5. หลักการและเหตุผล 
    กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเงิน 2) การสนองประโยชน์  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การปฏิบัติการ 4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
   ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
      4.2 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกั ด 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
       - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
       - การประชุมปิดการตรวจสอบ 
       - การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
       - การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 
   ด้านที ่6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
      6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิ
      6.2 การด าเนินงานการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน 
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

รหัส 0314 
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 เ พ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปต ามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้   
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

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

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

9. ผลผลิต 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

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

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

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
๖3 

พ.ย. 
๖3 

ธ.ค. 
๖3 

ม.ค. 
๖4 

ก.พ. 
๖4 

มี.ค. 
๖4 

เม.ย. 
๖4 

พ.ค. 
๖4 

มิ.ย. 
๖4 

ก.ค. 
๖4 

ส.ค. 
๖4 

ก.ย. 
๖4 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการจัดอบรม
และวิทยากร 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และรายงานการเงินได้
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และด าเนินการ 
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑๐             งบ.  

๒. จัดท าโครงการและ 
ขออนุมัติโครงการ 

๒๐             งบ.  

๓. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีการบรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบัต ิ

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

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

๕. สรปุผลการด าเนิน
โครงการ 

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

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
15 โครงการสัมมนา เรื่อง  

การด าเนินงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
มากกว่าร้อยละ 90 

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

ธ.ค. 63 
- 

ก.พ. 64 

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

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

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

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

5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.2.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.3 การเร่ งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตา มระเบียบ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีลูกหนี้คงเหลือ 
ยังไม่ปิดบัญชี จ านวน 6,000 ราย เพ่ือให้หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของลูกหนี้และหน่วยงานที่รับลูกหนี้ 
จากหน่วยงานอ่ืนมาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ทราบว่ามีลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและต้องด าเนินการจ านวน 

รหัส 0315 
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กี่ราย และให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดและด าเนินการ 
ดังนี้ 
   (1) ส่งฟ้องคดีลูกหนี้และติดตามหนี้ค้างช าระลูกหนี้ที่ยังไม่ปิดบัญชี  
   (2) สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา และรายงานผลสืบทรัพย์ 
และบังคับคดีทุก 3 เดือน เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 
   (3) เสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์ 
อายุความครบ 10 ปี 
   (4) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งลูกหนี้ของตนไปฟ้องคดีและหน่วยงาน 
ที่รับลูกหนี้มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ว่าตรงกันหรือไม่ กรณีรายชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกัน 
ให้ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีกับหน่วยงาน  
ที่รับฟ้องคดีต้องตรงกัน  
  5.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2564 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวจะต้องด าเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือ 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติ งานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ กองส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

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

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

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

10. ผลลัพธ์ 
 ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 

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

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

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีจัดสมัมนา
และวิทยากร 

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

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสมัมนา 20             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสมัพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
16 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 85 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 85 

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

มี.ค. 64 
- 

ก.ค. 64 
 

808,800   
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
404,400) 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

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

 เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

   กลยุทธ์  : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

5. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือให้ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การด าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ  
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2563 ก าหนดให้
จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวชี้วัดที่ 3.3 ความส าเร็จ 
ของการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานในอนาคต โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นหรือความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงิน วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งครอบคลุมนโยบายภาครัฐ 
ข้อจ ากัดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือน าไปสู่การทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงาน ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยก าหนดแผนการด าเนินงานในเชิงรุก 
รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการการให้บริการ การรับช าระเงิน หรือกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครอบคลุมสถานประกอบกิจการที่ขาดความพร้อมอย่างแท้จริง 

รหัส 1316 
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 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ 
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ ประกอบกิจการ  
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่า 
การประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน  
และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยแนะน าให้กับผู้ประกอบกิจการ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้  

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์  
กลยุทธ์การขายและการตลาด เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ 
การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนา ฝีมือแรงงานให้บรรลุ เป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
 6 . 1  เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ 

การเป็นนักประชาสัมพันธ์  
 6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

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

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

9. ผลผลิต 
  บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 80 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงาน  

11. ระยะเวลา 
   มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 193 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 

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

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 85 
 

ที่ รายการ
1 ค่าทีพ่กั 138,300   บาท

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

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

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

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

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

404,400   บาทรวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  194  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

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

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
17 โครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสร้าง Info Graphic 
อย่างมืออาชีพด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างอินโฟ
กราฟิกเพื่อน าเสนอข้อมูล 
2. เพื่อให้เกิดทักษะและ
ทัศนคติที่ดี ในการสร้าง
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก ส า ห รั บ 
การน าเสนอข้อมูล 
3.  เ พื่ อ ส า ม า ร ถ น า 
การสร้ างอินโฟกราฟิก 
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
น าเสนอภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลผลิต 
บุคลากรกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุน
พั ฒน า ฝี มื อ แ ร ง ง า น มี ค ว ามรู้ 
ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิก
มากขึ้น 
ผลลัพธ์ 
1 .  บุ คล าก รขอ งกอ งส่ ง เ ส ริ ม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้าน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ที่ ดี 
ในการน าเสนอข้อมูลทางอินโฟ
กราฟิก 
2 .  บุ คล าก รขอ งกอ งส่ ง เ ส ริ ม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้าน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับ
น าเสนอข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ของกองส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผู้ปฏิบัตดิ้านภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๕๓ คน 
๒. ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
โครงการที่มผีลการ
ประเมินการเข้า
อบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วม
โครงการที่มีผลการ
ประเมินการเข้า
อบรมมากกว่า 
ร้อย ๗๐ 

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

มิ.ย.64 
- 

ก.ย. 64 

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

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

1. ชื่อโครงการ การสร้าง Info Graphic อย่างมอือาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

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

  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

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

5. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพก าลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
ทั้งระดับชาติและระดับสากล โดยมีนโยบายให้แรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ 
เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงผลิตภาพของปัจจัยแรงงาน  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างล้ าสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวก  
ต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนท างาน 
องค์กรจะอยู่รอดและพัฒนาศักยภาพต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
จึงมีความจ าเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา 
 อินโฟกราฟิกเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการน าเสนอข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่าน 
และเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้ส าหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน อย่างเช่น แผนที่ งานวิจัย ป้าย  
โดยอินโฟกราฟิกนิยมใช้ในสายงานด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพ่ือให้แสดงถึงข้อมูล
ที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น การน าอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ในการการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จึงเป็นอีกทางเงือกหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการบริหารกองทุน 

รหัส 1317 
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คณะต่าง ๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สบายตา ด้วยอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ และชวนให้ประชาชนคนทั่วไป  
ได้ติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อีกช่องทางหนึ่ง 
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย การจัดท าข้อมูลโดยใช้อินโฟกราฟิก 
จะท าให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
สามารถรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท างาน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมื อแรงงาน จึงจ าเป็นต้องจัดท า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกา เรื่อง การสร้าง Info Graphic อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

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

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

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

9. ผลผลิต 
 บุคลากรกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างอินโฟกราฟิกมากขึ้น 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการน าเสนอข้อมูลทางอินโฟกราฟิก 
 10.2 บุคลากรของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัติด้านภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สามารถใช้อินโฟกราฟิกส าหรับน าเสนอข้อมูลภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

13. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) เป้าหมายตัวช้ีวัด 
น้ าหนั

ก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานที่
ด าเนินการจัดอบรมและวิทยากร 

๑. จ านวนเจ้าหน้าท่ีของ
กองส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานผู้ปฏิบัต ิ
ด้านภารกจิกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า  
๕๓ คน 
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี 
ที่เข้าร่วมโครงการที่มผีล
การประเมินการเข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม
โครงการที่มผีล 
การประเมิน 
การเข้าอบรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

             บก.  

3.  ด าเนินโครงการโดยวิธีการ
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 

             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ              บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านประเมินเงินสมทบ 

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

ตามระเบียบ เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดยีวกันเพิ่มขึ้น 

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
18 โครงการเสรมิสร้าง

ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด้านประเมินเงินสมทบ 

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

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

ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม
โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน
ด้านการประเมิน 
เงินสมทบมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ  
เป็นไปในแนวทาง
และมาตรฐาน
เดียวกันเพิ่มขึ้น 

มากกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนด้านการ
ประเมินเงินสมทบ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ เป็นไปใน
แนวทางและ
มาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานที่ใน
การด าเนินโครงการ 
2. จัดท าโครงการ 
แ ล ะ ข อ อ นุ มั ติ
โครงการ 
3. ด าเนินโครงการ
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
4. ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โครงการ 
5. สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

พ.ย. 63 
- 

ธ.ค. 63 

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

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนด้านการประเมินเงินสมทบ 

๒. เลขที่โครงการ  กพร.           /2564 

๓. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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

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

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

9. ผลผลิต 
 ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงินสมทบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นไปในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันเพ่ิมข้ึน 

10. ผลลัพธ์ 
 แนวปฏิบัติในการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

๑3. ผู้รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    

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

กิจกรรมหลักโครงการ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

น้ า 
หนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก 
สนับ 
สนุน 

1. ประสานวิทยากร 
และจัดหาสถานท่ี 
ในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ด้านการประเมินเงิน
สมทบมีความรู้  
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ เป็นไป 
ในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกันเพิ่มขึ้น 

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

10             สร. สพ. 

2. จัดท าโครงการ และ
ขออนุมัติโครงการ 

30             สร. สพ. 

3. ด าเนินโครงการ 
โดยวิธีบรรยาย และ
แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

30             สร. สพ. 

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

20             สร. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2564 
โครงการสมัมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกจิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
19 โครงการสัมมนา  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีและ
เป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กองทุนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 90 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้
ความเข้าใจภารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มากกว่า
ร้อยละ 90 

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

ก.พ. 64 
- 

มี.ค. 64 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน 
 พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2564 

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

  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

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

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

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

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

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

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

11. ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2564 

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

 

ที่ รายการ
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 86,100    บาท

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

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

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

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

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

854,400  บาท
หมายเหต ุถัวจา่ยไดท้กุรายการ

รวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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13. ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  บุคลากรทีเ่ข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(KPI) 

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หลัก สนับ
สนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

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

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร.
/

สนพ. 
4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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5.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดแล้วเสรจ็ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมจัดท าคูม่ือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับ
สถานประกอบกิจการ 

            

2. กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
3. โครงการจ้างที่ปรึกษาจดัท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

            

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

            

5. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม             
6. กิจกรรม เรื่อง ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
7. กิจกรรม ช้ีแจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
8. กิจกรรม การติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน             
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
10. โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

            

11. โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน             
12. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
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5.6 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 
ประเด็นหลักที่ 1  : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1  : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจวิธีการประเมินเงินสมทบ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ และสามารถบันทึกข้อมูลการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบได้ถูกต้อง 

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

ผิดชอบ 
1 กิจกรรมจดัท าคู่มือ 

การยื่นแบบแสดงการส่ง
เงินสมทบกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานส าหรับ
สถานประกอบกิจการ 

1. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศกระทรวง
แรงงานท่ีออกตามความ 
ในมาตรา 29 และมาตรา 
30 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
รวดเร็วให้แก ่
ผู้ประกอบกิจการ  
และเกดิความพึงพอใจ 
ในการรับบริการ 

ผลผลติ 
คู่มือการยื่นแบบ
แสดงการส่งเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับ
สถานประกอบ
กิจการ 
ผลลัพธ์ 
แนวปฏิบัติในการ
ประเมินเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เจ้าหน้าท่ีมี
ความเข้าใจ
วิธีการประเมิน
เงินสมทบ 
วิธีการบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
และสามารถ
บันทึกข้อมูลการ
ประเมินเงิน
สมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานในระบบ
ได้ถูกต้อง  
 

1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับ 
สถานประกอบกิจการ 
2.ประชุมคณะท างานเพื่อยกร่างคู่มือการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับ 
สถานประกอบกิจการ  
3. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคู่มือการยื่นแบบแสดง
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับ 
สถานประกอบกิจการ 
4. ประชุมคณะท างาน เพื่อตรวจสอบร่างคู่มือ และสรุป
มติจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ  
5. เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการยื่นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถาน
ประกอบกิจการ  
6.  ขออนุมั ติ จั ดจ้ า งพิมพ์ คู่ มื อการยื่ นแบบแสดง 
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับ 
สถานประกอบกิจการ 
7. จัดส่งให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้สถานประกอบกิจการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ม.ค. 65 
- 

ก.ย. 65 

53,270 กลุ่มงาน
ส่งเสริมและ
รับรองสิทธิ
ประโยชน ์
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กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส าหรับสถานประกอบกิจการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

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

๑. ชื่อกิจกรรม จัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง  
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.  2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปี พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน
    เพ่ือน าไปการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายเ พ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ 
ทุนหมุนเวียน 

4. วัตถุประสงค ์
 4.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการใช้เป็นแนวปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงแรงงานที่ออกตามความในมาตรา 
29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 4.2 เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

5. เป้าหมาย 
 คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

6. ขั้นตอน 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 6.2 ประชุมคณะท างาน เพ่ือยกร่างคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ  
 6.3 ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 
 6.4 ประชุมคณะท างาน เพ่ือตรวจสอบร่างคู่มือ และสรุปมติจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดง  
การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ  
 6.5 น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ  
การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ  
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 6.6 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส าหรับสถานประกอบกิจการ  
 6.7 จัดส่งให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  
พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ผลผลิต 
 คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

8. ผลลัพธ์ 
 ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) 
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

9. ระยะเวลา 
  ระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖5 

10. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนเงิน 53,270 บาท 
(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  10.1 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมคณะท างาน 17 คน 2 ครั้ง (17 
คน x 120 บาท x 2 ครั้ง) (17 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง)  เป็นเงิน 5,270 บาท  
 10.2 ค่าจัดจ้างพิมพ์คู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส าหรับสถานประกอบกิจการ จ านวน 300 เล่ม (300 เล่ม x 160 บาท) เป็นเงิน 48,000 บาท 

๑1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑2. ตัวช้ีวัด 
 ผู้ประกอบกิจการมีแนวปฏิบัติในการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

กิจกรรมหลักโครงการ 
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. แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าคู่มือการยื่น 
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับ 

ผู้ประกอบ
กิจการมีแนว
ปฏิบัติในการยื่น
แบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบ
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
(สท. 2) ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีม ี
ความเข้าใจวิธี 
การประเมินเงิน
สมทบ วิธีการ
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ และ
สามารถบันทึก
ข้อมูลการประเมิน
เงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานในระบบ
ได้ถูกต้อง  
 

10             สร. สพร. 
สนพ.สปก. 

2.ประชุมคณะท างาน เพื่อยกร่างคู่มือการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

10             สร. สพร. 
สนพ. 

3. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดคู่มือการยื่น
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

50             สร. สพร. 
สนพ.สปก. 

4. ประชุมคณะท างาน เพื่อตรวจสอบร่างคู่มือ 
และสรุปมติจัดท าคู่มือการยื่นแบบแสดงการ
ส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส าหรับสถานประกอบกิจการ 

20             สร. สพร. 
สนพ.สปก. 

 

5. น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ
การยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานส าหรับสถานประกอบ
กิจการ 

10             สร. สพร. 
สนพ.สปก. 

 

6 .  ขออนุ มั ติ จั ดจ้ างพิ มพ์ คู่ มื อการยื่ น 
แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการ 

             สร. สพร. 

7 .  จั ดส่ งให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ  
พ ร้ อ ม เ ผ ย แ พ ร่  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห ้
ส ถ า น ป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร ผ่ า น ช่ อ งท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

             สร. สพร. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างานเพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2  : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์  : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 
ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน : จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท 

ล า 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
2 การจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ประเภทต่าง ๆ
ผลลัพธ์ 
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารบริการ
ของกองทุน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานมากข้ึน 

จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท 
เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป 
เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ โรอัพ เป็นต้น 

1. วางแผน 
2. ขออนุมัติจัดจ้าง 
3. ด าเนินการจ้าง 
4. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

2,518,000 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 
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กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนท างาน 
    เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเท 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 : การประชาสัมพันธ์งานกองทุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ : พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุน 

4. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 27 
บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ด าเนินการฝึก ผู้ด าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม  
ฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ (3) ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด  ๆ 
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารให้ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้และเข้าถึงการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จูงใจ  
ให้ผู้ประกอบใช้บริการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น และเกิดการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

6. เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้อง 

7. ขั้นตอน 
 7.1 วางแผนการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 7.2 ขออนุมัติจัดจ้าง 
 7.3 ด าเนินการจ้าง 
 7.4 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ 

รหัส 0121 
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8. ผลผลิต 
 สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทต่าง ๆ 

9. ผลลัพธ์ 
 กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น 

10. ระยะเวลา 
 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 
 จ านวน 2,518,000 บาท 

12. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

13. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ประเภท เช่น สปอตวิทยุ สกู๊ป เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โรอัพ เป็นต้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1 จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ จ านวน 5 ครั้ง 500,000 

2 จัดท าสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ จ านวน 15 ครั้ง 450,000 

3 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 500,000 

4 จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 15,000 เล่ม 400,000 

5 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ยืมกองทุนฯ 20,000 แผ่น 198,000 

6 จัดท าโรอัพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 470,000 

รวม 2,518,000 
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กิจกรรมการ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  

 
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

 
น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับ 
สนนุ 

1. จัดท าสปอตประชาสัมพันธภ์ารกิจ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านสื่อ
โทรทัศน์  

จ านวน 
สื่อประชาสัมพันธ์ 

ไม่น้อย
กว่า 5 

ประเภท 

15    
 

        บก.  

2. จัดท าสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ  15       
 

     บก.  

3. ผลิตและเผยแพรส่กู๊ปกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ 

15       
 

     บก.  

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

15       
 

     บก.  

5. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้เงิน
กู้ยืมกองทุนฯ 

20     
 

       บก.  

6. จัดท าโรอัพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

20        
 

    บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : กองทุนมีแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ 
   แรงงานพ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ และมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
3 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท า

แผนปฏิบัติการดา้นกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ผลผลิต 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลลัพธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผล
ปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ท่ีน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

แผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ด้านกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนปฏิบตัิการ 
ที่ส าคัญ และมี
องค์ประกอบหลักท่ีดี
และครบถ้วน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 
2. จัดท าร่าง TOR 
3. จัดจ้างที่ปรึกษา 
4. น าเสนอแผนต่อ
คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
5. น าเสนอแผน 
ต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

2,000,000 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 222 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1 : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565  
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นหลัก
ด้านที่ 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน  
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียน 
ได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ประเด็นหลัก ด้านที่ 1 การจัดให้มีหรือทบทวน  
แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว  (3 -  5 ปี )  และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  2565 พิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  (3 - 5 ปี)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่ 2 การจัดท า 
และด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยพิจารณา
จากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น  จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้อง 
กับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้  ตามกรอบเวลาที่ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวี ยนรับทราบ
ภายในปีบัญชี 2565 

รหัส 0122 
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 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้มีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6. 3  เ พ่ื อ จั ดท าแผนการบริ หารทรัพยากรบุ คคลด้ านกองทุ นพัฒนาฝี มื อแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

7. เป้าหมาย 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

8. ขั้นตอน 
 8.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการตามขอบเขตของงาน โดยศึกษา วิเคราะห์บริบท 
การเปลี่ยนแปลง สภาพการ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล รายละเอียดภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 
2565 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 8.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานการวิจัย 
ระเบียบข้อบังคับ และรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งของหน่วยงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.3 ด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการเงินกองทุนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกองทุนในคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารจากส่วนปฏิบัติงาน 
เช่น เจ้าหน้าที่กองสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ 
  8.3.1 สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
  8.3.2 ระดมความคิดเห็น จ านวน 5 ครั้ง กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน ต่อครั้ง 
 8.4 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็งทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
(SWOT) ที่มีต่อกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.5 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 8.6 จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 
- 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี กับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านบริหารการเงินกองทุนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกองทุนในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารจากส่วนปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่กองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.7 น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 8.8 จัดท าเอกสารรายงานเบื้องต้น รายงานความคืบหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พร้อม Soft File ที่ไม่มีการป้องกันบรรจุในแผ่นซีดีรอม 

9. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
 9.1 เป็นนิติบุคคลไทยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
กระทรวงการคลัง 
 9.2 มีผลงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การติดตามประเมินผลหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือเอกชน 
 9.3 บุคลากรของหน่วยงานที่ปรึกษาต้องมีคุณวุฒิ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดท า
แผนปฏิบัติการ มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  9.3.1 หัวหน้าโครงการ จ านวน 1 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 15 ปี 
  9.3.2 นักวิจัย จ านวน 3 คน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การติดตามประเมินผลหรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
  9.3.3 ผู้ช่วยนักวิจัย จ านวน 3 คน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

9. ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 

10. ผลลัพธ์ 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีทีน่ าไปใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

11. ระยะเวลา 
 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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12. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2566 จ านวน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายดังแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

14. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญมีองค์ประกอบหลักที่ดีและครบถ้วน 
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โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

กิจกรรมหลักโครงการ 
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. แต่งตั้งคณะท างานฯ แผนปฏิบัติการ
ด้ า นกองทุ น
พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น
แผนปฏิบัติการ
ดิ จิ ทั ล ด้ า น
กองทุนพัฒนา
ฝี มื อแรงงาน
แ ผ น บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุ ค ค ล ด้ า น
กองทุนพัฒนา
ฝี มื อแรงงาน
พ.ศ. 2566 - 
2570 แ ล ะ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ก า ร ด้ า น
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
การดิจิทัลด้าน
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
แ ผ น บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร
บุ ค ค ล ด้ า น
กองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2566 - 
2570 และ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
การประจ าป ี
มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น ์
พั น ธกิ จ และ 
มีองค์ประกอบ
หลั กที่ ดี และ
ครบถ้วน 

10             ลค. สพ. 
2. ขออนุมัติโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

10             ลค.  

3. จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ 10             ลค. สพ. 
4. น า เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ต่อร่ างขอบเขตของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ  

30             ลค. สพ. 

5. ด าเนินการสรรหาที่ปรึกษาโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง 

10             ลค. สพ. 

6. จ้างที่ปรึกษาและท าสัญญาจ้างการส่ง
มองงาน 

10             ลค.  

7. ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษา                
8. น า เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ต่อแผนปฏิบัติการด้านกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

20             ลค.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 256๕ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

ประเด็นหลักที่ 3  : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  : การส่งเสริมการบรหิารจดัการกองทุนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  : การเพิ่มประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน : แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน
กองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบญัชี 2565 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถด าเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร 
ความเสีย่งและระบบ
การควบคุมภายใน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
2. เพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 
256๕ 

ผลผลิต 
แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประจ าปีบัญชี 256๕ 
ผลลัพธ์ 
แ ผ น บ ริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ป ร ะ จ า ปี บั ญ ชี  2 5 6 ๕ 
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร 
ความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ป ร ะ จ า ปี บั ญ ชี   
256๕ 

แผนบริหารความเสี่ยง
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงาน ประจ าปีบัญชี 
256๕ 

6.1 จดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งประจ าปี  
6.2 ขอความเห็นชอบ 
แผนบริหารความ 
เสี่ยงประจ าปีจาก 
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน 
6.3 สื่อสารเผยแพร่ให้
ผู้บริหารและหน่วยงาน
ภายในทราบ 

ธ.ค. 64 
- 

ม.ค. 6๕ 

78,440 กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 256๕ 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

4. ความสอดคล้อง 
 4.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม  
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 4.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  : การเพ่ิมประสิทธิผลของระบบประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ก าหนดให้หน่วยงานมีการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ได้แก่ สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ ยง การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุมภายใน สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจอันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงละการควบคุมภายใน รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการให้ถกูต้องครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจสามารถด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 6.2 เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

7. เป้าหมาย 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
 
 

รหัส 0123 
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8. ขั้นตอน 
 8.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้  
   8.1.1 การบรรยายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
   8.1.2 แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นและด าเนินการวิเคราะห์จัดท าข้อมูลตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 
   8.1.3 ประเมินผลโครงการ 
 8.2 ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 8.3 สื่อสารเผยแพร่ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทราบ 

9. ผลผลิต 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

10. ผลลัพธ์ 
 แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 ที่น าไปใช ้
ในการจัดการความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

12. งบประมาณ 
 ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2565 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวนเงิน 78,440 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 
 12.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
   - ภาคทฤษฎี 1 คน (1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน)  3,600 บาท 
   - ภาคปฏิบัติประจ ากลุ่ม 3 คน (1,200 บาท x 11 ช.ม. x 3 คน) 39,600 บาท 
 12.2 ค่าอาหาร 
   - ค่าอาหารกลางวัน (56 คน x 200 บาท x 2 วัน) 22,400  บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (56 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  7,840  บาท 
 12.3 ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม  5,000  บาท 
  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

กิจกรรมหลักโครงการ 
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. แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายใน ประจ า 
ปีบัญชี 2565 ประจ าหน่วยงาน 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2565 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2564 
ที่ น า ไปใ ช้ใน
การจัดการ 
ค ว า ม เ สี่ ย ง
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 
ประจ า 
ปีบัญช ี
2565 

10             ลค. สพ. 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะท างาน
และผู้เกี่ยวข้อง 

20             ลค. สพ. 

3. ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 

10             ลค. สพ. 

4. เสนอขอความเห็นชอบคู่มือและแผน
บริหารความเสี่ยง กองทุนประจ าปีบัญชี 
2565 ต่ อคณะกรรมการบริ ห ารทุ น
หมุนเวียน 

10             ลค.  

5. เผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกกลุ่มงานและฝ่ายงาน 

10             ลค.  

6. ด าเนินการติดตามผลและรายงานผล
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจาก
ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย ระดับหน่วยงานสู่
ผู้บริหารตามล าดับขั้น ประจ าทุกเดือน 

10             ลค. สพ. 

7. สรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 ระดับ
หน่วยงาน 

10             ลค. สพ. 

8. สรุปประเมินผลการควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

10             บท. สพ. 

9. การส่งรายงานการประเมินตนเองตาม
ระเบียบ คตง. 

10             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

5 กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน
ให้เหมาะสม 

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

ผลผลติ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ในการท างาน 
ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีมสีภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมในการท างาน  

เจ้าหน้าท่ี 
มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 
ในการท างาน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ก าหนดวัน  
และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
3. Big Cleaning Day 
4. รายงานผล 
ให้ผู้บริหารกองทุน
ทราบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- ฝ่าย
บริหาร
ทั่วไป 

 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 232 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
----------------------------------------- 

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

2. หน่วยงาน   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

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

9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 

รหัส 1324 
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10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 เจ้าหน้าที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  234  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. แต่งตั้งคณะท างาน เจ้าหน้าที่มี
สภาพแวดล้อม 
ทีเ่หมาะสม 
ในการท างาน 

สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

            บท..  

2. ก าหนดวัน และ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม 

              

3. Big Cleaning Day               

64 รายงานผลให้ผู้บริหาร
กองทุนทราบ 
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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 
6 ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศ

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อส ารวจผลการใช้
งานระบบสารสนเทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ผลผลิต 
ผลส ารวจการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ผลลัพธ์ 
ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

ผลการส ารวจการใช้งาน
ระบบสารสนเทศกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

1. จัดท าแบบส ารวจการใช้
ง า น ร ะ บ บ สา รสน เทศ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. แจ้งเวียนหนังสือส ารวจ
ผลการใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนฯ 
3. รวบรวมผลการส ารวจ
รายงานให้ผู้บริหารกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

- กลุ่มงาน 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
ส่งเสริม 
การพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 236 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรม เรื่อง ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
----------------------------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม ส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. ความสอดคล้อง 
 3.1 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  เป้าหมาย (3) รัฐบาลมีทิศทางในการพัฒนาแรงงานทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด 
  ที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแนวทางในการก ากับดูแลการด าเนินงาน และมีการติดตาม 
  และประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาแรงงานได้อย่างชัดเจน 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ประเด็นหลักท่ี 3 : การด าเนินงานกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1  : การส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  : เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 
 3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 - 2565 
  ประเด็นหลักท่ี 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการให้บริการของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
     ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกองทุน 
  เป้าประสงค์ : กองทุนมีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการด าเนินงาน 
    กองทุนที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    และการบริหารกองทุน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 
ด้านที่  4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่  4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล  
ก าหนดให้การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 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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5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส ารวจผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. เป้าหมาย 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

7. ขั้นตอน 
 7.1 จัดท าแบบส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 7.2 แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนฯ 
 7.3 รวบรวมผลการส ารวจรายงานให้ผู้บริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ 

8. ผลผลิต 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

9. ผลลัพธ์ 
 ข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป 

10. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ตัวช้ีวัด 
 ผลส ารวจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  238  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
สารสนทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ผลส ารวจ 
การใช้งาน 
ระบบ 
สารสนเทศ 
กองทุน 
พัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 

กองทุ นมี ผล
ส ารวจการใช้
ง า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

20             ลค. สพ. 

2. แจ้งเวียนหนังสือส ารวจผลการใช้งาน
ระบบสารสนเทศกองทุน 

60             ลค. สพ. 

3. รวบรวมผลการส ารวจรายงาน 
ให้ผู้บริหารกองทุนทราบ 

20             ลค. สพ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

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

ล า 
ดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ท้าทาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
7 กิจกรรมชี้แจง

แนวทาง 
และวิธีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

เพื่อวัดประสิทธิภาพ 
ของการจัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล โดยใช้เวลา 
มาช่วยในการก ากับเพื่อให้
บุคลากรทราบตั้งแตร่อบการ
ประเมิน 

ผลผลิต 
ผลการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากร ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานสามรถ
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานได้เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานกองทุน 
มี ก า ร ขั บ เคลื่ อ นอย่ า ง
ต่อเนื่อง และปรับตัวเพื่อ
ผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จของ
การชี้แจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ประกาศ
หลักเกณฑ ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้
ภายในเดือน
ตุลาคม 

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

ต.ค. 64 
- 

ก.ย. 65 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หน่วยงาน  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล โดยใช้เวลา  
มาช่วยในการก ากับเพื่อใหบุ้คลากรทราบตั้งแต่รอบการประเมิน 

5. เป้าหมาย 
 บุคลากรกองทุนมีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการประเมินผลรายบุคคล 

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

7. ผลผลิต 
 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามรถน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานได้เพ่ิมข้ึน 

8. ผลลัพธ์  
 การด าเนินงานกองทุนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวเพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 
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9. ระยะเวลา 
 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

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

11. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

12. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของกิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุน
เกณฑ์การวัด :  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  242  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

กิจกรรมชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ทบทวนปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการในปีท่ี 
ผ่านมา 

บุคลากรกองทุนมี
ประสิทธิภาพสูงด้วย
ระบบการประเมินผล
รายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของ
การช้ีแจงแนวทางและ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

            บท..  

2. ประชุมคณะท างาน 
เพื่อพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์ ฯ 

             บท.  

3. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ์ ฯ เสนอกรม
เห็นชอบ 

             บท.  

4.ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

             บท.  

5. ให้ค าปรึกษา แนะน า 
กระบวนการการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการให้
หนว่ยงานท่ีมีข้อสงสัย 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

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

ล า 
ดับ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ท้าทาย 

ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
8 กิจกรรมการ

ติดตามการ
ด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากร
ของกองทุน 

เพื่อให้หน่วยงานตาม
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝี มื อแร งงานมี แนว
ทางการด า เนินการ
ส ร ร ห า  เ ลื อ ก ส ร ร
บุคลากรของกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็ น ไ ป ในแนวทา ง
เดียวกัน 

ผลผลิต 
หน่ วยงานมี แนวทาง 
ในการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของ
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น  ที่ ส า ม า ร ถ 
ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง า น จ ริ ง  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แรงงานได้บุคลากรจาก
ก า ร ส ร ร ห า  แ ล ะ
เ ลื อ ก ส ร รที่ ส า ม า รถ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท า 
แนวทางการ
ด าเนินงานสรรหา 
และเลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

สามารถ
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสแรก 

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

ม.ค. 65 
- 

ก.ย. 65 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  กิจกรรมการติดตามการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุน 

2. หน่วยงาน  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

4. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงานตามภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวทางการด าเนินการสรรหา 
เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5. เป้าหมาย 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

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

7. ผลผลิต 
 หน่วยงานมีแนวทางในการด าเนินการสรรหา เลือกสรรบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานจริง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

8. ผลลัพธ์  
 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้บุคลากรจากการสรรหา และเลือกสรรที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

9. ระยะเวลา 
 เดือนมกราคม - กันยายน 2565 

รหัส 0327 
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10. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

11. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานสรรหา เลือกสรรบุคลากรกองทุน 
เกณฑ์การวัด :  

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

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวชี้วัด 
ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 หลัก 

สนับ 
สนุน 

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

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแนว
ทางการด าเนินงาน
สรรหา และ
เลือกสรรบุคลากร
กองทุน 

ระดับ 5             บท..  

2. จั ดท า แผนและแน ว
ทางการการติดตาม 

             บท.  

3. ด าเนินการติดตาม              บท.  

4. ประเมินผล – รายงาน
ผลการติดตาม 

             บท.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

ล า
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี
กองทุนพัฒนาฝีมื อ
แ ร ง ง า น  มี ค ว าม รู้  
ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
แ ล ะ บั ญ ชี ก อ ง ทุ น
พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้
ถูกต้องตามระเบียบที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ
ด าเนินการได้ภายใน
เวลาที่ก าหนด 

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

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

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

ม.ค. 65 
- 

มี.ค. 65 

1,017,100 ก ลุ่ ม ง า น
การเงินและ
บัญชีกองทุน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 248 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

5. หลักการและเหตุผล 
    กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2563 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การเงิน 2) การสนองประโยชน์  
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การปฏิบัติการ 4) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 5) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
   ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
      4.2 การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านการตรวจสอบภายใน กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
       - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
       - การประชุมปิดการตรวจสอบ 
       - การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
       - การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนตรวจสอบ 
   ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
      6.1 การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิ
      6.2 การด าเนินงานการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงิน 
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

รหัส 0328 
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 เ พ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้   
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

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

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

9. ผลผลิต 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

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

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

13. ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด 
น้ า 

หนัก 

ก าหนดแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. 
๖4 

พ.ย. 
๖4 

ธ.ค. 
๖4 

ม.ค. 
๖5 

ก.พ. 
๖5 

มี.ค. 
๖5 

เม.ย. 
๖5 

พ.ค. 
๖5 

มิ.ย. 
๖5 

ก.ค. 
๖5 

ส.ค. 
๖5 

ก.ย. 
๖5 หลัก 

สนับ 
สนุน 

1. ติดต่อประสานงาน
สถานท่ีด าเนินการจัดอบรม
และวิทยากร 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และรายงานการเงินได้
อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 80 ของจ านวน
หน่วยงานในภูมิภาค 
ที่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
ปฏิบัติงานการเงินและบญัชี
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑๐             งบ.  

๒. จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

 ๒๐             งบ.  

๓. ด าเนินโครงการโดย
วิธีการบรรยายพร้อมฝึก
ปฏิบัต ิ

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

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

๕. สรปุผลการด าเนิน
โครงการ 

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

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

ล า 
ดับ 

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

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

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

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานระดับหัวหนา้
หน่วยงานและผู้ปฏิบตัิมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ า 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ผลผลิต 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ก อ ง ทุ น
พัฒนาฝีมือแรงงานระดับ
หัวหน้าหน่วยงานและผู้
ปฏิบัติได้รับรู้และเข้าใจ
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลลัพธ์ 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ก อ ง ทุ น
พัฒนาฝี มื อ แร ง งานมี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ก อ ง ทุ น พั ฒ น า ฝี มื อ
แ ร ง ง า น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

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

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

ธ.ค. 64 
- 

ก.พ. 65 

1,348,700 กลุ่มงาน
บริหาร
กองทุน 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 253 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

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

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

5. หลกัการและเหตุผล 
 5.1 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมาตรา 28 บัญญัติให้ใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือให้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
 5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  5.2.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.2 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  5.2.3 การเร่งรัดติดตามหนี้ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2539 มีลูกหนี้คงเหลือยังไม่ปิดบัญชี 
จ านวน 6,000 ราย เพ่ือให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของลูกหนี้และหน่วยงานที่รับลูกหนี้จากหน่วยงานอ่ืน  
มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ทราบว่ามีลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีและต้องด าเนินการจ านวนกี่ราย  
และให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลลูกหนี้คงเหลือที่ยังไม่ปิดบัญชีทั้งหมดและด าเนินการ ดังนี้ 

รหัส 0329 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 254 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

   (1) ส่งฟ้องคดีลูกหนี้และติดตามหนี้ค้างช าระลูกหนี้ที่ยังไม่ปิดบัญชี  
   (2) สืบทรัพย์และบังคับคดีลูกหนี้ตามค าพิพากษา และรายงานผลสืบทรัพย์ 
และบังคับคดีทุก 3 เดือน เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง 
   (3) เสนอขออนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ตามค าพิพากษาที่สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์ 
อายุความครบ 10 ปี 
   (4) หน่วยงานเจ้าของลูกหนี้ที่ส่งลูกหนี้ของตนไปฟ้องคดีและหน่วยงาน 
ที่รับลูกหนี้มาฟ้องคดีตามภูมิล าเนา ให้ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ว่าตรงกันหรือไม่ กรณีรายชื่อลูกหนี้ไม่ตรงกันให้
ทั้งสองหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากรายชื่อลูกหนี้ของหน่วยงานที่ส่งฟ้องคดีกับหน่วยงานที่รับ
ฟ้องคดีต้องตรงกัน  
  5.2.4 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 
2565 ของกรมบัญชีกลาง โดยมีเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวจะต้องด าเนินการในภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยความร่วมมือ 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5.2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วย
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ กองส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการสัมมนา 
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพ่ือให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมายและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรงกัน 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดการ
ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2565 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. เป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนภูมิภาค กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย 
กลุ่มตรวจสอบภายในและผู้ประสานงาน รวมจ านวน 250 คน 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 255 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

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

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

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

11. ระยะเวลา 
 เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 256 กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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



 

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  257  กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนา เรื่อง การด าเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับ
สนุน 

1.ติดต่อประสานงานสถานท่ีจัดสมัมนา
และวิทยากร 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสมัมนา 20             บก. สพร
./

สนพ
. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสมัพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
11 โครงการเพิม่ทักษะ

นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

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

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
ร้อยละ 85 

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

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

มี.ค. 65 
- 

ก.ค. 65 
 

808,800   
(จ านวน 2 รุ่น 

รุ่นละ 
404,400) 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๓. เลขที่โครงการ กพร.            /2565 

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

 เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

   กลยุทธ์  : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 

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

รหัส 1330 
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 จากการทบทวนบทบาทและทิศทางการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยส ารวจ 
ความต้องการใช้บริการเงินกู้ยืมและความต้องการเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากผู้ ประกอบกิจการ  
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สรุปได้ว่า  
การประชาสัมพันธ์น้อยและไม่ทั่วถึง ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขอกู้ยืมเงิน  
และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมี ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือช่วยแนะน าให้กับผู้ประกอบกิจการ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้  

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดโครงการเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์การขายและการตลาด เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับ 
การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการใช้บริการกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน และขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เ พ่ือให้บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีทักษะความรู้ เกี่ ยวกับการเป็น 

นักประชาสัมพันธ์  
 6.2 เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

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

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

9. ผลผลิต 
  บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 80 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีทักษะความรู้ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงาน  

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

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานบริหารกองทุน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
 บุคลากรกองทุนมีทักษะความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ร้อยละ 85 
 

ที่ รายการ
1 ค่าทีพ่กั 138,300   บาท

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

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

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

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

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

404,400   บาทรวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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โครงการเพิ่มทักษะนักประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ความส าเร็จ  
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก 

ก าหนดแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับสนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที ่
จัดอบรมและวิทยากร 

บุคลากรกองทุน 
มีทักษะความรู้
เกี่ยวกับการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ 
85 

20      
 

      บก.  

2. ขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการอบรม 20        รุ่นที่ 
1 

รุ่นที่ 
2 

   บก. สพ./สพร. 
/สนพ. 

4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ 

20             บก.  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2565 
โครงการสมัมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกจิกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

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

ล า 
ดับ 

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

ผิดชอบ 
12 โครงการสัมมนา  

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

ผลผลติ 
บุคลากรกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และเป้าหมายใน
การท างานร่วมกัน 
ผลลัพธ์ 
กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ร้อยละ 90 

บุคลากรที่เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจภารกิจกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
มากกว่าร้อยละ 90 

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

ก.พ. 65 
- 

มี.ค. 65 

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

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุน 
 พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2. หน่วยงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เลขท่ีโครงการ กพร.          /2565 

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

  เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรของกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น 

  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
 4.3 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  ประเด็นหลักท่ี 2 : การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
  เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน 
5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เพ่ือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การติดตามหนี้ ส่งฟ้องคดีสืบทรัพย์บังคับคดี
ลูกหนี้กองทุนเดิมที่กู้ยืมเงินตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2539 การให้เงินกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการเงินบัญชีกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นทั้งงานบริการประชาชนและงานประจ าที่เป็นภารกิจส าคัญ  
ของกรม เนื่องจากต้องด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและมีการติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ซึ่ งลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นก าลั งส าคั ญขององค์กร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจงานกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ กระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบอัตราก าลังลูกจ้าง
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จ านวน 120 อัตรา และกรมเห็นชอบ
ให้ด าเนินการจ้างลูกจ้างจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือปฏิบัติง านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ณ ส่วนกลาง กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวน 31 อัตรา  
และส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 70 แห่ง รวมจ านวน 89 อัตรา 
 
 
 

รหัส 0331 
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 5.2 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นชอบงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
วงเงินให้กู้ยืม จ านวน ... ล้านบาท และวงเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จ านวน ... ล้านบาท จึงต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างกองทุน เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ประกอบกิจการ  
ได้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5.3 การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจ าปีบัญชี 2564 
ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นก าลังส าคัญขององค์กร จึงเห็นควรจัดสัมมนาลูกจ้างกองทุนทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ประสบผลส าเร็จ 

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

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

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

9. ผลผลิต 
 บุคลากรกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมาย 
ในการท างานร่วมกัน 

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

11. ระยะเวลา 
 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

12. งบประมาณ 
   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  
งบค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเงินจ านวน 854,400 บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

 
13. ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

14. ตัวช้ีวัด 
  บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ 90 

ที่ รายการ
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 86,100    บาท

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

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

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

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

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

854,400  บาท
หมายเหต ุถัวจา่ยไดท้กุรายการ

รวม

ราคา จ านวน จ านวน รวมทัง้สิน้
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โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กิจกรรมหลักของ 
แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(KPI) 

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

น้ าหนัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หลัก สนับ
สนุน 

1. ติดต่อประสานงานสถานที่จัดสัมมนา
และวิทยากร 

บุคคลากรทีเ่ข้าร่วม
โครงการสัมมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเป้าหมายการท างาน
ร่วมกัน 

ร้อยละ 
90 

20             บก.  

2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 20             บก.  

3. ด าเนินการสัมมนา โดยวิธีการบรรยาย
และกิจกรรมกลุ่ม 

20             บก. สพร.
/

สนพ. 
4. ประเมินผลโครงการ 20             บก.  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20             บก.  


