
คู่มือ
แผนปฏิบัติราชการการพฒันาฝีมือแรงงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
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คํานํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  
โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
1) ดานความม่ันคง 2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 10 บัญญัติวาวรรคสาม แผนแมบทท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

• แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -2580 
• แผนระดับท่ี 2 ประกอบดวย 4 แผน ดังนี้ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 2) แผนการ

ปฏิรูปประเทศ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ  

• แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1  
และแผนระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว หรือจัดทําข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือจัดทําข้ึน
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ท้ังนี้ ไมนับรวมแผนปฏิบัติราชการในแตละปงบประมาณของ 
สวนราชการ 
 การจัดทําคูมือแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดตระหนักถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบาย 
ของรัฐบาล รวมท้ังยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ผลผลิต  โครงการ กิจกรรม ใหสะทอนผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงานและการเตรียมความพรอมเขาสูยุคเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล
มากยิ่งข้ึน  
 กองแผนงานและสารสนเทศ ขอขอบคุณ สํานัก กอง สํานักงาน กลุมงาน สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
(AHRDA) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และสถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุนยนต (MARA) ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรวมมือและ
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ทําใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณและสามารถนําไปใชเปนเอกสารคูมือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดใช
ประโยชนเปนอยางมีประสิทธิผล ตอไป 
         กองแผนงานและสารสนเทศ 
        กลุมงานนโยบายและแผนงาน 
          กุมภาพันธ 2563 
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สารบัญ 

 หนา 
คํานาํ ก 

สารบัญ ข 

ผังเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาต ิแผนแมบทฯ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

นโยบายรัฐบาล กับโครงการ พ.ศ. 2563 

1 

ผังการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 

แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 10 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 10 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 15 

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสงู 15 
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต 21 
แผนบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 26 

4. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเท่ียวและบริการ 26 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 30 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 37 

6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 37 
แผนบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 42 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส 

42 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 47 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 51 

9. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 51 
แผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 55 

10. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  55 
แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 67 

11. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 67 
      กิจกรรม  จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 67 
      กิจกรรม  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน 72 
      กิจกรรม  ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ กพร.ปช. 77 
      กิจกรรม  พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียม 
                    ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

78 
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แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 81 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 
       (ปรับเปาหมายแนวทางเพ่ิมเติมตาม มติ ครม. ในภาคผนวก) 

81 
 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน 87 
      กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ  88 
      กิจกรรม  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  89 
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      กิจกรรม  โครงการสงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ 91 
      กิจกรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายการดําเนินการเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน  
                  แหงชาต ิ

93 

14. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 99 
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 104 
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เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 112 

ภาคผนวก  

• สําเนาหนังสือแนวทางการฝกอบรมฝมือแรงงาน และการประกันคุณภาพการพัฒนา
ฝมือแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

• ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ 

• วิธีการคํานวณตัวชี้วัด 

• แนวทางโครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงานเพ่ิมเติม 
ตาม มติ ครม. วันท่ี 10 มีนาคม 2563 
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• เปาหมาย 3,700 คน งบประมาณ 27,136,000 บาท    

• 1) โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและ    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562  

ผังการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน   เปาหมาย 3,825,650 คน งบประมาณ 1,800,940,400 บาท 

แผนงานบูรณาการ เปาหมาย  62,820 คน งบประมาณ 369,022,300 บาท 

    เปาหมาย 800 คน งบประมาณ 12,040,000 บาท         

       โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ 
        พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมาย 800 คน  
        งบประมาณ 12,040,000 บาท 
 

 

ขับเคลื่อน 
การแกไขปญหา 

จังหวัดชายแดน 
ภาคใต  

เปาหมาย 3,700 คน งบประมาณ 23,136,000 บาท    

1) พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและบุคลากรรองรับ  
  อุตสาหกรรมโลจิสติกส  งบประมาณ 16,880,000 บาท            
  เปาหมาย 10 สาขา  งบประมาณ 6,000,000 บาท 
  เปาหมาย 3,400 คน งบประมาณ 10,880,000 บาท 
  2) โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ    
  ขนสงและการคาระหวางประเทศ เปาหมาย 300 คน       
  งบประมาณ 6,256,000 บาท     

 
พัฒนา 

ดานคมนาคม 
และระบบ 
โลจิสติกส  

  เปาหมาย 10,300 คน งบประมาณ 78,082,800 บาท    

1)  โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชั้นสูง   เปาหมาย 10,300 คน 
งบประมาณ 70,082,800 บาท 

       2) โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต เปาหมาย 10 สาขา  
งบประมาณ 8,000,000 บาท  
 

 

พัฒนา 
อุตสาหกรรม 

ศักยภาพและบริการ 
แห่งอนาคต 

     เปาหมาย 15,000 คน  185 แหง   

     งบประมาณ 42,197,400 บาท            

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ เปาหมาย 15,000 คน 
(185 แหง)  งบประมาณ 42,197,400 บาท 
 

 

พัฒนา    
ผูประกอบการ 
และวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

 

   เปาหมาย 6,320 คน งบประมาณ 21,832,000 บาท    

      โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานทองเที่ยว  
      และบริการ  เปาหมาย 6,320 คน                                                                             
     งบประมาณ 21,832,000 บาท 

 

 
สรางรายได 
จากการ
ทองเที่ยว 

 เปาหมาย 6,500 คน งบประมาณ 85,650,000 บาท    

      โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนา       
       พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  เปาหมาย 6,500 คน                                                                             
     งบประมาณ 85,650,000 บาท 

 

 
เขตพัฒนา 
พิเศษภาค
ตะวันออก 

  เปาหมาย 12,000 คน งบประมาณ 83,944,100 บาท    

      โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา    
      เศรษฐกิจพิเศษ  เปาหมาย 12,000 คน                                                                             
     งบประมาณ 83,944,100 บาท 

 

 
พัฒนาพ้ืนท่ี 

เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 

 เปาหมาย 8,200 คน งบประมาณ 22,140,000 บาท    

      โครงการฝกอบรมผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส 
      ในการประกอบอาชีพ เปาหมาย 8,200 คน                                                                             
     งบประมาณ 22,140,000 บาท 

 

 
เตรียมความ
พรอมเพ่ือ

รองรับสังคม
สูงวัย 

1) โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนา   
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ เปาหมาย 2,000 คน  
งบประมาณ 20,000,000 บาท  
2) โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน  
เปาหมาย 20,800 คน งบประมาณ 76,160,000 บาท   
3) โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือ
รองรับการแขงขัน เชน  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน พัฒนา
ศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานชางเชื่อม แขงขันฝมือแรงงานระดับภาค 
แขงขันฝมือแรงงานคนพิการนานาชาติ แขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติ เปาหมาย 30,720 คน งบประมาณ 81,674,100 บาท 
4)  โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบอาชีพ เปาหมาย 9,100 คน งบประมาณ 
24,600,000 บาท  

เปาหมาย 62,620 คน  

งบประมาณ 202,434,100 บาท 

ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมอืและสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เปาหมาย 3,700,210 คน งบประมาณ 300,642,000 บาท  
1 ( ) ขับเคล่ือนการพัฒนาแนวทางและการดําเนินงานของ ก พร.ปช.   

8,540,700 บาท  
2 ( ) พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพกิาร  2,720,000 บาท               
3 ( ) จัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบ สงเสริมและรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน 

38,011,400 บาท 
4 ( ) พัฒนาระบบการฝกอบรม 28,605,700 บาท 
5 ( ) สงเสริมและสนับสนุน ใหสถานประกอบการ ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน 

 222,764,200 บาท 

งบประมาณ 928,842,000 บาท  แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ 

เปาหมาย 3,720,210 คน  

งบประมาณ 300,642,000 บาท 

 

แผน 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

พ้ืนฐาน 
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แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับท่ี 12  และผลผลิต 

โครงการ กิจกรรม 

หนวย

นับ 
เปาหมาย  งบประมาณ (บาท) 

 รวมท้ังส้ิน คน 3,825,650  1,800,940,400  

1. แผนงานบูรณาการ (AGENDA)        (8 แผนงาน) คน    62,820    369,022,300  

2. แผนงานตามมาตรา 22 กระทรวงแรงงาน  คน 3,762,830 503,076,100 

   2.1  แผนงานยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ     (2 แผนงาน) คน 62,620 202,434,100 

   2.2  แผนงานพ้ืนฐาน (FUNCTION)     (1 แผนงาน) คน 3,700,210 300,642,000 

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                (1 แผนงาน) บาท  -- 928,842,000 

รวมตามหนวยงานท่ีดําเนินการ (ไมนับรวมงบบุคลากรภาครัฐ) คน 3,825,650    872,098,400  

กรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนนิการเอง  คน   125,650    649,334,200  

สงเสริมสถานประกอบกิจการดําเนินการ  คน 3,700,000 222,764,200 

ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ังคง คน 2,800 32,040,000 

1. แผนงานบูรณาการ ขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
คน 800 12,040,000 

   1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต  (เจาภาพ ศป.) 
คน 800 12,040,000 

2. แผนงานยุทธศาสตร สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ คน 2,000 20,000,000 

   2.1 โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ  (เจาภาพ สพร.นานาชาติ) 
คน 2,000 20,000,000 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คน     53,820  334,842,300 

3. แผนงานบูรณาการ  พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการ

แหงอนาคต  
คน 10,300  78,082,800 

   3.1 โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีช้ันสูง 

(เจาภาพ สพท. ) 
คน 10,300 70,082,800 

       - ฝกเตรียมเขาทํางาน  คน 300 2,686,000 

       - ฝกยกระดับฝมือแรงงาน  คน 10,000 31,306,300 

       - จัดหาครุภัณฑการศึกษา    - 36,090,500 

   3.2 โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต (เจาภาพ สมฐ.) 

สาขา 10 8,000,000 
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับท่ี 12  และผลผลิต 

โครงการ กิจกรรม 

หนวย

นับ 
เปาหมาย  งบประมาณ (บาท) 

4. แผนงานบูรณาการ  สรางรายไดจากการทองเท่ียว คน 6,320 21,832,000 

   4.1 โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานดานทองเท่ียวและบริการ 

(เจาภาพ สพท. ) 

คน 6,320 21,832,000 

    - ฝกเตรียมเขาทํางาน คน 320 2,632,000 

   - ฝกยกระดับฝมือแรงงาน คน 6,000 19,200,000 

5. แผนงานบูรณาการ   พัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  คน 12,000 83,944,100 

   5.1 โครงการ เพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (เจาภาพ สพท. ) 

คน 12,000 83,944,100 

  - ฝกเตรียมเขาทํางาน (ตาม 13 กลุมกิจการท่ีสํานักงาน BOI  
สงเสริม) 

คน 700 5,102,000 

  - ฝกยกระดับฝมือแรงงาน (ตาม 13 กลุมกิจการท่ีสํานักงาน BOI  
สงเสริม) 

คน 11,300 36,160,000 

   - จักหาครุภัณฑการศึกษา   42,682,100 

6. แผนงานบูรณาการ พัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส คน 3,700 23,136,000 

   6.1 โครงการ พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนา

บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส (เจาภาพ สมฐ และ สพท.) 

คน 3,400 16,880,000 

สาขา   

  - พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับอุตสาหกรรม       
โลจิสติกส  (สมฐ) 

สาขา 10 6,000,000 

  - พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส (สพท.) คน 3,400 10,880,000 

   6.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง

และการคาระหวางประเทศ (เจาภาพ ศป.) 

คน 300 6,256,000 

7. แผนงานบูรณาการ พัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสูสากล 

คน 15,000 42,197,400 

   7.1 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (เจาภาพ ศป.) 

(กิจกรรม : เพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0) 

คน 15,000 42,197,400 

แหง 185  

8. แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คน 6,500 85,650,000 

   8.1 โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) (เจาภาพ สพท. ) 

คน 6,500 85,650,000 

   - ยกระดับฝมือแรงงาน คน 6,400 19,480,000 

   - พัฒนาวิทยากรตนแบบ คน 100 400,000 

   - จัดหาครุภัณฑการศึกษา  -  - 65,770,000 
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับท่ี 12  และ

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 
หนวยนับ เปาหมาย  งบประมาณ (บาท) 

9. แผนงาน  บุคลากรภาครฐั บาท  928,842,000 

   9.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ บาท  928,842,000 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
คน 3,760,830 483,076,100 

10. แผนงานพ้ืนฐาน  ดําเนนิภารกิจพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

คน 3,700,210 300,642,000 

   10.1 ผลผลิต พัฒนา/ขับเคล่ือนความรวมมือเครือขาย และ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  

คน 3,700,210 300,642,000 

    10.1.1  กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบ สงเสริม

และรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน   

สาขา 10 38,011,400 

    10.1.2  กิจกรรม พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน  ระบบ 1 28,605,700 

    10.1.3  กิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ

กิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน  

คน 3,700,000 222,764,200 

 1) รายการ รับรองหลักสูตรและคาใชจายในการพัฒนาฝมือ คน 3,700,000  

แรงงานของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

แหง 12,000  

 2) รายการ ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนา
ฝมือแรงงานฯ   

แหง 1,300  

    10.1.4  กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและ 

การดําเนินงานของ กพร.ปช.  

แหง 76 8,540,700 

    10.1.5  กิจกรรม พัฒนาชางชวยคนพิการรวมกับมูลนิธ ิ

ขาเทียมฯ  

คน 210 2,720,000 

11. แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  คน 60,620 182,434,100 

   11.1 โครงการ ยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะ

แรงงาน  (เจาภาพ สพท. ) 
คน 20,800 76,160,000 

     กิจกรรม พัฒนาทักษะฝมือรองรับการจายคาจาง  คน 20,800 76,160,000 

             - ฝกเตรียมเขาทํางาน  คน 3,000  

            - ฝกยกระดับฝมือแรงงาน คน 17,800  
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับท่ี 12  และ

ผลผลิต โครงการ กิจกรรม 
หนวยนับ เปาหมาย  งบประมาณ (บาท) 

   11.2 โครงการ ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือ

แรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน (เจาภาพ สมฐ./สพร. 1 

สมุทรปราการ) 

คน 30,720 81,674,100 

     11.2.1  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการ

จายคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

คน 4,100 12,164,000 

     11.2.2  กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ คน 26,300 60,930,100 

            - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ คน 26,300 26,300,000 

            - แขงขันฝมือแรงงงาน     34,630,100 

     11.2.3  กิจกรรม ทดสอบฝมือแรงงานชางเช่ือม

มาตรฐานสากล (สพร.  1 สมุทรปราการ) 

คน 200 600,000 

     11.2.4  กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายการ

ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

แหง 77 3,000,000 

 

     11.2.5  กิจกรรม สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน

ไทยในตางประเทศ 

คน 120 4,980,000 

11.3 โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ (เจาภาพ ศป.)  

คน 9,100 24,600,000 

 กิจกรรม ฝกอบรมกลุมเปาหมายเฉพาะ  (ผูผานการบําบัด 

ยาเสพติด ผูตองขังและเยาวชนในสถานพินิจ คนพิการและผูดูแล
คนพิการ ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ แรงงานนอกระบบ 
แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ) 

คน 9,100 24,600,000 

ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความเสมอภาคทางสังคม คน 8,200 22,140,000 

12. แผนงานบูรณาการ เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคม 

สูงวัย 
คน 8,200 22,140,000 

12.1 โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ (เจาภาพ ศป.) 

คน 8,200 22,140,000 
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

2. ลักษณะโครงการ*  

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 12,040,000 บาท  
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา                    จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

          อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานความม่ันคง  
เปาหมาย  ประชาชนอยูดี   กินดี  มีความสุข 
ประเด็น 4.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

    แนวทาง การสรางความปลอดภัยและสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
     แนวทาง ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   
     เปาหมายท่ี 2 ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

 ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  ยุทธศาสตรท่ี 5  การสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 เปาหมาย  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาส 
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 แนวทางยอย  ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
แผนระดับท่ี 3  
 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 

มกราคม 2562)  
 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต   

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 
   นโยบายหลักขอ 6.1.2 สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต   
  นโยบายเรงดวน ขอ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและการสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ  โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  (กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต) 

1.  หลักการและเหตุผล* 

     ตามนโยบายสานใจสูสันติของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. 
ภาค 4 สวนหนา) เพ่ือแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวยสันติ และไดรับการตอบรับและนํามาซ่ึงความ
รวมมือจากองคกรตางๆ ท้ังจากสวนราชการ เอกชนและองคกรตางๆ โดยไดมีการรวมตัวของมวลชนท้ังใน
รูปแบบสมาคมหรือกลุมพลัง เพ่ือแสดงออกถึงการปฏิเสธและตอตานความรุนแรงในพ้ืนท่ี ซ่ึงสงผลถึงกลุม
ขบวนการหรือแนวรวมมองเห็นเปาหมายท่ีคอยๆ เลือนราง และมีกลุมบางกลุมเกิดความเบื่อหนายและทยอย
ออกมารายงานตัวตอทางการเปนระยะๆ ดังนั้น กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา จึงไดกําหนดโครงการพาคนกลับ
บาน โดยท่ีภาครัฐจะใหการตรวจสอบ คัดกรองบุคคล และแยกกลุมในการเขาสูข้ันตอนการใหความชวยเหลือ
โดยผานข้ันตอนตางๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ (คัดยอจากเอกสารเผยแพรโครงการประชาสัมพันธมายไอ
คอลคนตนแบบจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา จัดโครงการพาคนกลับบาน)  
 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสวนหนึ่งของจังหวัด
สงขลา ไดประสบปญหาการกอความไมสงบมาเปนระยะเวลานาน สงผลกระทบดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี เศรษฐกิจเติบโตชากวาภาคอ่ืนของประเทศไทย การลงทุน การประกอบธุรกิจ 
รวมท้ังดานความม่ันคง 
 รัฐบาลตระหนักถึงปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภายใตท่ีตองเรงแกไข จึงไดนอมนํายุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหา
และพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ชวยเสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของประชาชน ชุมชน การบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ป กรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตรการพัฒนา 
ของกลุมจังหวัดและจังหวัดชายแดนภาคใต 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใหประสบผลสําเร็จไดตองอาศัย 
การบูรณาการของทุกหนวยงานอยางสอดประสานกัน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาในพ้ืนท่ีภาคใตไดอยางท่ัวถึง 
กระบวนการพัฒนาจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยู การมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได ชวยใหประชาชน
อยูดีกินดี แกไขปญหาความยากจน นําไปสูความม่ันคงในชีวิตและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงมีภารกิจในการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรม ฝกอบรมฝมือแรงงาน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต) เพ่ือรองรับนโยบายในการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีอาชีพ มีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 

เพ่ือลดปญหาความขัดแยง ลดความรุนแรง และเสริมสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีใหยั่งยืนตอไป เพราะการทําให

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได เปนการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
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2. วัตถุประสงค  

  2.1 เพ่ือดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ แกกลุมเปาหมาย
ใหมีทักษะอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพได 
    2.2 เพ่ือจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย ท่ีสําเร็จการฝกอาชีพตามโครงการฯ 

3. กลุมเปาหมาย  

  กลุมท่ีมีอคติตอภาครัฐ กลุมผูกอความไมสงบ และกลุมแนวรวมกอความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ชายแดนใต ตามท่ีกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา) หรือพ้ืนท่ี
ท่ีหนวยงานดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีกําหนด ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป  

4. เปาหมาย/ พ้ืนท่ีดําเนินการ ฝกทักษะอาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 

800 คน (40 รุนๆ ละ 20 คน)  
 พ้ืนท่ีดําเนินการ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา  

(อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย)  
    1) จังหวัดนราธิวาส จํานวน  280 คน 
    2) จังหวัดปตตานี จํานวน  200 คน 
    3) จังหวัดยะลา  จํานวน  200 คน 
    4) จังหวัดสงขลา  จํานวน  120 คน 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายท่ีวัดได   

  เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ  รอยละของผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายไดไมนอยกวา รอยละ 60 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  6.1 ผูเขารวมโครงการฯ ท่ีผานการฝกอาชีพตามหลักสูตรท่ีเขาฝกอบรม มีความรู ทักษะฝมือ  
ความชํานาญในการประกอบอาชีพ      
   6.2 เปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ชวยแกไขปญหากลุมเปาหมาย สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข มีความม่ันคง ยั่งยืน โดยมีครอบครัว/ชุมชนใหการสนับสนุน 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
   6.3 การบูรณาการทุกภาคสวนในการพัฒนาและสงเสริมสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
   6.4 เพ่ิมโอกาสทางเลือกใหแกแรงงานภาคเกษตรในการประกอบอาชีพท้ังในระบบการจางงานและ 
นอกระบบการจางงาน ในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนสง หรืออาชีพเกษตร
อุตสาหกรรม รวมท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และลดภาระคาใชจาย 
7.  การติดตามประเมินผล : 

 7.1 ติดตามผลการฝกอบรม จากการรายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน (Data Center) 
 7.2 ประเมินผลการดําเนินโครงการ ติดตามผลสัมฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม เพ่ือพิจารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิการ* 

  1. การเตรียมความพรอมการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ หลักสูตร วิทยากร วัสดุการฝก 
แผนปฏิบัติการ ฯลฯ การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
  2.  กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินการ โดย กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา หรือหนวยงาน 
ความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
  3.  จัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการ 
  4. จัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนการฝกอาชีพ พรอมประมาณการคาใชจายในการจัดฝกอาชีพ 
  5.  กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา หรือหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธโครงการและเชิญ
ชวนแรงงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเขารับการฝกอาชีพ ออกหนวยเคลื่อนท่ี ใหบัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน 
ประสานกลุมเปาหมาย ผูนํา 4 เสาหลักของหมูบาน โดย กอ.รมน. อําเภอ กรรมการหมูบาน (กม.) รวบรวม
ขอมูล รับสมัคร และคัดกรองกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  6.  กอ.รมน. อําเภอ หรือหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี จัดทํารายชื่อผูมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือ 
เสนอตอ กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา พิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป 
  7.  กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา หรือหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี รวบรวมขอมูล/ทําบัญชีรายชื่อ 
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีเปนความตองการ/ประสงคเขารับการฝกอาชีพตามโครงการฯ แจงใหหนวยงานสังกัด
กรมพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และกําหนด
หวงเวลาการฝกอบรม 
  8.  จัดเตรียมหลักสูตรการฝกอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการในการฝกอาชีพของกลุมเปาหมาย 
และสอดรับกับความตองการของกําลังแรงงานในพ้ืนท่ี และปจจัยในการดําเนินการฝกท่ีเก่ียวของ เชน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณการฝก วิทยากร สถานท่ีฝก เปนตน 
  9.  ดําเนินการฝกอบรมอาชีพ ระยะเวลา 60 ชั่วโมง ในสาขาอาชีพตาง ๆ โดยใชหลักสูตร 
ท่ีกําหนด หลักสูตรตามความตองการของกลุมเปาหมาย และหลักสูตรตามความตองการของประชาชน 
ท่ีสอดรับกับวัฒนธรรม และการประกอบอาชีพในชุมชน ตัวอยางหลักสูตร ท่ีดํา เนินการฝก เชน  
การประกอบอาหารไทยฮาลาล การทําขนมอบ ชางปกจักร ชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี ชางซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก  
ชางเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ชางปูกระเบื้อง ชางกออิฐฉาบปูน และสาขาอ่ืน ๆ ตามความตองการ 
ในการประกอบอาชีพ 
  10.  จัดใหมีการแนะแนวอาชีพหรือการประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จการฝก โดยประสานสํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด ธนาคารอิสลาม มาใหคําปรึกษาแนะนํา 
  11.  จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพ้ืนฐานชุดการฝก (ชุดเครื่องมือทํามาหากิน) เพ่ือเปนอุปกรณ 
ในการประกอบอาชีพ (ปจจัยการผลิตเบื้องตน ท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ) ใหกับผูผานการฝกอบรม / 
ฝกอาชีพตามหลักสูตรท่ีผานการฝกอาชีพ โดยใชประโยชนในเครื่องมือ อุปกรณ เพ่ือการประกอบอาชีพสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว        
  12.  ประเมินผลการฝกอบรม และออกวุฒิบัตรสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรม 
  13.  ประเมินผลโครงการและรายงานผลความสําเร็จของโครงการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
  14.  ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของผูผานการฝกอาชีพตามโครงการ 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

      รวมท้ังสิ้นจํานวน  12,040,000 บาท (สิบสองลานสี่หม่ืนบาทถวน) ดังนี้ 
รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร   1,440,000 

  1) ภาคทฤษฎี ปรับทัศนคติ (600 บาท x 6 ชม. x 1 คน x 40 รุน)  144,000 
 

 

  2) ภาคปฏิบัติ (600 บาท x 54 ชม. x 1 คน x 40 รุน)              1,296,000 
 

 

คาวัสดุฝกอบรม  (2,500 บาท x 800 คน) 
 

2,000,000 

คาบริหารจัดการโครงการ(750 บาท x 800 คน) 600,000 

คาเครื่องมือทํามาหากิน(10,000 บาท x 800 คน) 8,000,000 

รวมคาใชจาย   12,040,000 

คาใชจายตอรุน 301,000 

คาใชจายตอคน 15,050 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจนคาบริหาร

จัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริงโดยคํานึงถึง
ความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม  
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจาย 
ในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 
- ช่ือ-สกุล*  :  นางสาวถาวร อาจแกว ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน 
เบอรโทรศัพท …………089-8127708…………..  e-mail…… women.youth.dsd@gmail.com   
- ช่ือ-สกุล*  :  นายวินัย   ประสานสวน             ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนงาน 
เบอรโทรศัพท …………02 -2461935…………..  e-mail…… planandproject@hotmail.com   
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แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีช้ันสูง  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ งบประมาณรวมท้ังสิ้น จํานวน 72,082,800 บาท 
    โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

5. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 
6. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

         อยูระหวางดําเนินการ             ยังไมเริ่มดําเนินการ        ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
  เปาหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน  
     เปาหมายยอย  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน    
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
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สวนท่ี 3 : รายละเอียด โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีช้ันสูง  

หลักการและเหตุผล  

 ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดานท่ี 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ในยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน : เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยใหมีอัตรา 
การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมข้ึนใหไดรอยละ 4.6 และ 5.4 
นั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ สวน ซ่ึงหนึ่งในปจจัยท่ีมีความสําคัญ คือ การพัฒนากําลังแรงงาน และพัฒนา
ผูประกอบการ ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลองกับอุตสาหกรรม 6 กลุม ใหสามารถใชเทคโนโลยีมาพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พัฒนาศักยภาพคนทํางาน 
ทุกระดับใหมีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและกาวทันเทคโนโลยี 4.0” 
เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีงานทํา มีรายไดท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน
และลดความเหลื่อมล้ําของคนไทยจึงเสนอโครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 
เพ่ือดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดแก Newskill Reskill Upskill รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย และ 
เพ่ือพัฒนากําลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแหงอนาคต ประกอบดวย 2 รายการ ดังนี้  

รายการท่ี 1 การฝกอบรมฝมือแรงงาน จํานวน 10,300 คน 

1. วัตถุประสงค  

 เพ่ือพัฒนากําลังแรงงาน ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลองกับ 6 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ดิจิทัล 
ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต) ใหสามารถใชเทคโนโลยี 
มาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. กลุมเปาหมาย 

 แรงงานใหม นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ 

3. เปาหมาย จํานวน 10,300 คน (515 รุนๆ ละ 20 คน)   

(1) ฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 300 คน  (15 รุนๆ ละ 20 คน)   
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 10,000 คน (500 รุนๆ ละ 20 คน)   

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแก 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3) ราชบุรี 4) นครราชสีมา 5) ขอนแกน  

6) อุบลราชธานี 7) นครสวรรค 8) พิษณุโลก 9) ลําปาง 10) สุราษฎรธานี 11) ปทุมธานี 12) พระนครศรีอยุธยา 
13) นครปฐม 14) อุดรธานี 15) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต 

5. ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 10,300 คน 

 เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

6. แนวทางการดําเนินการ 

(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย 
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แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ  
(Expert) รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 
(3) ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (SDQA 2020) 
(4) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
(5) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง 

งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
หมายเหตุ  

 กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก 
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 
 หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรเตรียมเขาทํางานระยะเวลา 280 ชั่วโมงข้ึนไป หรือ หลักสูตรยกระดับ

ฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมงข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(1) แรงงานไทยไดรับการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของแรงงาน 
ดานเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมและองคความรูใหม
ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

(2) สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแขงขัน 
(3) แรงงานไทยในสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต มีทักษะฝมือ มีสมรรถนะ 

ไดมาตรฐาน และมีรายไดสูงข้ึน 
 
รายการท่ี 2 : จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 

งบประมาณจํานวน  36,090,500 บาท 

1. วัตถุประสงค  

เพ่ือใชในการฝกอบรม เพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีใหม
ใหแกวัยกําลังแรงงานของประเทศ 

2. เปาหมาย   

 ครุภัณฑการฝก เครื่องจักร สอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรมใน 6 กลุมอุตสาหกรรมและบริการ 
แหงอนาคต (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต)  

3. แนวทางการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑ 

(1) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอมูลจุดเนนดานเศรษฐกิจการลงทุนตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

(2) สํารวจความพรอมทางดานศักยภาพของหนวยงาน แผนการพัฒนากําลังคน ขอมูลดานสถิติการ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงานประเภทตางๆ  

(3) ตรวจสอบความพรอมขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วิเคราะห
อาชีพโดยใชทฤษฎีดานสมรรถนะ และขอมูลดานมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
และตอเนื่องกันระหวางองคความรูดานทฤษฎี ปฏิบัติ และทัศนคติ ตลอดจนขอมูลดานการพัฒนาเทคโนโลยี
ของครุภัณฑการฝก 
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(4) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน จัดหา และบํารุงรักษาเพ่ือใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
ขบวนการดานการจัดซ้ือ – จัดจาง การฝกอบรม รวมท้ังแผนการบํารุงรักษา ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของ
ครุภัณฑการฝก 

4.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ครุภัณฑเครื่องจักร เครื่องมือไดนําไปใชในการฝกอบรมใหแกแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงข้ึนและเปนกําลัง
สําคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5. การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

 
สวนท่ี 4 : งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น 70,082,800 บาท (เจ็ดสิบสองลานสองแสนหารอยบาทถวน) ดังนี้  
 - คาใชจายการฝกอบรม จํานวน  33,992,300  บาท  
 - คาครุภัณฑการศึกษา จํานวน   36,090,500  บาท  

 1. ฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน  จํานวน 300 คน (15 รุน) งบประมาณ 1,950,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

รายการคาใชจายงบดําเนินงาน 1,950,000 

คาตอบแทนวิทยากร  18,000 บาท X 3 เดือน X 15 รุน 810,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,267 บาท X 3 เดือน X 300 คน 1,140,000 

รวมคาใชจาย 1,950,000 

คาใชจายตอรุน 130,000 

คาใชจายตอคน 6,500 

  

 2. เงินอุดหนุน (สําหรับผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน) จํานวน 102 คน 

รายการ งบประมาณ 

รายการคาใชจายงบเงินอุดหนุน 736,000 

คาอาหาร  120 บาท X 60 วัน X 102 คน  736,000 
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 3. ฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 10,000 คน (500 รุน) งบประมาณ 31,306,300 บาท 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 500 รุน 18,000,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,330.63  บาท X 10,000  คน 13,306,300 

รวมคาใชจาย   31,306,300 

คาใชจายตอรุน 62,612 

คาใชจายตอคน 3,130 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจน 

คาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. การจัดหาครุภัณฑการศึกษา งบประมาณ 36,090,500 บาท สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 

4 แหง ไดแก 

หนวยงาน/ชื่อครุภัณฑ จํานวน หนวย 
ราคาตอ

หนวย 
รวมราคา 

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

อะไหลยานยนต 

1   14,500,500 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    14,500,500 

1 เครื่องกัดแนวตั้งอัตโนมัต ิCNC Machine Center 5 Axis 1 เครื่อง 14,500,500 14,500,500 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 1   2,620,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    2,620,000 

1 ชุดฝกจําลองการควบคุมระบบ Process Automation  
ข้ันสูง 

1 ชุด 2,620,000 2,620,000 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี 30     15,170,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    950,000 

1 เครื่องยนตดเีซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (คอมมอนเรล) 
พรอมแทนและคูมือการซอมบริการ 

1 เครื่อง 150,000 150,000 

2 เครื่องวิเคราะหปญหาระบบไฟฟาควบคุมเครื่องยนตหัวฉีด
แก็สโซลีน (EFI) 

1 เครื่อง 150,000 150,000 

3 เครื่องวิเคราะหปญหาระบบไฟฟาควบคุมเครื่องยนตหัวฉีด
ดีเซลคอมมอลเรล 

1 เครื่อง 150,000 150,000 

4 เครื่องทดสอบปมดีเซลแบบดจิิตอล 1 เครื่อง 150,000 150,000 

5 เครื่อง Induction Heater (เหน่ียวนําความรอน) 1 เครื่อง 350,000 350,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    14,220,000 
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หนวยงาน/ชื่อครุภัณฑ จํานวน หนวย 
ราคาตอ

หนวย 
รวมราคา 

1 เครื่องตั้งศูนยลอระบบคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 1,500,000 1,500,000 
2 ชุดฝกจําลองการควบคุมระบบ Process  Automation 

ข้ันสูง 
1 ชุด 2,620,000 2,620,000 

3 สถานีการผลติช้ินงานอัตโนมัติและประกอบช้ินงานดวย
เทคโนโลย ีIndustry 4.0 

1 ชุด 4,400,000 4,400,000 

4 เครื่องทดสอบฝมือชางพนสีแบบซมิูเลเตอร 1 เครื่อง 5,700,000 5,700,000 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 1   3,800,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    3,800,000 

1 เครื่องสแกน 3 มิติ (3D SCANNER ) 1 เครื่อง 3,800,000.00 3,800,000 

รวมครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 950,000 

รวมครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป 35,140,500 

รวมท้ังหมด 36,090,500 

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ-สกุล  :  นายเฉลิมพงษ  บุญรอด        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 06 5510 6166  e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

 ช่ือ-สกุล  : นายทวีป เกิดตอพันธ   ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาผูฝกและผูประเมิน 

เบอรมือถือ 08 5483 8480   e-mail : training.dsd2015@gmail.com 
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โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

1. ลักษณะโครงการ*  

        โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 8,000,000 บาท 
        โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 
2. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 
3. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

        อยูระหวางดําเนินการ            ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
  เปาหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน  
     เปาหมายยอย  แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน    
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ 

1.  หลักการและเหตุผล* 

 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และเม่ือ
รัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานนําไปใชในการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานหรือใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนําไปใชในการดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้น  
 ไทยแลนด 4.0 เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ 
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เปนการพัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Engines 
of Growth) โดยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท้ังดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันโดยการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 
องคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 1.  เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหมท่ีเนน 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  
 2.  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน 
Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 
 3.  เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services  
 4.  เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงโดยกระบวนทัศน
ในการพัฒนาประเทศภายใต ไทยแลนด 4.0 มี 3 ประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1)  เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง       
และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม 
  2)  เปนการ Reform in Action ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 
  3)  เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชารัฐ โดยเปนประชารัฐท่ีผนึกกําลัง 
กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของการรูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 เรื่อง นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 
คลัสเตอรโดยนายกรัฐมนตรีไดมอบแนวทางการดําเนินนโยบาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
 1.  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนสําหรับธุรกิจท่ีใชแรงงานจํานวนมาก ธุรกิจท่ีใชวัตถุดิบ
จากทองถ่ินบริเวณชายแดนหรือประเทศเพ่ือนบานและธุรกิจดานโลจิสติกส  
 2.  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรโดยเนนคลัสเตอรท่ีมีศักยภาพและมีความสําคัญ 
ตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 การพัฒนาคลัสเตอรมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา (Value Chain) และนําไปสู
การสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต เสริมสรางศักยภาพดานการลงทุนของประเทศไทยเพ่ือดึงดูดการลงทุน 
ท่ีมีคุณคาท้ังจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตลอดจน 
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ SMEs โดยมีการกําหนดคลัสเตอรเปาหมายในระยะแรกดังนี้ 
  1.  Super Cluster เปนคลัสเตอรสําหรับกิจการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง และอุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน 
คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน คลัสเตอรเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม คลัสเตอร
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคลัสเตอรดิจิทัล 
  2.  คลัสเตอรเปาหมายอ่ืนๆ ไดแก คลัสเตอรเกษตรแปรรูป และคลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
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  3.  กิจการเปาหมายท่ีจะสงเสริมเปนพิเศษในแตละคลัสเตอร ประกอบดวย 2 กลุมท่ีสําคัญดังนี้ 
   - โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาคลัสเตอร ไดแก กิจการฐานความรู และกิจการ 
โลจิสติกส 
   - กลุมอุตสาหกรรมผลิตท่ีมีความสําคัญสูง ไดแก กิจการตนน้ํา ท่ีสําคัญของแตละคลัสเตอร 
อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีจะสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักตางๆ และผลิตภัณฑท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New 
Engine of Growth) จํานวน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
เพ่ือผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1.  การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีอยูแลว 
ในประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต โดยกลุมอุตสาหกรรมนี้จะสงผลตอการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง ประกอบดวย  
   - อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive)   
   - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)  
   - อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism)   
   - การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)   
   - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
  2.  การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมใหมเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินคา
และเทคโนโลยีโดยอุตสาหกรรมใหมหรืออุตสาหกรรมอนาคตเหลานี้จะเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ประกอบดวย  
   - อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics)  
   - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)   
   - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals)  
   - อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)  
   - อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)  
   เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพของแรงงานไทยใหมีฝมือสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหมและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต และเพ่ือเปนเตรียมความพรอมแรงงานไทยใหมีฝมือรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม สงผลใหประเทศไทยมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันกับนานาประเทศ  
กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แหงอนาคต จํานวน 10 สาขา ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมนํารอง คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-
Generation Automotive) 2)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) 4) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคตและ
ชีวภาพ (Bio-economy) และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพประจําปงบประมาณ 2561 
และ 2562 กรมพัฒนาฝมือแรงงานโดยสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานจึงไดจัดอบรมผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 25 สาขา  

2.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1  จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 2.2  เพ่ือจัดทําคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ  
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 2.3 เพ่ือกําหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีเหมาะสมสําหรับศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 2.4  เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกสาธารณชนเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีรองรับ
อุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคต 

3. กลุมเปาหมายของโครงการ 

 3.1  บุคลากร ในสาขาท่ีกําหนดและผูประกอบการในสาขาท่ีกําหนด 
 3.2  องคกรอาชีพ สมาคม หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีกําหนด 
 3.3  หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 3.4  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

4. เปาหมายของโครงการ 

 4.1  มีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 
 4.2  มีวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 
 4.3  มีอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 
 4.4  มีคูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 

5. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

 5.1  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 
 5.2  วิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 
 5.3  อัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา 

6. แผนการดําเนนิงาน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

7. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงาน หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1  กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ท่ีรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) และสอดคลองกับการจางงานนําไปสู
การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน  
 8.2  กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีมีคุณภาพทําใหการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานท่ีรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) เปนท่ียอมรับท้ังใน
ประเทศและนานาชาติ 
 8.3  หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา/การฝกอบรม สามารถนํามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติไปกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
(New Engine of Growth) ได    
 8.4  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความรูเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศดวยมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิการ* 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนดจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
การบริการดานดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ จํานวน 10 สาขา ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมนํารอง คือ  
1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) 2)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
(Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) 4) อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคตและชีวภาพ (Bio-economy) รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1.  จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
  1)  สํารวจวิเคราะหขอมูลความตองการมาตรฐานในแตละกลุมสาขาอุตสาหกรรมเพ่ือกําหนดสาขาอาชีพ 
  2) เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือขออนุมัติกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาต ิ
  3)  สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  4)  ยกรางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  5)  คณะอนุกรรมการพิจารณารางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  6)  จัดทําประชาพิจารณมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  7)  เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  8)  นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีไดรับอนุมัติ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
  9)  นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
  2. จัดทําวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดําเนินการดังนี้ 
  1)  ยกรางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  2)  คณะอนุกรรมการพิจารณารางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  3)  ทดลองทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
  4)  เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ 
  5)  ทําประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเสนอประธานคณะกรรมการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงานลงนาม 
  6)  นําวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

 3. กําหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสําหรับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 4. จัดทําคูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

 
สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

  งบประมาณรวมท้ังสิ้น   8,000,000  บาท (แปดลานบาทถวน) 

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ-นามสกุล นางสาววรรณี  โกมลกวิน  หนวยงาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน  

โทรศัพท 0 2245 1705   08 1925 0380   โทรสาร  0 2246 1931 

ช่ือ-นามสกุล  นายจิตติ  ไขยวงศ            หนวยงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน  

โทรศัพท 0 2643 4987   โทรสาร  0 2643 4987 
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แผนบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเท่ียวและบริการ  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน  21,832,000  บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

         อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น การทองเท่ียว 
  เปาหมาย ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศดีข้ึน  
     แผนงานยอย  การพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว  
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1  รัฐบาลมีโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวและการมีรายได เปนยุทธศาสตร
สําคัญในการสรางรายไดใหแกประเทศ และเนื่องจากประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวเพ่ือสรางรายได  
และกระจายไปในทุกภูมิภาคและทุกภาคสวนธุรกิจอยางคอนขางชัดเจนใหแกประเทศไทย จึงมีการประกอบ
กิจการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวท้ังโดยทางตรงและทางออมขยายมากข้ึน เชนการเพ่ิมข้ึนของสถานท่ีพัก 
คางคืน การเพ่ิมข้ึนของรานอาหาร และแหลงบริการอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศ กอใหเกิดการตื่นตัวเพราะมองวาเปนเรื่องงายท่ีจะมีรายไดเพ่ิมจากการทองเท่ียว นอกเหนือจากนี้
การทองเท่ียวยังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเจาบานและนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน สรางงาน สราง
อาชีพใหกับคนในประเทศ ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการพัฒนาใดๆ จึงตองใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ตองเปนผูท่ีมีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตามแบบแผน มาตรฐานตางๆท่ีธุรกิจไดกําหนดไว 
ตลอดจนตองไดรับการแนะนํา และถายทอดเทคนิคและความรูใหมๆ เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับยุคสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพผานการ "ฝกอบรม" (Training) ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีจะทําใหผูเขารับ 
การฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเพ่ิมทักษะไปตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ขององคกร และการฝกอบรมจะบังเกิดผลดีตอเม่ือผูรับผิดชอบฝกอบรมดําเนินการ
อยางมีระบบ และมีความเขาใจถึงกระบวนการฝกอบรม และวิธีดําเนินการในแตละข้ันตอนอยางเหมาะสม 
 1.2 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนองคกรภาครัฐท่ีมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝมือแรงงาน (Skill 
Development) จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเท่ียวและบริการ” ข้ึนเพ่ือรองรับ
เหตุผลความตองการท่ีกลาวถึงขางตน โดยมุงหวังวาจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
และประเทศมีรายไดจากการทองเท่ียว รวมท้ังใหการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียน 
และระดับสากลตอไป  

2. วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะองคความรูสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ดานการทองเท่ียว 

(2) เพ่ือ Up skill และ Re skill  แรงงานใหสามารถทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด  
เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคทองเท่ียวและบริการ  

(3) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเท่ียว 
3. กลุมเปาหมาย  

แรงงานใหม นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ 

4. เปาหมาย  จํานวน 6,320 คน (316 รุนๆ ละ 20 คน)   

(1) ฝกเตรียมเขาทํางานจํานวน 320 คน (16 รุนๆ ละ 20 คน)   
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงานจํานวน 6,000 คน (30 รุนๆ ละ 20 คน)   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ไดแก 1) ชัยนาท 2) สิงหบุรี 3) อุทัยธานี  4) ปราจีนบุรี 5) ราชบุรี 6) เพชรบุรี  

7) ประจวบคีรีขันธ 8) นครราชสีมา 9) บุรีรัมย 10) ชัยภูมิ 11) สุรินทร 12) ขอนแกน 13) กาฬสินธุ  
14) มหาสารคาม 15) หนองบัวลําภู 16) อุบลราชธานี 17) ศรีสะเกษ 18) ยโสธร 19) อํานาจเจริญ  
20) รอยเอ็ด 21) พิจิตร 22) กําแพงเพชร 23) พิษณุโลก 24) เพชรบูรณ 25) อุตรดิตถ 26) สุโขทัย 27) เลย 
28) ลําปาง 29) ลําพูน 30) แพร 31) สุราษฎรธานี 32) ชุมพร 33) ระนอง 34) สตูล 35) กรุงเทพ  
36) ปทุมธานี 37) นนทบุรี 38) นครนายก 39) พระนครศรีอยุธยา 40) อางทอง 41) ลพบุรี 42) สระบุรี 
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43) นครปฐม 44) สมุทรสาคร 45) สมุทรสงคราม 46) จันทบุรี 47) อุดรธานี 48) สกลนคร 49) บึงกาฬ  
50) เชียงใหม 51) แมฮองสอน 52) พะเยา 53) นาน 54) ภูเก็ต 55) พังงา 56) กระบี่ 57) นครศรีธรรมราช 
58) พัทลุง 59) ตรัง 60) ปตตานี 61) ยะลา 62) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม 
บริการสุขภาพ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน - กันยายน 2563  

7. ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย  6,320 คน 

เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

8. แนวทางการดําเนินการ 

(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย 
แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ 
(Expert) รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเท่ียวและบริการ 
(3) ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (SDQA 2020) 
(4) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
(5) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง

งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
หมายเหตุ  

(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก 
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 

(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรเตรียมเขาทํางานระยะเวลา 280 ชั่วโมง ข้ึนไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(1) แรงงานมีศักยภาพและมีความพรอมในดานการบริการและการทองเท่ียวสามารถเขาทํางาน 
ในสถานประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) แรงงานในสถานประกอบกิจการมีความรู ทักษะฝมือ และมีทัศนะคติ ท่ีดีในการทํางาน ชวยให
งานมีศักยภาพยิ่งข้ึน 
10. การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data 
Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้ง 

 
 

 



29 
 
สวนท่ี 4 : งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 21,832,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานแปดแสนสามหม่ืนสองพันบาทถวน) ดังนี้ 
 

 1. ฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน  จํานวน 320 คน (16 รุน) งบประมาณ 2,080,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  18,000 บาท X 3 เดือน X 16 รุน 864,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,267 บาท X 3 เดือน X 320 คน 1,216,000 

รวมคาใชจาย 2,080,000 

คาใชจายตอรุน 130,000 

คาใชจายตอคน 6,500 
  

2. เงินอุดหนุน (สําหรับผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน) จํานวน 76 คน งบประมาณ 552,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

รายการคาใชจายงบเงินอุดหนุน 552,000 

คาอาหาร  120 บาท X 60 วัน X 76 คน  552,000 
 

 3. ฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 6,000 คน (300 รุน) งบประมาณ 19,200,000 บาท 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 300 รุน 10,800,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,400 บาท X 6,000  คน 8,400,000 

รวมคาใชจาย   19,200,000 

คาใชจายตอรุน 64,000 

คาใชจายตอคน 3,200 
หมาย เห ตุ  :  วง เ งิ นงบประมาณสามารถนํ าไปดํ า เ นิ นการ เฉลี่ ย ถั วจ าย เป นค า วิ ทยากร วั สดุ ฝ ก  ตลอดจน 

คาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริงโดยคํานึง 
ถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549  
และท่ีแกไขเ พ่ิมเติม นอกจากน้ี ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน  
คาสาธารณูปโภค คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 
สวนท่ี 5 : ขอมูลผูประสานงาน 
ช่ือ-สกุล  :  นายเฉลิมพงษ  บุญรอด        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 06 5510 6166  e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

 ช่ือ-สกุล  : นายนที   ราชฉวาง         ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบริภัณฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือแรงงาน 

เบอรมือถือ 08 5483 8575   e-mail : training.dsd2015@gmail.com 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

2. ลักษณะโครงการ*  

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 83,944,100 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน*  

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน*  

         อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   เปาหมาย การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ  
      แผนงานยอย  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 เปาหมาย เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
 แนวทาง การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0   
 6.1.4 เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง  

 
สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ  

หลักการและเหตุผล 

 นโยบายสงเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในแตละพ้ืนท่ีจะมีกิจการเปาหมายแตกตางกันไปข้ึนอยู
กับศักยภาพ ขอจํากัด และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดกลุมประเภทกิจการไดเปน 13 กลุม
อุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ และไดมีการกําหนดประเภทกิจการเพ่ิมเติมอีก 10 ประเภทกิจการเปาหมาย 
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ี 12 - 016/2558 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2559  
 การพัฒนาฝมือแรงงานใหกับประชากรวัยกําลังแรงงานใหไดคุณภาพสอดคลองกับกิจการท่ี BOI สงเสริม
การลงทุน ยังคงเปนปจจัยหลักของการตัดสินใจของการลงทุนท่ีสําคัญของประเทศในการบรรลุเปาหมาย 
สูเจตนารมณของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดวยเหตุนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดจัดทํา “โครงการ 
เพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับในพ้ืนท่ีและรองรับ
ความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ SMEs ในพ้ืนท่ีสูการจางงาน ตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

รายการท่ี 1 การฝกอบรมฝมือแรงงาน จํานวน 12,000 คน 

1. วัตถุประสงค  

  เพ่ือเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับในพ้ืนท่ีและ
รองรับความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ SMEs ในพ้ืนท่ีสูการจางงาน ตามกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. กลุมเปาหมาย 

แรงงานใหม นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ 

3. เปาหมาย  จํานวน 12,000 คน (600 รุนๆ ละ 20 คน)   

(1) ฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน 700 คน (35 รุนๆ ละ 20 คน) 
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงาน   จํานวน 11,300 คน (565 รุนๆ ละ 20 คน) 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก สระแกว กาญจนบุรี มุกดาหาร ตาก สงขลา ตราด หนองคาย 

นครพนม เชียงราย และ นราธิวาส  

5. ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 12,000 คน 

เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

6. แนวทางการดําเนินการ* 

(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย 
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แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ 
(Expert) รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือสอดคลองกับกิจการท่ี BOI สงเสริมการลงทุน 

(3) ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (SDQA 2020) 
(4) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
(5) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง 

งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
หมายเหตุ  

(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก 
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 

(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรเตรียมเขาทํางานระยะเวลา 280 ชั่วโมง ข้ึนไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ    

 พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแรงงานทักษะฝมือ ตรงความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ 
SMEs ในพ้ืนท่ีสูการจางงาน ตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

8. การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data 
Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

 

รายการท่ี 2 จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหกับสถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 7 แหง  

1. วัตถุประสงค   

 เพ่ือใชในการฝกอบรม เพ่ิมทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีใหม
ใหแกวัยกําลังแรงงานของประเทศและรองรับการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. เปาหมาย   

 ครุภัณฑการฝก เครื่องจักร สอดคลองกับการสงเสริมการลุงทนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษพิเศษ ไดแก 
สงขลา นราธิวาส มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย และนครพนม  
3. แนวทางการดําเนินงาน 

(1) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอมูลจุดเนนดานเศรษฐกิจการลงทุนตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

(2) สํารวจความพรอมทางดานศักยภาพของหนวยงาน แผนการพัฒนากําลังคน ขอมูลดานสถิติการ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงานประเภทตางๆ  

 
(3) ตรวจสอบพรอมขอมูลพ้ืนฐานและศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วิเคราะหอาชีพ 

โดยใชทฤษฎีดานสมรรถนะ และขอมูลดานมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวของและ
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ตอเนื่องกันระหวางองคความรูดานทฤษฎี ปฏิบัติ และทัศนคติ ตลอดจนขอมูลดานการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ครุภัณฑการฝก 

(4) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน จัดหา และบํารุงรักษาเพ่ือใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการดานการจัดซ้ือ – จัดจาง การฝกอบรม รวมท้ังแผนการบํารุงรักษา ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ของครุภัณฑการฝก 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะใหสูงข้ึนและเปนกําลังสําคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
สวนท่ี 4 : งบประมาณ  

รวมท้ังสิ้นจํานวน 83,944,100 บาท (แปดสิบสามลานเกาแสนสี่หม่ืนสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) ดังนี้ 
 - คาใชจายการฝกอบรม จํานวน  41,262,000  บาท  
 - คาครุภัณฑการศึกษา จํานวน   42,682,100  บาท  
 

 1. ฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน  จํานวน 700 คน (35 รุน) งบประมาณ 4,550,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  18,000 บาท X 3 เดือน X 35 รุน 1,890,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,267 บาท X 3 เดือน X 700 คน 2,660,000 

รวมคาใชจาย 4,550,000 

คาใชจายตอรุน 130,000 

คาใชจายตอคน 6,500 
  

2. เงินอุดหนุน (สําหรับผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน) จํานวน 76 คน งบประมาณ 552,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

รายการคาใชจายงบเงินอุดหนุน 552,000 

คาอาหาร  120 บาท X 60 วัน X 76 คน  552,000 
 

 3. ฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 11,300 คน (565 รุน) งบประมาณ 36,160,000 บาท 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 565 รุน 20,340,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,400 บาท X 11,300  คน 15,820,000 

รวมคาใชจาย   36,160,000 

คาใชจายตอรุน 64,000 

คาใชจายตอคน 3,200 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจน 

คาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ



34 
 
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. การจัดหาครุภัณฑการศึกษา งบประมาณ 42,682,100 บาท สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 7 

แหง ดังนี้ 

ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

รวมราคา 

(บาท) 

1 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสระแกว 4   2,100,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    2,100,000 

1 เครื่องเช่ือมทิก ระบบอินเวอรเตอร  
ขนาด 300 แอมป 

2 เครื่อง 500,000 1,000,000 

2 เครื่องเช่ือมมิก/แม็ก ระบบอินเวอรเตอร 
ขนาด 400 แอมป 

2 เครื่อง 550,000 1,100,000 

2 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานมุกดาหาร 2   6,400,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    6,400,000 

1 ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมตัิอุตสาหกรรมช้ันสูง 1 ชุด 3,400,000 3,400,000 

2 ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขา PLC 

1 ชุด 3,000,000 3,000,000 

3 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานนครพนม 13   16,440,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    427,500 

1 เครื่องยนตเบนซิน อเนกประสงค 4 เครื่อง 8,775 35,100 

2 รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะ ขับเคลื่อนดวยสายพาน 4 คัน 47,100 188,400 

3 รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะ ใชหัวฉีดอิเลคทรอนิกส 4 คัน 51,000 204,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    16,012,500 

1 ครุภณัฑดานโลจสิติกส 1 ชุด 16,012,500 16,012,500 

4 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา  3   3,200,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    700,000 

1 เครื่องวัดวิเคราะหความสั่นสะเทือนเครื่องจักร 
(Vibration Analyzer) 

1 เครื่อง 350,000 350,000 

2 เครื่องตั้งศูนยเพลาเครื่องจักร แบบเลเซอร (laser shaft 
alignment) 

1 เครื่อง 350,000 350,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    2,500,000 

1 ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC (CNC 
Maintenance) 

1 ชุด 2,500,000 2,500,000 

5 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานตราด 6   318,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    318,000 

1 จักรปกลวดลายสําหรับแซกรังดมุชนิดกระเปาหิ้ว 6 เครื่อง 53,000 318,000 
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ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

รวมราคา 

(บาท) 

6 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานหนองคาย 12   478,500 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    478,500 

1 เครื่องยนตเบนซิน อเนกประสงค 4 เครื่อง 8,775 35,100 

2 รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะ ขับเคลื่อนดวยสายพาน 4 คัน 47,100 188,400 

3 รถจักรยานยนตฝก 4 จังหวะ ใชหัวฉีดอิเลคทรอนิกส 4 คัน 51,000 204,000 

4 ชุดฝกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 

3 เครื่อง 17,000 51,000 

7 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 24 นราธิวาส 97   13,745,600 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท    9,945,600 

1 ตูเย็นแบบ 1 ประต ู 5 ชุด 7,020 35,100 

2 ชุดบานแฟรลทอทองแดง R410 A 5 ชุด 8,000 40,000 

3 ตูเย็นแบบ 2 ประตู ระบบโนฟรอส 5 ชุด 12,000 60,000 

4 ชุดเครื่องมือวัดความดันสารทําความเย็น 5 ชุด 20,000 100,000 

 5 เครื่องวัดความช้ืนอุณหภูมิแบบตัวเลข 3 ชุด 22,000 66,000 

6 ตูเย็นแบบ 2 ประตู ระบบโนฟรอส อินวอเตอร 5 ชุด 24,900 124,500 

7 เครื่องทําระบบเปนสญุญากาศแบบ 2 ช้ัน  (แบบฉุด
โดยตรง) 

3 ชุด 25,000 75,000 

8 เกจวัดความดันสารทําความเย็นแบบดิจิตอล 5 ชุด 30,000 150,000 

9 ชุดฝกเครื่องปรบัอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง พ้ืนหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู/ช่ัวโมง (พรอมแทนติดตั้ง) 

10 ชุด 32,000 320,000 

10 ชุดฝกเครื่องปรบัอากาศแยกสวนติดผนังแบบ
อินเวอรเตอร ขนาด 9,000 บีทียู/ช่ัวโมง 

10 ชุด 35,000 350,000 

11 ชุดเครื่องมืองานทอชางเครื่องทําความเย็น 2 ชุด 50,000 100,000 

12 ชุดเครื่องมือวัดชางทําความเย็น 3 ชุด 115,000 345,000 

13 ชุดเครื่องมือพ้ืนฐานชางทําความเย็น 3 ชุด 120,000 360,000 

14 ชุดดูดควันแบบเคลื่อนท่ี 8 ชุด 140,000 1,120,000 

15 เครื่องตรวจสอบแนวเช่ือม bend test 1 เครื่อง 160,000 160,000 

16 ชุดสาธิตระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ 5 ชุด 198,000 990,000 

17 เครื่องเช่ือมไฟฟาอินเวอรเตอร 250 แอมป 8 เครื่อง 200,000 1,600,000 

18 โตะปฏิบัติงานประกอบงานเช่ือม 1 ตัว 350,000 350,000 

19 เครื่องเช่ือมทิก ระบบอินเวอรเตอร LCD 200 แอมป 4 เครื่อง 400,000 1,600,000 

20 เครื่องเช่ือมมิกแม็ก ระบบอินเวอรเตอร LCD 250 
แอมป 

4 เครื่อง 500,000 2,000,000 

ครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป    3,800,000 

1 เครื่องตัดโลหะแผนแบบไฮโดรลิค 1 เครื่อง 1,600,000 1,600,000 
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ลําดับท่ี หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ จํานวน หนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

รวมราคา 

(บาท) 

2 เครื่องกดฟนโลหะแผนแบบไฮโดรลิค 1 เครื่อง 2,200,000 2,200,000 

รวมครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 13,969,600 

รวมครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาท ขึ้นไป 28,712,500 

รวมท้ังหมด 42,682,100 

 
สวนท่ี 5 : ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ-สกุล  :  นายเฉลิมพงษ  บุญรอด        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 06 5510 6166  e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

 ช่ือ-สกุล  : นายนพพร  มานะ     ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 08 5483 8204   e-mail : training.dsd2015@gmail.com 
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

1. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 85,650,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

3. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

       อยูระหวางดําเนินการ            ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   เปาหมาย การลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดไดรับการยกระดับ  
      แผนงานยอย  การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 เปาหมาย เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
 แนวทาง การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0   
 6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง  
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ 

หลักการและเหตุผล 

 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีตอยอด 
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีเปาหมายยกระดับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหกลายเปน
“World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปขางหนา โดยการลงทุนในระยะ 5 ปแรกเปนการลงทุน 
ในโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมท้ังทางบกทางน้ําและทางอากาศและสนับสนุนการเปนศูนยกลางการคมนาคม 
โลจิสติกสของเอเชียในอนาคตและการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมหุนยนต 
การบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิงชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย เปนตน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาขางตน
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะฝมือกําลังแรงงานใหสูงข้ึน 
 กระทรวงแรงงานไดเปดศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือเปนศูนยท่ีสามารถ
อํานวยความสะดวกดานแรงงานใหแกนายจาง นักลงทุน ผูประกอบการ และแรงงาน ไดอยางรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ 
พรอมท้ังตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนดานแรงงานไดอยางแทจริง เพ่ือตอบรับความตองการดานแรงงาน
ของสถานประกอบการกวา 37,000 แหง และแรงงานกวาหนึ่งลานหาแสนคน ท้ังนี้ไดกําหนดมาตรการขับเคลื่อน
เปน 3 ระยะ ไดแก 
  1)  ระยะเรงดวน จัดหาแรงงานท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ี EEC จํานวน 14,767 อัตรา ใหกับสถานประกอบ
กิจการกวา 1,000 แหง ซ่ึงกระทรวงแรงงานไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ สํานักงาน EEC ในการสํารวจ 
ความตองการ 
  2)  ระยะกลาง 1-5 ป สํารวจความตองการแรงงาน สงเสริมใหสถานประกอบการพัฒนาทักษะบุคลากร 
ของตนเองกวา 580,000 คน มุงเนนใหแรงงานมีความเทาทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
  3)  ระยะยาว 5-10 ป จัดใหมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงการจัดหางานกับตัวบุคคล ปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาคนของประเทศท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการคิด การเรียนการสอน การฝกอบรม ไปจนถึง
การทํางานท่ีตอบโจทยความตองการของแรงงาน 
  ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายข้ึนอยูกับการบริหารจัดการดานแรงงานในพ้ืนท่ีอีอีซีอยางเปน
ระบบ เพ่ิมศักยภาพแรงงาน ดวยการฝกอบรม และเพ่ิมทักษะในสาขาวิชาชีพเปาหมายใหเปนแรงงาน 
ท่ีมีคุณภาพสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดตั้งศูนยฯ  
จะชวยผลักดันใหนโยบายดังกลาวเปนรูปธรรม สรางโอกาสการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอันใกล 
 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พัฒนาศักยภาพคนทํางาน 
ทุกระดับใหมีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและกาวทันเทคโนโลยี 4.0” 
เพ่ือใหมีงานทํา มีรายไดท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนและลด 
ความเหลื่อมล้ําของคนไทยจึงเสนอโครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เพ่ือดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดแก Newskill Reskill Upskill รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย และ 
เพ่ือพัฒนากําลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแหงอนาคต  
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รายการท่ี 1 ยกระดับทักษะแรงงาน จํานวน 6,400 คน 

1. วัตถุประสงค  

 เพ่ือยกระดับทักษะแรงงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

2. กลุมเปาหมาย  

 แรงงานในสถานประกอบกิจการและนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีข้ันสูง แรงงานท่ัวไป ผูถูกเลิกจาง และผูวางงานท่ัวไป  

3. เปาหมาย  ยกระดับทักษะแรงงาน จํานวน 6,400 คน  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัติและหุนยนต 

5. ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ   จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 6,400 คน 

 เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

6. แนวทางดําเนินการ  

 1. บูรณาการประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
คณะทํางานประสานงานดานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันไทย – เยอรมัน  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด  
องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ประกอบดวย แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ  
(Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสราง 
เศรษฐกิจและสังคม   
 2. ประชาสัมพันธเปดรับสมัครการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายและ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง  
 3. ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (DSD SDQA 2020)  
 4. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
 5. แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง 
งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
หมายเหตุ  

(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก 
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 

(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแรงงานทักษะฝมือ ตรงความตองการของกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง 
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8. การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data 
Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงตั้ง 

 
สวนท่ี 5 : รายละเอียดงบประมาณ 

1. ฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 6,400 คน (320 รุน) งบประมาณ 19,480,000 บาท 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 320 รุน 11,520,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,243.75 บาท X 6,400  คน 7,960,000 

รวมคาใชจาย   19,480,000 

คาใชจายตอรุน 60,875 

คาใชจายตอคน 3,044 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจน 

คาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 2.  พัฒนาวิทยากรตนแบบ จํานวน 100 คน งบประมาณ  400,000 บาท ฝกอบรมเจาหนาท่ีกรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน เจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐและเอกชน ท่ีมาเปนวิทยากรในการฝกอบรมใหโครงการตางๆ ของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปนผูเชี่ยวชาญในแตละดาน (Master trainer) โดยพัฒนาความรูความสามารถใหกับ
วิทยากรตนแบบ ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และภาครัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง  เพ่ือพัฒนาองคความรูของวิทยากรตนแบบ
ของภาครัฐ/ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ เก่ียวกับแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาทักษะอาชีพสู
ศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของวิทยากรตนแบบในการขยายผลใหแกหัวหนางานและชาง
เทคนิคของสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 มีวิทยากรตนแบบท่ีมีความรูความสามารถสูงข้ึนรองรับความตองการของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง  
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รายการท่ี 3 จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหกับสถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 4 แหง  

(3 จังหวัด) งบประมาณ 65,770,000 บาท  

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ-สกุล  :  นายเฉลิมพงษ  บุญรอด        ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 06 5510 6166  e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

ช่ือ-สกุล  : นางสาวจิรานันท  จิววัฒนารักษ  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาวิทยากรตนแบบ 

เบอรมือถือ 08 5483 8200   e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

 
 

หมวดเงิน กิจกรรมหลัก รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมราคา 

1. จัดหาครุภัณฑ 3 จังหวัด   65,770,000 

1.1 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานฉะเชิงเทรา   29,800,000 

ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC  
(CNC Maintenance) 

1 ชุด 2,500,000 2,500,000 

ชุดทดลองสมองกลฝงตัวในระบบการสื่อสารภายในอาคาร
อัจฉริยะ 

1 ชุด 2,850,000 
 

2,850,000 
 

ชุดฝกหุนยนตอุตสาหกรรม(Industrial Robot) 1 ชุด 2,950,000 2,950,000 
ชุดฝกระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ    
(อบรมนอกสถานท่ี) 

2 ชุด 2,500,000 5,000,000 

ชุดฝกทักษะทางดานแมคคาทรอนิกส 1 ชุด 3,500,000 3,500,000 
ชุดฝกทักษะทางดานแมคคาทรอนิกสช้ันสูง 1 ชุด 5,500,000 5,500,000 
ชุดทดลองระบบจําลองการผลิตแบบอัตโนมัต ิ 1 ชุด 7,500,000 7,500,000 
1.2 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง   14,570,000 

เครื่องอัดอากาศแบบ SGREW TYPE 1 เครื่อง 650,000 650,000 
รถยกเครื่องยนตดีเซลขนาด 1.5 ตัน 1 คัน 700,000 700,000 
รถยกไฟฟาแบบน่ังขับขนาด 1.5 ตัน 1 คัน 720,000 720,000 
เครื่อง CNC CMM (เครื่องมือวัดแบบ 3 แกนอัตโนมัต)ิ 1 เครื่อง 5,000,000 5,000,000 
เครื่อง CNC Lathe 4 แกน ความละเอียดสูง 1 เครื่อง 7,500,000 7,500,000 
1.3 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี   12,800,000 

ชุดโปรแกรมชวยออกแบบและการผลิตในงานอุตสาหกรรม 21 ชุด 100,000 2,100,000 
เครื่องเช่ือมแบบเลเซอร YAG เลเซอร  200 วัตต 1 เครื่อง 2,500,000 2,500,000 
ชุดฝกระบบ IOT 2 ชุด 2,850,000 5,700,000 
ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC  
(CNC Maintenance) 

1 ชุด 2,500,000 2,500,000 

1.4 สถาบันพัฒนาบุคลากรฝกสาขาเทคโนโลยีการผลิต

อัตโนมัติและหุนยนต (MARA) 

  8,600,000 

ชุดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา PLC 10 ชุด 200,000 2,000,000 
ชุดฝกระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเครือขายรองรับอุตสาหกรรม 
4.0 และการผลิตแบบ SMATFACTORY 

2 ชุด 2,400,000 
 

4,800,000 
 

ชุดฝกหุนยนตแบบทํางานรวมกับมนุษย IOT 1 ชุด 1,800,000 1,800,000 
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แผนบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 16,880,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 
4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

        อยูระหวางดําเนินการ          ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 
   เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน  
      แผนงานยอย  โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3 พัฒนาคุณภาพอาชีวะ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
 5.6.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม   
 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย  
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ  

1.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และการเปด
เขตการคาเสรีเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองปรับตัวพัฒนาระบบ และ
รูปแบบการดําเนินงานเพ่ือรองรับการแขงขันจากธุรกิจระดับโลก ซ่ึงมีขีดความสามารถของการแขงขันสูงทําให
หนวยงานตางๆ ตองปรับกิจกรรม การจัดซ้ือ การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพ่ิมศักยภาพความสามารถแขงขันในตลาดโลกและการแขงขัน ในอนาคตสามารถตอบสนองความตองการ 
ของลูกคาไดมากกวาคูแขงดวยตนทุนท่ีเหมาะสม จึงมีการนําแนวคิดการบริหารธุรกิจแนวใหมมาใชเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคกร อันไดแกการจัดการโลจิสติกส และโซอุทาน (Logistics and Supply Chain 
Management) จากสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทําใหความรูทางดานโลจิสติกส และโซอุปทาน 
มีความสําคัญอยางยิ่ง ผูบริหารจําเปนตองปรับกระบวนการดําเนินงานโดยอาศัยองคความรูใหมปรับกระบวนการ
เรียนรู การกระจายความรู และใชประโยชนจากความรู เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีกลาวมา  

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูประกอบการไทย เปนสวนหนึ่งท่ีชวยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 และโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) นโยบายและแผนยุทธศาสตร 
เหลานี้ไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใหความสําคัญ
กับการอํานวยความสะดวกทางการคา และการจัดการโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม การสรางแรงงาน 
ท่ีมีทักษะและความรูดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส ประกอบดวยบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีและระบบติดตาม
ประเมินผล ไดแก กลยุทธท่ี 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส 

และจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐาน สนับสนุนองคกรกํากับดูแลวิชาชีพ มาตรฐาน  
และการประเมินคุณภาพการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

ใหมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล กลยุทธ ท่ี 3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส  

กลยุทธท่ี 4 ประเมินและติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือประเมินผล 

การพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศ 
กรมพัฒนาฝมือแรงงานภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานและศักยภาพของกําลัง

แรงงานและผูประกอบกิจการ เพ่ือใหกําลังแรงงานมีฝมือไดมาตรฐานในระดับสากล มีความรูความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนา
ประสิทธิภาพของผูประกอบกิจการใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ใหมีกระบวนการเรียนรูใหมท่ีทันตอโลกธุรกิจในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือผลิตบุคลากร  
ท่ีมีความรูความสามารถสูงทางดานการจัดการโลจิสติกส กลาวคือ มีความรู คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก 
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคมเหมาะสมกับความตองการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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2. วัตถุประสงค  

(1) เพ่ือจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รองรับ
การพัฒนาดานคมนาคมและโลจิสติกส 

(2) เพ่ือเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะบุคลากรดานการจัดการโลจิสติกส ใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณสูงทางดานโลจิสติกส ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคของการแขงขันระดับสากล 

3. เปาหมาย  

(1) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขาอาชีพ 
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 3,400 คน (170 รุน) 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแก 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3) ชัยนาท 4) ชลบุรี 5) ปราจีนบุรี 6) กาญจนบุรี 

7) ขอนแกน 8) กาฬสินธุ 9) มุกดาหาร 10) อุบลราชธานี 11) ศรีสะเกษ 12) นครสวรรค 13) ตาก  
14) กําแพงเพชร 15) พิษณุโลก 16) เพชรบูรณ 17) อุตรดิตถ 18) สุโขทัย 19) เลย 20) ลําปาง 21) ลําพูน  
22) แพร 23) ชุมพร 24) ระนอง 25) กรุงเทพ 26) พระนครศรีอยุธยา 27) สระบุรี 28) นครปฐม 29) จันทบุรี 
30) หนองคาย 31) นครพนม 32) เชียงใหม 33) เชียงราย 34) พะเยา 35) นราธิวาส 36) สพน.เชียงแสน 

5. กลุมเปาหมาย  

(1) บุคลากรในสาขาท่ีกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และผูประกอบการในสาขาโลจิสติกส 
รวมท้ังองคกรวิชาชีพ สมาคม หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับสาขาโลจิสติกส 

(2) นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายท่ีวัดได 

(1) เชิงปริมาณ : จํานวนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติดานโลจิสติกส 10 สาขาอาชีพ 
(2) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 3,400 คน 
(3) เชิงคุณภาพ : ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

ดานโลจิสติกส (10 สาขา) 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(1) หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรมสามารถนํามาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติไปกําหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการพัฒนาดานการขนสงและ 
โลจิสติกส  

(2) บุคลากรดานการขนสงและโลจิสติกสมีความรู ความสามารถ ทักษะท่ีหลากหลาย (Multi-Skill) 
สอดคลองกับการลงทุนของสถานประกอบกิจการท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8. การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data 
Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงตั้งในการใชงานระบบ   
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิงาน  

(1) กรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับสมาคมวิชาชีพองคกรวิชาชีพโลจิสติกสท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน กําหนดและจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพ่ือรองรับการพัฒนาดานคมนาคมและโลจิสติกส 
จํานวน 10 สาขา รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1)  จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
   -  สํารวจวิเคราะหขอมูลความตองการมาตรฐานฝมือแรงงานในแตละกลุมสาขาอุตสาหกรรมเพ่ือ

กําหนดสาขาอาชีพ 
   - เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือขออนุมัติกําหนดมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ 
   -  สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  ยกรางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  คณะอนุกรรมการพิจารณารางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  จัดทําประชาพิจารณมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติท่ีไดรับอนุมัติ เสนอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
   -  นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
  2)  จัดทําวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดําเนินการดังนี้ 
   -  ยกรางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  คณะอนุกรรมการพิจารณารางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  ทดลองทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนวิธีการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติ 
   -  ทําประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเสนอประธานคณะกรรมการ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานลงนาม 
   -  นําวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

     3) กําหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสําหรับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 
     4) จัดทําคูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

(2) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนม
ความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย แรงงาน 
ไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) 
รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

(3) ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
(4) ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (DSD SDQA 2020) 
(5) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
(6) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง 

งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
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หมายเหตุ  

(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และ 
ตองฝกในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 

(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

 
สวนท่ี 5 : รายละเอียดงบประมาณ  

รายละเอียดงบประมาณ จํานวน 16,880,000 บาท ประกอบดวย จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

10  สาขา และการฝกอบรมเปาหมาย 3,400 คน  ดังนี้  

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับการขนสงและโลจิสติกส  เปาหมาย 10 สาขา  

งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ (สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ
แรงงาน  เจาภาพ) 
 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส  หลักสูตรยกระดับฝมือ 30 ชม. จํานวน 170 รุน รุนละ 20 คน 

รวม 3,400 คน งบประมาณ 10,880,000  บาท  (สํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก  เจาภาพ) 
 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 170 รุน 6,120,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,400 บาท X 3,400  คน 4,760,000 

รวมคาใชจาย   10,880,000 

คาใชจายตอรุน 64,000 

คาใชจายตอคน 3,200 

หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจนคาบริหาร

จัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริงโดยคํานึงถึง
ความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน 
เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 
- ช่ือ-สกุล  : นายเฉลิมพงษ  บุญรอด ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 
เบอรมือถือ 06 5510 6166 e-mail : training.dsd2015@gmail.com 
- ช่ือ-สกุล  : นางสาววรรณี โกมลกวิน       ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 

เบอรมือถือ 08 1925 0380 e-mail :  
- ช่ือ-สกุล  : นายวิระ  ชิตชลธาร ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
เบอรมือถือ 08 5485 8195 e-mail :  
- ช่ือ-สกุล  : นางเพ็ญประภา ศิริรัตน  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก 
เบอรมือถือ 0 2245 6568  e-mail: training.dsd2015@gmail.com 

 

mailto:training.dsd2015@gmail.com
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โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ* โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ      

1. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 6,256,000 บาท 

         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                    จัดจาง 

3. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

         อยูระหวางดําเนินการ          ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 
   เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน  
      แผนงานยยอย  โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3 พัฒนาคุณภาพอาชีวะ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
 5.6.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม   

 
สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนนิการ  

1.  หลักการและเหตุผล* 

        รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสในภูมิภาคอินโดจีน ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
ของประเทศไทย โดยการปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกําลังคน เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดังกลาว 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) จัดทําข้ึน ภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
ท่ีมีเปาหมายใหประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกสของประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการคา 
การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (1) การพัฒนาเพ่ิมมูลคาระบบ
หวงโซอุปทาน (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ดานโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศและการดําเนินการลักษณะบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน และภาคีการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสให
มีผลในทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว ท่ีมุงเนนใหกําลังแรงงานมีศักยภาพเพียงพอตอการสงเสริมและสนับสนุน 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไดมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสไดเพียงพอ 
กับความตองการของสถานประกอบกิจการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรในสถานประกอบกิจการไดมีการพัฒนาองคความรูดานโลจิสติกส และเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตรแหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
ของประเทศไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสานตอความสําเร็จในการเตรียมกําลังคนรองรับ
ความตองการของธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหพรอมรับกับการขยายตัวและการแขงขันในเวที
สากล ดังนั้น กระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 
รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ  เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีท่ีเปนปจจัยสนับสนุนดาน 
โลจิสติกส รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  สงผลตอการบริหารจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน และการ
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ตอไป 

2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหมีทักษะและ
สมรรถนะท่ีตรงตามความตองการของการจางงาน 
  2.2  เพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
ในระยะเรงดวน 
  2.3  เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส ใหผูเขารวมโครงการมีงานทํา มีรายไดภายหลังการ 
จบฝกอบรม 
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3. กลุมเปาหมาย  เปาหมาย  

 กลุมเปาหมาย  
- ผูจบปริญญาตรีทุกสาขาท่ีวางงาน (คัดเลือกเขาฝกอบรม หลักสูตร “ธุรกิจการขนสงและการคา

ระหวางประเทศ”) ระยะเวลา 480 ชม. หรือ 4 เดือน (ฝกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 240 ชม. ทํางานจริง 
ในสถานประกอบการ 240 ชม.) 

เปาหมาย 
 - จํานวน 300 คน ฝกอบรมรุนละ 50 คน รวม 6 รุน  

- จบการฝกอบรมแลว หางานใหทํา การันตีรายไดเฉลี่ย ไมนอยกวา 18,000 บาท/เดือน  

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายท่ีวัดได 

 4.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  พัฒนาทักษะดานโลจิสติกสดานธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 
จํานวน 300 คน   
    4.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ผูสําเร็จการพัฒนาทักษะมีงานทํา มีรายได ไมนอยกวารอยละ 70  

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

5.1  ผูผานการฝกอบรมมีคุณลักษณะและทักษะท่ีตรงตอความตองการของผูประกอบกิจการ ในธุรกิจ
รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมากข้ึน 

5.2  ผูผานการฝกอบรมสามารถเขาทํางานเพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจรับจัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศไดในระดับหนึ่ง 

5.3  ผูผานการฝกอบรมตามโครงการ มีงานทํา มีอาชีพ และรายไดท่ีม่ันคง 
5.4  ผูประกอบกิจการไทยในธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมีขีดความสามารถในการ

แขงขันกับตางประเทศสูงข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

  ฝกอบรม รวม 4 เดือน  
  - ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 2 เดือน 
  - ภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด เนนหนัก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

8. การติดตามประเมินผล : 

    1. รายงานผลจากการศึกษาความสนใจของผูเขารับการฝกอบรม และแบบประเมินผลโครงการ 
ตลอดจนแบบประเมินผลวิทยากร 
    2. สังเกตการณการฝกอบรม เก็บขอมูล และสรุปผลรายงาน 
    3. การติดตามผลการมีงานทํา มีรายได ภายหลังจากจบฝกอบรม  
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิงาน  

1. ใชตลาดการจางงานนําการฝกอบรม สํารวจความตองการจางงานในระดับปริญญาตรี 
2. บูรณาการความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีตองการจางงาน และหนวยงานฝกอบรมของภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวของ 
3.  ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร เปดรับสมัครผูจบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา 
4.  สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี และ สอบสัมภาษณผูจบการศึกษาระดับ ป.ตรี 
5.  ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานท่ีวางไว 
6.  บรรจุเขาทํางาน/ติดตามประเมินผลการมีงานทํา/รายได 

 
สวนท่ี 5 : รายละเอียดงบประมาณ  

  จํานวนเงิน 6,256,000 บาท (หกลานสองแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) โดยขอเบิกจายจากเงิน
งบประมาณป 2563 งบรายจายอ่ืน  

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 

- ช่ือ-สกุล*  : นายสิทธิชัย  สุดสวาท    ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมขีดความสามารถผูประกอบกิจการ 

เบอรมือถือ …………061 859 3223…………..  e-mail…… sawat65a@gmail.com  …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sawat65a@gmail.com
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 22,140,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                       จัดจาง 
4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

        อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ     

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เปาหมาย  กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปน

กําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
ประเด็น การเสริมสรางพลังทางสังคม  

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็น พลังทางสังคม 
   เปาหมาย ประเทศไทยมีความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม  
      แผนงานยอย  การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก  
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  เปาหมาย  - คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 
                    - ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและมีรายไดท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ 
  แนวทาง  พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 

แผนระดับท่ี 3  

 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
  นโยบายเรงดวน ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน  โครงการ การดําเนินการ   

1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ วัยเด็กและวัยทํางานลดลง สําหรับประเทศไทย
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแตปพ.ศ. 2548 แลว โดยปจจุบันมีประชากรรวม 67.6 ลานคน  
เปนผูสูงอายุ 11.31 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.8 และคาดวาในอนาคตป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณ (Aged Society) คือมีประชากรสูงอายุ รอยละ 20 ของประชากรรวม และในป พ.ศ. 
2578 จะมีประชากรสูงอายุ รอยละ 30 ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged 
Society) ท่ีมาของขอมูล : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 รัฐบาลมีแนวทางนโยบายการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวย
ความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร ใหคนไทยมีคุณภาพมีชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอม
ท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนควบคู
ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงแรงงาน 
มีนโยบายสงเสริมการมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาส 
ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ซ่ึงผูสูงอายุเปนหนึ่งในกลุมแรงงานท่ีสามารถสงเสริมและพัฒนาศักยภาพได ดังนั้นโครงการ
ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงเปนหนึ่งในโครงการท่ีจะสามารถ  
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีงานทํา มีรายได สรางคุณคา 
ใหกับตัวผูสูงอายุท้ังรางกายและจิตใจ ใหรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการทําประโยชนใหกับครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค  

 2.1   เพ่ือฝกอาชีพ เพ่ิมทักษะใหกับผูสูงอายุใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือ มีอาชีพ มีรายได  
 2.2   เพ่ือสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได   
 2.3   เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  

3. กลุมเปาหมาย/เปาหมาย ผูท่ีมีอายุ ตั้งแต 60 ปข้ึนไป (ณ วันท่ีเขาฝกอบรม) จํานวน 8,200 คน  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ  76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายท่ีวัดได 

  เชิงปริมาณ  จํานวนผูสูงอายขุารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 8,200 คน 

 เชิงคุณภาพ  รอยละของผูสูงอายุท่ีสําเร็จการฝกอบรมไดตามมาตรฐานการฝก ไมต่ํากวา 85  

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  กลุมเปาหมายผูสูงอายุท่ีผานการฝกทักษะอาชีพ สามารถนําความรู ทักษะท่ีไดรับไปสรางโอกาสในการ 
มีอาชีพ มีรายได ตามกําลังความสามารถ พ่ึงพาตนเองและแบงเบาภาระของครอบครัวได 

7.  การติดตามประเมินผล : 

 7.1  ติดตามผลการฝกอบรม จากการรายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (Data Center) 
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 7.2  ประเมินผลการดําเนินโครงการ ติดตามผลสัมฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม เพ่ือพิจารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

 
สวนท่ี 4 :  แนวทางการดําเนินงาน 

 หลักสูตรการฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลางของ 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหลักสูตรท่ีสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานในแตละพ้ืนท่ี โดยเนน
ความตองการแรงงานของผูประกอบกิจการเปนสําคัญ หรือหลักสูตรท่ีหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กําหนด หรือหลักสูตรท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีใหผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึง
เทคโนโลยีและการอนุรักษภูมิปญญาของผูสูงอายุ รวมท้ังการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน การใช 
Social Network, การใช Apps for works Go Tablet Go Mobile, การใชภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับ
ผูสูงอายุ, ภาษาอังกฤษสําหรับการใชงานคอมพิวเตอร, วิทยากรถายทอดภูมิปญญา เปนตน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้ 
 1.  สํารวจขอมูลของกลุมผูสูงอายุ โดยสํารวจความตองการฝกอาชีพจากประชาชน กลุมเปาหมาย 
องคกรเครือขาย และความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 
  2.  ประสานงานหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ พิจารณาประชาสัมพันธ จัดหากลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี เชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถานประกอบการ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และองคกรปกครองทองถ่ินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานผูสูงอายุใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง 
จํานวน 20 คนตอรุนและควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปนสําคัญ  
  4. รายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Data Center) ใหเปน
ปจจุบัน 
 5.  จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานท่ีติดตอ ของผูสูงอายุท่ีสําเร็จการฝกอบรม จัดสงใหสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดหรือสํานักงานเขตในพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการสนับสนุนการมีงานทําตอไป  
 6.  ติดตามผลสัมฤทธิ์ผูผานการฝกอบรมภายหลังสําเร็จการฝก โดยใชแบบสอบถามและรายงานผล 
ผานระบบฐานขอมูลกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 

สวนท่ี 5 :  รายละเอียดงบประมาณ 

 รายการคาใชจายการฝกอาชีพ โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
กลุมเปาหมายท้ังสิ้น 8,200 คน จํานวน 410 รุน รุนละ 20 คน คาใชจายรุนละ 54,000 บาท เฉลี่ยคนละ  
2,700 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 22,140,000 บาท (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 

รายการ  งบประมาณ (บาท) 

1. คาตอบแทนวิทยากร  6,150,000 
     (500 บาท x 30 ชั่วโมง x 1 คน x 410 รุน)   
2. คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการฝกอาชีพ วิทยากร 7,072,500 
     และผูประสานงาน (150 บาท x 23 คน x 5 วัน x 410 รุน)  
3. คาวัสดุ ประกอบการฝกอาชีพ 4,920,000 
     (600 บาท  x 20 คน x 410 รุน)  
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รายการ  งบประมาณ (บาท) 

4. คาพาหนะผูเขารับการฝกอาชีพ (ไป – กลับ) 1,640,000 
     (200 บาท  x 20 คน x 410  รุน)  
5. คาบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลหลังจากจบการฝก 2,357,500 
รวมท้ังส้ิน 22,140,000 

 

หมายเหตุ : งบประมาณ 22,140,000 บาท จํานวน 410 รุน รุนละ 20 คน รวม 8,200 คน คาใชจายรุนละ 

54,000 บาท เฉลี่ยคนละ 2,700 บาท วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ตลอดจนคาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงานโดยสามารถปรับเปลี่ยน
ไดทุกรายการเทาท่ี จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัดเพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ  
 การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
 การเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการ
ดําเนินการอ่ืน ๆ เปนตน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 
สวนท่ี 6 : ขอมูลผูประสานงาน 

- ช่ือ-สกุล*  :  นางเอ้ือมพร  โศจิพลกุล ตําแหนง  ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ 

เบอรโทรศัพท ……08 5483 8185…….........…… e-mail wepdp_609@hotmail.com   

- ช่ือ-สกุล*  : นางสุรัชตา   พอธานี      ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ 

เบอรโทรศัพท  0 2245 3705    e-mail…wepdpdsd@gmail.com 
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แผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ* โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (กิจกรรม : เพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0) 

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 42,197,400 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง                       จัดจาง 
4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

         อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
  เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
     แผนงานยอย  การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ    
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
 นโยบายขอ 5.9.2  เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท้ังในภาคการผลิต
และบริการใหสามารถแขงขันได 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ : โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  

1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรสําคัญภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เนนในเรื่อง  
การพัฒนาสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน       
เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหมในศตวรรษท่ี 21 
สําหรับประเทศไทย ขณะนี้กําลังเผชิญกับความทาทาย “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” และประสบปญหา
การลดลงของผลิตภาพแรงงานและกําลังแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพดวย ซ่ึงลวนเปนขอจํากัดตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย (Structural Transformation) เพ่ือกาว
ขามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสูประเทศท่ีมีรายไดสูง ซ่ึงเปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  
จันทรโอชา)  ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม กลาวคือ ตองปรับเศรษฐกิจแบบทํามากไดนอย เปนทํานอยไดมาก ซ่ึงการขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนี้ผลิตภาพการผลิตถือเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระยะยาว รวมถึงสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในแตละประเทศใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยผลิตภาพการผลิตจะมีอิทธิพล
ตออัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ อาทิ การอุปโภคบริโภค การลงทุน และ 
การจางงาน ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาศักยภาพการผลิต จําเปนตองพัฒนาประสิทธิภาพของปจจัยในการผลิต 
เปนกําลังสําคัญ ซ่ึงปจจัยการผลิตท่ีเปนตัวแปรสําคัญของผลิตภาพการผลิต คือ แรงงาน และ ทุน สําหรับ 
การวัดผลิตภาพการผลิตท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดคือ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

การเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เนื่องจากการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน เปนเรื่องสําคัญท่ีสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของปจจัยการผลิตดานแรงงาน เพ่ือใชเปรียบเทียบผลงานทางดานเศรษฐกิจ โดยทําการวัดจาก
อัตราสวนของผลผลิตกับจํานวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยในชวงเกือบ 10 ปท่ีผานมา ผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศไทยขยายตัวอยูในระดับคอนขางต่ําและมีแนวโนมลดลง สะทอนวาประเทศไทยมุงเนนปจจัยดาน
เงินทุนและปริมาณแรงงานมากกวาการพัฒนาคุณภาพแรงงาน สืบเนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะ ทําใหไมสามารถพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตได ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจในการขับเคลื่อนผูประกอบการและแรงงานใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน จึงไดจัดทํา “โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน” โดยมีเปาหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ําไปสู
แรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยเนนการประยุกตใชความรู ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM Workforce) โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบใหกับพนักงาน รวมท้ังผูประกอบกิจการท่ีจะตองปรับทัศนคติในการดําเนินกิจการจากการบริหารในระบบ
ครอบครัวมาเปนการบริหารแบบมืออาชีพ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการกาวขามไปสูประเทศไทย 4.0 
รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสรางจิตสํานึก 
ใหรูคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เขาใจถึงความสูญเสียท่ีแฝงอยู 
ในกระบวนการทํางานและดําเนินการแกไข ปรับปรุงไดอยางเปนระบบ ผานกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน 
สถานประกอบกิจการ  

นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังมีแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมฯ ผานกระบวนการ 
มีสวนรวมในการใหคําปรึกษา หรือเปนผูควบคุมงาน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการใหคําปรึกษา 
เฉพาะดาน รวมท้ังเรียนรูกระบวนการทํางานของท่ีปรึกษาอยางมืออาชีพ ดวยเหตุผลดังกลาว กรมฯ จึงมีความ
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จําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ีเปนเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน ในการ 
ใหคําปรึกษาหลักแกสถานประกอบกิจการในระยะแรก เพ่ือรองรับการเปนหนวยงานผูใหคําปรึกษากับสถานประกอบ
กิจการในอนาคต เพ่ือผลักดันใหสถานประกอบกิจการ SMEs สามารถนําแนวทางไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไดอยางยั่งยืน อันจะเปนการเพ่ิมผลิตแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ และสงผลตอการเสริมสรางศักยภาพของประเทศไทย ใหมีความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศ และเพ่ือเปนการติดตามใหความชวยเหลือแกสถานประกอบกิจการท่ีเคยเขารวมโครงการฯ 
ตลอดจนขยายความชวยเหลือสถานประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP และ กลุมวิสาหกิจชุมชนอยางท่ัวถึง 
มากยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความยั่งยืนในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SMEs 4.0 และยกระดับการขับเคลื่อนผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวมของประเทศ  
 

2. วัตถุประสงค 

        2.1   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบกิจการ  SMEs กลุม OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ผานกระบวนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ผลักดันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม 
และการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพ่ือรองรับการพัฒนาสู SMEs 4.0 
     2.2  เพ่ือขยายการใหบริการภาครัฐ  เก่ียวกับการใหคําแนะนําเก่ียวกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ใหแก 
ผูประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผูท่ีข้ึนทะเบียนรับการชวยเหลือจากภาครัฐ แรงงาน 
ในระบบ แรงงานนอกระบบ และผูเก่ียวของ ใหไดรับบริการอยางท่ัวถึง ผานกลไกการประสานความรวมมือ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
     2.3  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการใหคําปรึกษาการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการ
พัฒนาผูประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งกับเศรษฐกิจฐานราก 
ของประเทศ 
 

3. กลุมเปาหมาย  

  3.1 ใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกผูผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ จํานวน 185 แหง ท่ีไมเคยเขารวมโครงการ หรือเคยเขารวมโครงการแลวเวนวรรค ไมนอย
กวา 2 ป ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 - สถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ท่ีมีจํานวน
สมาชิก ไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง 
 - สถานประกอบกิจการ SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง 
 3.2 พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จํานวน 10,000 คน  
 3.3 พัฒนาเครือขายการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 5,000 คน 
 3.4 ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ทํางานเชิง
รุกออกหนวยเคลื่อนท่ีใหคําปรึกษาดานการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเบื้องตนแกผูประกอบกิจการ SME กลุม 
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ จํานวน 30,800 คน (400 คน x 77 จังหวัด)  
 3.5 พัฒนาสมรรถนะ “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพ่ือใหคําปรึกษาการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานเฉพาะ
ดาน จํานวน 200 คน 
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 นิยามกลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายของโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SMEs 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 185 แหง ประกอบดวย 
 1. สถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ท่ีมีจํานวน
สมาชิก ไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง 
  หมายถึง สถานประกอบกิจการ SME ท่ีมีจํานวนลูกจางหรือพนักงานไมเกิน 50 คน หรือ กลุม 
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ท่ีมีสมาชิกไมเกิน 50 คน 
 2. สถานประกอบกิจการ SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง 
หมายถึง สถานประกอบกิจการ SME ท่ีเปนวิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวนลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 
200 คน 
 ความหมายของประเภทสถานประกอบกิจการ SME สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแบงประเภทกิจการออกเปน 3 ประเภท
กิจการ ไดแก 

1) กิจการผลิตสินคา หมายความ ครอบคลุมถึง การผลิตท่ีเปนลักษณะของการประกอบการ

อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายท่ีเปนสากลของการผลิตก็คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิด
ใหมดวยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงวางานนั้นทําโดยเครื่องจักรหรือดวยมือ ท้ังนี้กิจการผลิต
สินคาในท่ีนี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยางงายท่ีมีลักษณะเปนการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีมี
ลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน และการผลิตท่ีเปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย 

2) กิจการการบริการ  หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง  

การขนสง การกอสรางและอสังหาริมทรัพย การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขาย
เครื่องด่ืมของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การใหบริการ 
สวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการท่ีใหกับธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการทองเท่ียวและธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว 

3) กิจการคาสงคาปลีก หมายถึง การใหบริการท่ีเก่ียวกับการคา โดยท่ีการคาสง หมายถึง

การขายสินคาใหมและสินคาท่ีใชแลวใหแกผูคาปลีก ผูใชงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย สถาบัน ผูใชงานวิชาชีพ 
และรวมท้ังการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการเปลี่ยนรูปสินคา 
ท้ังสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือการบริโภค หรือ การใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล 
ในครัวเรือน การคาในท่ีนี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนา หรือ ตัวแทนการซ้ือขาย สถานีบริการน้ํามัน 
และสหกรณผูบริโภค 

ขอมูลอางอิง : กฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ  .ศ . 2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ตอนท่ี 93 ก หนา 17 วันท่ี 
20 กันยายน 2545) 

"หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" (OTOP) เปนแนวทางประการหนึ่ง ท่ีจะสรางความเจริญแกชุมชนให

สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
ใหกลายเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน 
สามารถจําหนายในตลาดท้ังภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 

1) ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล  
2) พ่ึงตนเองและคิดอยางสรางสรรค  
3) การสรางทรัพยากรมนุษย  
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ผลิตภัณฑ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ 
การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดน 
จุดขายท่ีรูจักกันแพรหลายไปท่ัวประเทศและท่ัวโลก (หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจ
ชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  
 กลุมวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคา หรือการอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการ 

โดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการ เพ่ือสรางรายได และเพ่ิงพา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (หนวยงาน : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
 

4. วิธีดําเนินการ 

 สวนกลาง 

 4.1 ข้ันเตรียมการ/บริหารโครงการ 

  4.1.1 ประชุมชี้แจง/พิธีเปดโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหกับผูบริหารและเจาหนาท่ีของกรม
พัฒนาฝมือแรงงานไดรับทราบแนวทางการดําเนินโครงการ 
  4.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

  4.1.3 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของผูประสานงาน/ผูตรวจรับงาน/ท่ีปรึกษา 

  4.1.4 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาโดยบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  4.1.5 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

  4.1.6 สรางเครือขายและแสวงหาความรวมมือกับองคกรเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน เชน 

สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

  4.1.7 พัฒนาตอยอดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงานและจัดทําแนวทางการ

ใหคําปรึกษาแนะนําการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

  4.1.8 เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินการ และขอมูล

ผลลัพธ หรือผลสัมฤทธิ์ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการ 

  4.1.9 จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมท้ังโครงการฯ และพิธีปดโครงการ 

  4.1.10 ตรวจติดตามผลความกาวหนาของการดําเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการใน

ภาพรวม 

 4.2 ประชาสัมพันธ 

  4.2.1 ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน และสื่อตางๆ 

  4.2.2 ผลิตแผนพับประชาสัมพันธ หรือ จัดทําวีดีทัศนเผยแพรประชาสัมพันธ 

 4.3 การติดตามผล และประเมินผลดําเนินโครงการ 

  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 ความกาวหนาของ
การดําเนินงาน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
ท่ีวางไว หรือเพ่ือนํามาทบทวน ปรับปรุงการดําเนินโครงการในปตอไป 
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 สวนภูมิภาค (สถาบัน/สํานักงาน) 

  4.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  กิจกรรมท่ี 1 ใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม

วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ เปาหมาย 185 แหง ใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลา 7 เดือน 

หรือ 210 วัน 

  1. การใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ท่ีมีลูกจางหรือสมาชิกกลุมไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1) ปรับปรุงคําสั่งศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานจังหวัดใหทันสมัย 
   2) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาท่ีประจําศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน เชน ความรู ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพ คูมือ เปนตน 
   3) จัดประชุมหนวยงานเครือขาย และออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีหางไกล ดําเนินการ
แสวงหาความรวมมือกับองคกรเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันการศึกษา ใหเขารวมประสานขอมูล
กับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 
มหาดไทย และผูเก่ียวของ เพ่ือประสานผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
สหกรณ และหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการ พรอมท้ังเชิญชวนเขา
รวมโครงการ 
   4) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย 
 4.1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
 4.2) กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 4.3) กลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
 4.4) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 4.5) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 4.6) กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 4.7) กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
 4.8) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
 4.9) กลุมอุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 4.10) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
   5) คัดเลือกสถานประกอบกิจการ SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน ไมเกิน 50 คน หรือกลุม 
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ท่ีมีสมาชิกไมเกิน 50 คน เขารวมโครงการฯ 
   6) มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ และจัดทีมเจาหนาท่ีนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เขาให
คําปรึกษาตามกระบวนการใหคําปรึกษาไมนอยกวา ๗ ครั้ง/แหง เพ่ือพูดคุยรับฟงขอมูล แนวคิด และสภาพ
ปญหา หนางานจากผูประกอบกิจการ ผูจัดการ หัวหนางาน หรือประธานกลุม OTOP หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน 
แนวทางการคัดเลือกนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเขารวมโครงการ 
 6.1) เปนเจาหนาท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 6.2) มีความรู ทักษะ เจตคติในการทํางาน 
 6.3) ไดรับการฝกอบรมความรู ทักษะ จากสวนกลาง 
 6.4) หนวยงานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 แหง แหงละ 4 คน และสํานักงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน 52 แหง แหงละ 2 คน  
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   7) วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของและจัดลําดับความสําคัญของสภาพปญหา รวมกับ สถาน
ประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน เพ่ือใหผูประกอบกิจการหรือประธานกลุมฯ เลือกวา
อยากใหแกไขปญหาใด กอน – หลัง 
    8) จัดทํารายละเอียดแผนปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางแกไขสภาพปญหา ตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย เพ่ือเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา หรือบริหารจัดการสภาพปญหาหนางาน 
   9) จัดแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเฉพาะดานใหแกกลุมเปาหมาย หรือปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยระบุหวงเวลา งบประมาณ และวิธีการดําเนินการ ตามความตองการ
ของกลุมเปาหมายสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ 
   10) ประสานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการทํางาน หรือผลิตภาพแรงงาน หรือศักยภาพ
การผลิตสินคาและบริการของผูประกอบกิจการ กอนดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
   11) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเฉพาะดานใหแกกลุมเปาหมายตามรายละเอียดท่ีตกลง
รวมกัน หรือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตามแผนงานท่ี
วางไว และจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ ตองระบุกิจกรรมและข้ันตอนดําเนินงาน 
   12) ทดลองใหผูท่ีผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไปปฏิบัติงานจริงในหนางานท่ีเกิด
ปญหา ประมาณ 2 เดือน เพ่ือประยุกตใชทักษะหรือองคความรูจากกระบวนการฝกอบรม เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือลดข้ันตอน ลดเวลา ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ภายใตการกํากับดูแลของ
หัวหนางานอยางใกลชิด และมีการตรวจเยี่ยมของทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนระยะๆ 
   13) ประสานการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน หรือผลิตจากการพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
หรือการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลรวมกับผูประกอบกิจการ ผูจัดการ หัวหนางาน 
หรือประธานกลุมฯ 
   14) รวมกับผูเก่ียวของสรุปผลการดําเนินการ เพ่ือเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีการเปรียบเทียบขอมูล กอน – หลัง 
ดําเนินการ เชน ผลิตภาพแรงงาน คุณภาพของสินคา จํานวนของเสีย ระยะเวลาท่ีใชในการผลิต ผลการตอบรับ 
ของลูกคา การบริหารจัดการวัตถุดิบ และเปรียบเทียบสัดสวนเปนผลิตภาพแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือการลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา หรือคิดเปนจํานวนเงินท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึน เปนตน 
   15) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ พรอมท้ังสงมอบแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหผู
ประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน นําไปใชประโยชนการการดําเนินธุรกิจตอไป 
   16) สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบ 
เปนระยะ ๆ ผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน 

  2. การใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน 
ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง 
  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   1) แตงตั้งคณะทํางาน /ประชุมคณะทํางานคัดเลือกสถานประกอบกิจการ 
   2) แตงตั้งผูประสานงาน คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
   3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินโครงการฯ ใหกับสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการฯ  
ทีมท่ีปรึกษา และผูประสานงานโครงการฯ 
   4) ดํ า เนินการแสวงหาความร วม มือ กับองค กร เครื อข ายการ พัฒนาฝ มือแรงงาน
สถาบันการศึกษา ใหเขารวมเปนท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 เพ่ือใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานแก SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน  
   5) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย 
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 5.1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 
 5.2) กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 5.3) กลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส 
 5.4) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 5.5) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 5.6) กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 5.7) กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 
 5.8) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
 5.9) กลุมอุตสาหกรรมทองเท่ียวกลุมรายไดดี และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 5.10) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล 
   6) เจาหนาท่ีและทีมท่ีปรึกษา ดําเนินการใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบ
กิจการ ท่ีเขารวมโครงการฯ ในระยะเวลา 7 เดือน จํานวนไมนอยกวา 7 ครั้ง โดยดําเนินการใหคําปรึกษา 
วิเคราะหขอมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะหเพ่ือประเมินปญหาท่ีพบ ตลอดจนใหคําปรึกษา 
แนะนํา เพ่ือกําหนดวิธีการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไมนอยกวารอยละ 10 และการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
สินคาหรือบริการไมนอยกวารอยละ 10 โดยมีเง่ือนไข โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน ในระยะเวลา 210 วัน  
โดยเขาใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไมนอยกวา 7 ครั้ง โดยแบงเปน 4 งวดงาน ดังนี้ 
 งวดท่ี 1  ภายใน 45 วัน หลังลงนามสัญญาจาง 
 ให คําปรึกษา 2 ครั้ ง จัดทําคู มือให คําปรึกษา วิ เคราะหขอมูล SWOT และประเมิน
สภาพแวดลอม 
 งวดท่ี 2  ภายใน 90 วัน หลังลงนามสัญญาจาง  
 ใหคําปรึกษา 3 ครั้ง จัดทําหลักสูตรฝกอบรม พรอมเนื้อหาการฝกอบรม คัดเลือก จัดสง
รายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรม และรายงานความคืบหนา (Mid-term Report) 
 งวดท่ี 3  ภายใน 180 วัน หลังลงนามสัญญาจาง  
 ใหคําปรึกษา 2 ครั้ง จัดสงรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ และคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
 งวดท่ี 4  ภายใน 210 วัน หลังลงนามสัญญาจาง  
 จัดทํารายงานกรณีศึกษา คูมือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน วีดีทัศนประกอบคํา
บรรยาย แผน DVD ขอมูลผลการดําเนินงาน และสรุปผลการใหคําปรึกษา 
   7) ท่ีปรึกษานําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน  
 7.1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ (Inception Report) 
 7.2) ความกาวหนาระหวางโครงการ (Mid-term Report) 
 7.3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ (Final Report) เม่ือเสร็จสิ้น
โครงการฯ 
   8) ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และตรวจรับงานจางในแตละสัญญาจางท่ีปรึกษา 
   9) ทบทวนผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมทราบ  

กิจกรรมท่ี 2 "พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน” เปาหมาย 10,000 คน 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการ 
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  2) ประสานงานขอรางหลักสูตรฝกอบรมท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลกับ “นักพัฒนาผลิตภาพ
แรงงาน” ท่ีดําเนินการใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกวิสาหกิจขนาดยอม SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน 
ไมเกิน 50 คน กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ท่ีมีสมาชิกไมเกิน 50 คน จํานวน 80 แหง 
และทีมท่ีปรึกษาท่ีใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานแกวิสาหกิจขนาดกลาง SME ท่ีมีลูกจางหรือพนักงาน 
ตั้งแต 51 – 200 คน จํานวน 105 แหง  
  3) ทบทวนเนื้อหารางหลักสูตรฝกอบรมวามีความสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม  
และนําเสนอผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือลง
นามใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีใชในการฝกอบรม 
  4) คัดเลือกกลุมเปาหมายเขาฝกอบรม กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ  
  5) ขออนุมัติดําเนินการจัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามแนวทางความรวมมือ “ประชารัฐ” เพ่ือเตรียมการจัดฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ซ่ึงเปนการจัดฝกอบรมเฉพาะดานตามสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี 
  6) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการจัดฝกอบรม เชน คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ
ดาน จัดทําหนังสือเชิญเปนวิทยากร ดําเนินการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุท่ีจําเปน จัดเตรียมสถานท่ีในการฝกอบรม  
  7) ดําเนินการจัดฝกอบรม และกํากับ ดูแลการจัดฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว  
  8) ประเมินผลการฝกอบรม และสรุปผลการดําเนินงาน  
  9) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบเปนระยะ ๆ ผานระบบสารสนเทศ
ของหนวยงาน 

  กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาเครือขายการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน เปาหมาย 5,000 คน 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมาย 
  2) ประสานงานขอมูลกับหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย 
สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานสงเสริมสหกรณการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบกิจการ SME 
กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  3) เผยแพรขอมูล วัตถุประสงค กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 ใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
  4) จัดประชุมหนวยงานเครือขายการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
  5) เชิญผูแทนหนวยงานเครือขาย สถาบันการศึกษา และบุคคลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือชี้แจง 
แนวทางการดําเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย สู SME 4.0 
  6) จัดเตรียมความพรอมกอนการประชุม ขอมูลท่ีใชสําหรับการประชุม วิทยากร สถานท่ี และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  7) ดําเนินการจัดประชุมเครือขายการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว  
  8) เชิญชวนผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสหกรณ เขารวม
โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0  
  9) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบเปนระยะๆ ผานระบบสารสนเทศ
ของหนวยงาน 
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  กิจกรรมท่ี 4 ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  ในกรุงเทพมหานคร และ 76 

จังหวัด ทํางานเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการประชาชาชน “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน” เปาหมาย 30,800 คน (400 คน x 77 จังหวัด) 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการ 
  2) ประสานงานขอมูลกับหนวยงานภาคีในพ้ืนท่ี อาทิ สํานักงานจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ 
หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  3) เผยแพรขอมูล วัตถุประสงค กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 
“ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน” ใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
  4) จัดทําแผนการออกหนวยเคลื่อนท่ี เนนการทํางานเชิงรุก “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน” จํานวน 12 ครั้ง/จังหวัด เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธโครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 
การใหคําแนะนําเบื้องตนในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน การเพ่ิมมูลคาของสินคาและบริการ เปนตน 
  5) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ อาทิ การมอบหมายเจาหนาท่ีใหรับผิดชอบขอมูลท่ีใช
สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ ใหบริการประชาชนและกลุมเปาหมาย และสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ  
  6) ดําเนินการออกหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการประชาชน “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน” ใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว  
  7) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบทุกเดือน ผานระบบสารสนเทศ ของ
หนวยงาน 

  กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาสรรถนะ “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพ่ือใหคําปรึกษาการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 200 คน (หนวยงานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 แหง แหงละ 4 คน 

และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 52 แหง แหงละ 2 คน) 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน (หนวยงานสวนกลางดําเนินการ) 
  1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการ 
  2) ประเมินและวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือวางแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี  
  3) จัดทําเนื้อหาการฝกอบรม และแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
กรมพัฒนาฝมือแรงงานท่ีจําเปน เนนการทํางานเชิงบูรณาการ การคิดเชิงระบบ การมองภาพแบบองครวม 
ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสราง “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” ท่ีมีความสามารถในการใหคําปรึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน 
  4) ประสานงานเก่ียวกับ วิทยากร เนื้อหาการฝกอบรม สถานท่ีฝกอบรม และการเตรียมความพรอม
อ่ืน ๆ กอนการฝกอบรม 
  5) ขออนุมัติโครงการจัดฝกอบรม “พัฒนาสมรรถนะนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพ่ือเสริมสราง
ความเชื่อม่ันในการใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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  6) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ อาทิ การมอบหมายเจาหนาท่ีใหรับผิดชอบขอมูลท่ีใช
สําหรับ การฝกอบรม เนื้อหาการฝกอบรม ท่ีพัก ยานพาหนะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
  7) ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามแผนงาน 
ท่ีวางไว 
  8) ประเมินผลการฝกอบรม รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบ 

5. ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับ 

 5.1 ผลผลิต 

  5.1.1 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหแกผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
สหกรณ จํานวน 185 แหง ไดรับคําแนะนําในกระบวนงานท่ีสําคัญดานการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ 
  5.1.2 กําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
สหกรณ จํานวนไมนอยกวา 10,000 คน ไดรับการพัฒนาทักษะและยกระดับใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน โดยเนนความรู ทักษะท่ีจําเปนในการแกไขปญหาหนางาน สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบ
กิจการของตน 
  5.1.3 พัฒนาเครือขายเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน จํานวนไมนอยกวา 5,000 คน  
  5.1.4 พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวนไมนอยกวา 200 คน ไดรับการพัฒนา
องคความรูและสมรรถนะในการใหคําปรึกษาเพ่ือประยุกตใชในการใหคําปรึกษาดานการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
ในอนาคต 
  5.1.5 ทํางานเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ เปาหมายเนนประชาสัมพันธโครงการและทํากิจกรรมท่ีเปนภารกิจของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
 5.2 ผลลัพธ 

  5.2.1 ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ  มี ขีด
ความสามารถ ในการแขงขันสูระดับสากล 
  5.2.2  ทีมงานในสถานประกอบกิจการไดรับการพัฒนาทักษะดานการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สามารถประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตรและองคความรูดานการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ตามแนวทาง STEM Workforce  
  5.2.3  ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ไดเขาถึงบริการ
จากภาครัฐมากยิ่งข้ึน 
  5.2.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ เกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําใน
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 5.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

  เชิงปริมาณ 
  1) ใหคําปรึกษาเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหกับผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หรือกลุมสหกรณ จํานวน 185 แหง  
  2) พัฒนาเครือขายเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงานไมนอยกวา 15,000 คน  
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  เชิงคุณภาพ 
  1) คาเฉลี่ยของการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิตหรือบริการไมนอย
กวารอยละ 10 
  2) สรางมูลคาทางเศรษฐกิจหรือลดตนทุนผูประกอบกิจการ คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 100 ลาน
บาท/ป 
 

 
สวนท่ี 4 : รายละเอียดงบประมาณ  

  จํานวนเงิน 42,197,400 บาท (สี่สิบสองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) โดยขอเบิกจาย
จากเงินงบประมาณป 2563 งบรายจายอ่ืน  
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แผนงานพ้ืนฐาน การดําเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานการพัฒนา 

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ* ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

งบประมาณ 300,642,000 บาท 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต    
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนระดับท่ี 3  

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  

 
กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน งบประมาณ 38,011,400 บาท 

 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร เพ่ือรองรับการทดสอบฝมือแรงงาน

แหงชาติ (ภาคความรู)  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 22 เพ่ือเปนการสงเสริม 
การพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ  
เสนอรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบ และมาตรา 23 ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และไดมีการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 การดําเนินงานดานมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาฝมือแรงงาน เนื่องจากมาตรฐานฝมือแรงงานเปนขอกําหนดทางวิชาการท่ีใช
เกณฑวัดระดับฝมือ ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ 
กระบวนงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในข้ันตอนตางๆ อาจจะเกิด
ปญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต โดยเฉพาะข้ันตอนการดําเนินการทดสอบและข้ันตอนการตรวจผลการ
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ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เนื่องจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ตองเปนผูใชดุลยพินิจ อาจจะเกิดการทุจริต ไมโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้ 

 1.1  ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไมสามารถใชทักษะฝมือ ความรูความสามารถ 
และทัศนคติในการผลิตสินคาและบริการใหกับสถานประกอบกิจการไดอยางมีมาตรฐานและคุณภาพ 
ตามท่ีตองการ 

 1.2  สถานประกอบกิจการไมสามารถลดตนทุนการผลิตสินคา และบริการไมมีคุณภาพรวมถึงผลิต
ภาพแรงงานได 

 1.3  ผูบริโภคขาดความม่ันใจวาสินคาและบริการท่ีผานการผลิตจากผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติมีคุณภาพและความปลอดภัยอยางเพียงพอ 

 1.4  ประเทศขาดความสามารถในการแขงขันในประเทศและตลาดโลก ตลอดจนขาดความเชื่อม่ัน 
จากบริษัทตางชาติท่ีจะมาลงทุนดําเนินกิจการในประเทศไทย 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในทุกวงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล และเพ่ือใหกาวขามกับดักรายไดประชากรในระดับปาน
กลางสูรายท่ีสูงข้ึน ยอมกระตุนใหทุกภาคสวนตระหนักและใหความสําคัญในการเพ่ิมผลิตภาพและผลสัมฤทธิ์ 
ในการปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ทางดานการผลิตและบริหารจัดการมาประยุกตใชมาก
ยิ่งข้ึน การใหบริการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของหนวยงานภายใตสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ในปจจุบันซ่ึงใชระบบการทดสอบภาคความรู (ทฤษฎี) ดวยระบบท่ีเปนเอกสารหรือกระดาษ การบริหารจัดการ
และแกปญหาตางๆ ในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจึงขาดประสิทธิภาพ เกิดความลาชาและลาสมัย  
ขาดความโปรงใส อาจจะมีการทุจริต ขาดความนาเชื่อถือ เกิดความไมไววางใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีและผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ไมมีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปน
เครื่องมือ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการของหนวยงานใหทันสมัย ดังนั้นเพ่ือใหระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับการพัฒนาเปนรูปธรรมตามนโยบายและขอสั่งการของผูบริหารซ่ึงได
ตระหนักและใหความสําคัญดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังขอสอบ เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการ ซ่ึงจะชวยอํานวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยท่ีใหบริการใน
สวนภูมิภาคใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ทันสมัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล และเสริมสรางศักยภาพให
โปรงใสตรวจสอบไดในการปฏิบัติภารกิจเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

 ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 กระบวนการ
ดําเนินงานดังกลาว มีความจําเปนตองพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือในการใหมีการในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล การรายงานผล การเชื่อมโยง
ขอมูล และตรวจสอบขอมูลผูเขารับการทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการควบคุมการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของทุกหนวยงานท่ัวประเทศ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีผลกระทบกับผูรับบริการใหมี
ความถูกตอง ครบถวน รองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การบริหารงานของผูบริหารและการบริการ
ประชาชน และตองเตรียมความพรอมของขอมูลมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในการจําแนกและกําหนด
ระดับความรูความสามารถ การจัดทําคลังขอสอบภาคความสามารถ การจัดทําฐานขอมูลผูทดสอบ จึงจะตอง
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร สําหรับรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) เพื่อสรางกลไกการปองการการทุจริตใหเข็มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพตอไป  
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2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการ 
ทาง อิเล็กทรอนิกส (E - Testing System) ใหมีการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบฐานขอมูล Data Center  
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานสามารถใชงานผาน Web Application ได 

 2.2  เพ่ือพัฒนากระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการ
ทาง อิเล็กทรอนิกส (E - Testing System) ใหมีความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีของผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน มีหลักเกณฑการใชขอสอบท่ีสามารถสุมเลือกท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน เกิดความ
เปนธรรมกับผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ซ่ึงสงผลใหการพัฒนาฝมือแรงงานไดเกิด
ประโยชนแกแรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติอยางแทจริง 

 2.3  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือและเกิดความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูทดสอบ 
มาตรฐานฝมือแรงงานใหกับแรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการและประเทศชาติ รวมท้ังเปนการยกระดับ 
ธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 2.4  เพ่ือสรางความรวดเร็วทันสมัยในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริหารจัดการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความเปนยั่งยืนตอไป 

3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   3.1 กลุมเปาหมาย 

    3.1.1 ประชาชนท่ีเปนกําลังแรงงานของประเทศ ท่ีประสงคจะเขารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาอาชีพตางๆ 
    3.1.2 สถานประกอบกิจการ องคกรอาชีพ และหนวยงานของรัฐ ท่ีประสงคจะเปน 
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
    3.1.3 ผูดําเนินการทดสอบ เจาหนาท่ีผูประสานการทดสอบ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูบริหารหนวยงาน และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบัน/สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน 

3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย 

   3.2.1 ประชาชนคนไทย 
   3.2.2 สถานประกอบกิจการ หรือผูประกอบกิจการ 
   3.2.3 องคกรอาชีพ และหนวยงานของรัฐ 
   3.2.4 บุคลากร พนักงานเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
4. เปาหมายและผลลัพธของโครงการ  

 4.1 เปาหมายโครงการ 

   4.1.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  
และพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
(E-Testing System) ใหมีการเชื่อมโยงกับขอมูลระบบ Data Center ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือสราง
ความรวดเร็วทันสมัยในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใชในการบริหารจัดการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
จํานวน 1 ระบบ  
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   4.1.2  จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ สําหรับรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) ท่ีสามารถบริหารจัดการทดสอบ 
ลงทะเบียนเขาสอบ การจัดการขอสอบ ประมวลผลขอมูลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบ จัดเก็บสถิติการ
ทดสอบของหนวยงานปฏิบัติ ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 1 ระบบ 

 4.2 ผลลัพธ 

4.2.1  ประชาชนผูใชบริการมีทางเลือกในการเขารับบริการทางดานการทดสอบฝมือแรงงาน
แหงชาติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Testing System) ซ่ึงมีประสิทธิภาพ ความทันสมัยในการใหบริการ 
จํานวน 1 ระบบ 

4.2.2  กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดรับระบบ เพ่ือบริหารจัดการคลังขอสอบ (Test Bank)  
ภาคความรู (ทฤษฎี) จํานวน 1 ระบบ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงสามารถรองรับการใหบริการประชาชนได  
มีฐานขอมูลในการจัดเก็บขอสอบเปนระบบคลังขอสอบท่ีปลอดภัย ปองกันการสูญหาย สามารถรักษา 
ชั้นความลับของขอสอบ และสามารถปรับปรุงขอสอบใหเปนปจจุบันในการนําไปใชใหตรงกันท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

4.2.3  กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing) จํานวน 1 ระบบ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีสูงข้ึนในการใหบริการ
ประชาชน ผู ท่ีเขารับการทดสอบได ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ในดําเนินงานดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือมุงกาวสู
สากล รองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ตอไปในอนาคต 

5.  วิธีการดําเนินงาน  

   การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงแหงชาติ (ภาคความรู ) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) และดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร 
เพ่ือรองรับการทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

6.  แผนการดําเนินงาน 

 6.1  พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) ใหสามารถใชงานผาน Web Application ได 

 6.2  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑเพ่ือรองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System)  

7.  งบประมาณ 

  เงินงบประมาณป 2563 จํานวน 26,126,280 บาท (ยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันสอง
รอยแปดสิบบาทถวน) สําหรับการพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้ 
 

ท่ี รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท)    

ราคารวม 

(บาท)    

1. พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

(ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing 

System) ใหสามารถใชงานผาน Web Application ได 

1 ระบบ 4,000,000 4,000,000 
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ท่ี รายการ จํานวน หนวย 
ราคาตอหนวย 

(บาท)    

ราคารวม 

(บาท)    

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

ขนาดจอไมนอยกวา 19 น้ิว (เพ่ือรองรับการควบคมุการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส:  

E-Testing พรอมซอฟทแวร) แบบ ICT ขอ 8 

44 เครื่อง 22,000 968,000 

3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลเปนระบบ

สัมผสัหนาจอหรือ ทัชสกรีน (Touchscreen) แบบ All in 

one พรอมกลอง Internal Webcam ท่ีความละเอียดไม

นอยกวา HD ขนาดจอ ไมนอยกวา 21 น้ิว เพ่ือรองรับการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  : 

E-Testing 

542 เครื่อง 27,990 15,170,580 

4. เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA  

(480 Watts) แบบ ICT ขอ 61 

586 เครื่อง 2,500 1,465,000 

5. อุปกรณเช่ือมตอระบบเครือขายแบบไรสาย All in one  79 เครื่อง 3,100 244,900 

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก     แบบสิทธิการใชงาน

ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย  แบบ ICT ขอ 69 

586 ชุด 3,800 2,226,800 

7. โตะคอมพิวเตอรขนาด 80 × 60 x 75 ซม. 586 ตัว 2,000 1,172,000 

8. เกาอ้ีสํานักงานสดีํา 586 ตัว 1,500 879,000 

 รวมท้ังหมด  26,126,280 
 

9. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  9.1 สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 
  9.2 สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 77 แหง 
  9.3  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ  
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 10.1 ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(E-Testing) มีการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ Data Center ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สามารถลงทะเบียนและ
ทดสอบผาน Web Service สืบคนขอมูล ออกรายงานผล  
 10.2  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีกระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาค
ความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing) โดยใชระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน สามารถเพ่ิมความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดความเสี่ยงจากการทุจริต รองรับการใหบริการแกประชาชนผูเขารับการ
ทดสอบ ผูประกอบกิจการ และเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ประชาชน แรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการ ผูใชบริการ เกิดความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในกระบวนการและข้ันตอนการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซ่ึงใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการ



72 
 
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซ่ึงสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย และมี
ความพรอมในการใชงานรองรับการใหบริการไดตลอดเวลา 
 10.4  เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และผูเก่ียวของมีความรูความเขาในในการใชงาน
ระบบการทดสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนรองรับการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
และการใหบริการประชาชน  
 

กิจกรรม  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมาย 

3,700,000 คน งบประมาณ 222,764,200 บาท 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหสถานประกอบกิจการใชในการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร รายละเอียดท่ีเก่ียวของและ
รายการคาใชจายในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 

2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

3. เพ่ือใหการบริการในการรับรองหลักสูตร รายละเอียดท่ีเก่ียวของและรายการคาใชจายในการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เปนไปดวยความเหมาะสม และเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ  
 คํานิยาม 

 “การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวา กระบวนการท่ีทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางาน 
มีฝมือ ความรู ความสามารถ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการทํางาน อันไดแก  
การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 “การฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน 
และการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ 
 “การฝกเตรียมเขาทํางาน” หมายความวา การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางานเพ่ือใหสามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 “การฝกยกระดับฝมือแรงงาน” หมายความวา การท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจางได
ฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพท่ีลูกจางปฏิบัติงานอยูตามปกติ เพ่ือใหลูกจางไดมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงข้ึน 
 “การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ” หมายความวา การท่ีผูประกอบกิจการซ่ึงเปนนายจางจัดใหลูกจาง 
ไดฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ิมเติมในสาขาอาชีพอ่ืนท่ีลูกจางมิไดปฏิบัติงานอยูตามปกติ เ พ่ือใหลูกจาง 
ไดมีความรู ความสามารถท่ีจะทํางานในสาขาในอาชีพอ่ืนนั้นไดดวย 
 “หลักสูตร” หมายความวา หัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 “ผูดําเนินการฝก” หมายความวา ผู ซ่ึงจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานตามหลักสูตรและ
รายละเอียดเก่ียวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานท่ีนายทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูรับการฝก” หมายความวา ผูซ่ึงเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูดําเนินการฝก 
 “สถานท่ีฝก” หมายความวา สถานท่ีท่ีผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก 
 “ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา สถานท่ีฝกท่ีไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจากหนวยประกอบ
กิจการ 
 “มาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการท่ีใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรู 
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 “การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรูความสามารถ และ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 “ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงาน” หมายความวา ผูทําหนาท่ีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแก 
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 “ผูประกอบกิจการ” หมายความวา ผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือธุรกิจ 
อยางอ่ืน ท้ังท่ีเปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก 
 “นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กลุมเปาหมายดําเนินการ และคุณสมบัติ 

          - สถานประกอบกิจการท่ัวไป ท่ีมีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไป 
          - สถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีมีลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป 
หลักสูตรการฝก 

          - ประเภทหลักสูตร การฝกยกระดับฝมือแรงงาน 
          - แหลงท่ีมาของหลักสูตร เปนหลักสูตรท่ีสถานประกอบกิจการจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน 
          - รายชื่อหลักสูตร (ท่ีผานมา) เปนหลักสูตรท่ีสถานประกอบกิจการจัดอบรมในชวงระยะเวลา  1 ปท่ี
ผานมา (รายละเอียดแนบทาย) 
แนวทาง/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

     วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของข้ันตอนท่ี 1 

 - รับเรื่องตรวจเอกสารข้ันตนเก่ียวกับการขออนุมัติหลักสูตรคาใชจาย หากไมถูกตองใหสงเอกสาร
คืนใหสถานประกอบกิจการกลับไปแกไข หากถูกตองใหดําเนินการข้ันตอไป 
 - ลงทะเบียนเอกสารท่ีผานการตรวจเบื้องตนตามกําหนดเวลา รับ/สงตามกระบวนการปฏิบัติงาน  
และจายงานใหผูพิจารณาหลักสูตรและคาใชจาย 
 วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของข้ันตอนท่ี 2  

 - บันทึกลายมือชื่อ/วันท่ี/เวลาท่ีรับเอกสารไปตรวจพิจารณาในสมุดทะเบียนรับ/สง 
 - ตรวจพิจารณาหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม 
 - จัดทําเอกสารและหนังสือรับรองเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอนายทะเบียน 
 วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของข้ันตอนท่ี 3 

  - เจาหนาท่ีเสนอเรื่องผานหัวหนาฝาย/หัวหนางานท่ีรับผิดชอบ 
  - หัวหนาฝาย/หัวหนางานตรวจสอบเอกสารกอนเสนอ 
  - นายทะเบียนลงนามในหนังสือรับรอง 



74 
 
  - ออกเลขหนังสือรับรองและบันทึกขอมูลลงทะเบียนหนังสือรับรอง 
  - แจงสถานประกอบกิจการมารับหนังสือรับรอง 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและคาใชจาย 

  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2546 
มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ โดยมี
มาตรการจูงใจดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานตางๆ ในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาฝมือแรงงานมากยิ่งข้ึน 
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 ผูท่ีไดรับสิทธิประโยชนจากการฝกอบรม 

 ผูประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไปท่ีดําเนินการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจาง
ของตนหรือบุคคลท่ัวไปกอนรับเขาทํางานตามท่ีกําหนดไวในหมวด 1 
 ทําอยางไรถึงจะไดรับสิทธิประโยชน 

 ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการจัดฝกอบรมตามท่ีกําหนดไวในหมวด 1 ไดแก การฝกเตรียมเขา
ทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน หรือการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ หามมิใหผูประกอบกิจการเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรม
หรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ อันเก่ียวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก (มาตรา 15) 

สิทธิและประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรมฝมือแรงงาน 

- มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548  

- มีสิทธินําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพ่ือเปนครูฝกเขามาในราชอาณาจักร พรอม
คูสมรสและบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะ             

- มีสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ี
นําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือใชฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

- มีสิทธิไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวนสองเทาของคาใชจายท่ีเสียไปในการฝกอบรม
ในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 

- มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
- ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขาทํางาน)                
- ประโยชนท่ีจะไดรับคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเก่ียวกับการ

ฝกอบรมในดานตางๆ  
 กลุมเปาหมาย 

- สถานประกอบกิจการท่ัวไป ท่ีมีลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไป  

- สถานประกอบกิจการท่ีอยูในขายบังคับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ท่ีมีลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไป 

 วิธีการดําเนินงาน 

การย่ืนเอกสารขอรับรองหลักสูตรรายละเอียดท่ีเกี่ยวของและรายการคาใชจาย 

กรณีสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกเอง (In House Training) และกรณีสถานประกอบกิจการสง
ลูกจางไปรับการฝกอบรมภายนอก (Public Training) 

1. แบบคําขอรับการรับรองหลักสูตรและคาใชจายพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับการรับรอง
หลักสูตรและคาใชจายกรณีสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกเอง (In House Training) หรือกรณีสถาน
ประกอบกิจการสงลูกจางไปรับการฝกอบรมภายนอก (Public Training) 

2. เอกสารท่ีใชประกอบขอรับรองหลักสูตร รายละเอียดท่ีเก่ียวของและรายการคาใชจาย 
 2.1 แบบคําขอรับการรับรองหลักสูตรและคาใชจาย พรอมรายละเอียดท่ีเก่ียวของในการฝกยกระดับ

ฝมือแรงงานและฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 ใหถูกตองครบถวน ใชแบบ ฝย/ฝป 1 
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 2.2 รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม ฝกยกระดับฝมือแรงงานและฝก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ กรณีเปนผูดําเนินการฝกเองใชแบบ ฝย/ฝป 2-1 หรือรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรและ
คาใชจายในการฝก รายชื่อผูรับการฝกอบรม กรณีสงลูกจางไปรับการฝกอบรมกับสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ใชแบบ ฝย/ฝป 2-2 

 2.3 รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม กรณีดําเนินการฝกเองพรอมดาวนโหลด File Excel ท่ีเว็บไซต
http://e-service.dsd.go.th เพ่ือกรอกรายชื่อผูรับการฝกอบรมและบันทึกลงในแผน CD หรืออุปกรณบันทึก
ขอมูลใชแบบ ฝย/ฝป 3 

 2.4 กําหนดการฝกอบรม (Agenda) หรือตารางการฝกอบรม 
 2.5 ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม (ผูรับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมไมนอย

กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหลักสูตร) 
 2.6 หลักฐานคาใชจายในการฝกอบรม กรณีใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีท่ีรายการถูกตอง

สมบูรณ ไดแก เลมท่ี เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ระบุชื่อ-ท่ีอยูผูรับเงิน/ชื่อ-ท่ีอยูผูจายเงิน/หลักสูตร/รุน/วันท่ีอบรม/
จํานวนเงิน/วันท่ีรับ-จายเงิน/รายการคาใชจาย (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ท่ีผูดําเนินการจัดจางฝกอบรมใหแนบใบแสดงรายละเอียดคาใชจาย คาท่ีพัก คาอาหารและอาหารวางและ
เครื่องดื่มประกอบดวย) หรือใบสําคัญรับเงินในการจางทําของ คาตอบแทนวิทยากร คาจางทําอาหารและ
อาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน (กรณีฝกอบรมเอง) 

 2.7 เอกสารการอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมของสถานประกอบกิจการ หนังสือเชิญเขารับการ
ฝกอบรม ใบสมัครเขารับการฝกอบรม หนังสือตอบรับการฝกอบรม ใบประกาศนียบัตร แผนพับประชาสัมพันธ
โครงการฝกอบรม (กรณีสงไปฝกอบรมภายนอก) 

 2.8 กรณีสถานประกอบกิจการจางผูอ่ืนจัดฝกอบรมแทนใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และวัตถุประสงคของการกอตั้งกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีรับจัด
ฝกอบรม 

3.  การพิจารณา 
 กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนเจาหนาท่ีรับเรื่องไวพิจารณา หากเอกสารหลักฐานไมครบถวน

ถูกตองเจาหนาท่ีสงเรื่องคืนใหสถานประกอบกิจการผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตอง 
4.  เม่ือรายละเอียดเอกสารหลักฐานถูกตองตามหลักเกณฑเจาหนาท่ีจะพิจารณารายละเอียดและ

คาใชจาย และนําเสนอนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบ และลงนามหนังสือรับรองใหแกผูยื่นคําขอ
รับรองหลักสูตรตอไป 

5.  เม่ือนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบเจาหนาท่ีจะแจงสถานประกอบกิจการมารับหนังสือ
รับรองหากไมเห็นชอบจะแจงสถานประกอบกิจการพรอมเหตุผลท่ีไมรับรองหลักสูตร 
 หนวยงาน/เจาภาพหลัก/รวบรวมขอมูล 

 กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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กิจกรรม ขับเคล่ือนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ กพร.ปช. งบประมาณ 8,540,700 บาท 

 วัตถุประสงค  

       1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพของผูอยูในกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
      2. ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากําลังแรงงาน 
ใหมีความสัมพันธสอดคลองตามนโยบายแหงรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
        3. ประสานนโยบาย แผนการพัฒนาฝมือแรงงาน และแผนการฝกอาชีพของทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือความเปนเอกภาพในการพัฒนาแรงงานขจัดปญหาความซํ้าซอนและความสิ้นเปลือง 
 4. จัดทําแผนการพัฒนากําลังคนรายอุตสาหกรรมท่ีแสดงอุปสงค (ความตองการกําลังคน) ท้ังใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพและอุปทาน (ปริมาณการผลิตและการพัฒนากําลังคน) ของประเทศ 
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ในการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝกอาชีพของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 6. เสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ  
 กลุมเปาหมาย 

  1. กลุมอุตสาหกรรมตางๆ 4. สถาบันการอาชีวศึกษา 
  2. ภาคเอกชน 5. สถาบันอุดมศึกษา 
  3. ภาครัฐบาล 6. หนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานในสวนภูมิภาค 
 วิธีการดําเนินงาน 

 1. ทบทวนแผนพัฒนากําลังคนรายอุตสาหกรรมประจําป 
 2. คัดเลือกอุตสาหกรรม/พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะจัดทําแผนการพัฒนากําลังคน 
 3. กําหนดมาตรฐานการจําแนกอุตสาหกรรม/ตําแหนงงาน/หลักสูตร 
 4. วิเคราะหอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม  วิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม วิเคราะห
ตําแหนงงานหลักและปริมาณกําลังคนในปจจุบันของแตละตําแหนงงาน วิเคราะหความตองการกําลังคนในแต
ละตําแหนงงาน 
 5. การรวบรวมขอมูลการผลิตและการพัฒนากําลังคน 
 6. การกําหนดมาตรการเพ่ือปรับความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของกําลังคน ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 ผลลัพธ 

 1. แนวทางการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคนในมิติรายอุตสาหกรรมและในมิติพ้ืนท่ีท่ีสามารถเชื่อมโยง 
อุปสงค/ความตองการกําลังคนในเชิงปริมาณอุตสาหกรรมและ/หรือพ้ืนท่ีท่ีจะทําแผนการพัฒนากําลังคน 
 2. ขอมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม  หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมท่ีระบุกลุมอุตสาหกรรมยอยท่ีอยู
ภายใตอุตสาหกรรมท่ีจะทําการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคน 
 3. อัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรม  ปริมาณความตองการกําลังคนสวนเพ่ิมในแตละ
ตําแหนงงานลวงหนา 5 ป 
 4. ไดหลักสูตรการศึกษาท่ีเตรียมกําลังคนเขาสูตําแหนงงานตางๆ พรอมประมาณการปริมาณการผลิต
ลวงหนา 5 ป และหลักสูตรการฝกฝมือ/การฝกอบรมเพ่ือเตรียมคนเขาสูตําแหนงงานตางๆ พรอมประมาณการ
ปริมาณการผลิตลวงหนา 5 ป 
 5. มาตรการพัฒนากําลังคนเพ่ือปรับความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (สวนกลาง) 
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กิจกรรม พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เปาหมาย 210 คนงบประมาณ 2,720,000 บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีจํานวนคนพิการประมาณ 1.75 ลานคน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 66 ลานคน และ
จํานวนคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการ 1.75 ลานคน พบวาเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย 
มากท่ีสุด จํานวน 852,733 คน และแนวโนมในอนาคตจะมีมากข้ึน ท้ังทางโรคเบาหวานและประสบอุบัติเหตุ 
ซ่ึงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป เนื่องจากคนพิการขาขาดสวนใหญอาศัยอยูในชนบทหางไกล ทุรกันดาร รวมท้ังยากจน
ไมสามารถเดินทางไปขอรับบริการทําขาเทียมในโรงพยาบาล ซ่ึงเสียเวลาและเงินทองจํานวนมากกวาจะได 
ขาเทียม จึงมีความจําเปนตองพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในสาขาชางเครื่องชวยคนพิการเพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนชางทําขาเทียมเพ่ือใหบริการคนพิการประจําโรงพยาบาลตาง ๆ 
 จากปญหาความตองการชางเครื่องชวยคนพิการในโรงพยาบาลประจําอําเภอและประจําจังหวัดมีจํานวน
มากเพ่ือทํางานในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ ในขณะท่ีมูลนิธิขาเทียมฯ ไมสามารถผลิตและพัฒนาชางเครื่องชวย
คนพิการไดเพียงพอกับความตองการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม จึงไดรวมกับมูลนิธิขาเทียม  
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทําโครงการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะฝมือแรงงานในสาขาชางเครื่องชวยคนพิการ เพ่ือแกไขปญหาการขาด
แคลนชางเครื่องชวยคนพิการ (ทําขาเทียม) ใหเพียงพอและสามารถบริการคนพิการไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว   

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาความรู และทักษะฝมือแรงงานใหเปนชางเครื่องชวยคนพิการ ใหสามารถปฏิบัติงาน 
ในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลประจําจังหวัดและชุมชนได 
 2.2  เพ่ือพัฒนาฝมือชางเครื่องชวยคนพิการ ใหมีมาตรฐานฝมือแรงงานท่ีสูงข้ึน สามารถจัดทําขาเทียม
ใหแกคนพิการขาขาด ใหไดรับขาเทียมท่ีดี มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

2.3  เพ่ือแกไขปญหาการขาดแรงงานดานชางเครื่องชวยคนพิการ พัฒนาใหแรงงาน มีประสิทธิภาพ 
ในการทํางานสูงข้ึน สรางโอกาสในการทํางาน และมีความกาวหนาในอาชีพเพ่ิมข้ึน 

3.  กลุมเปาหมาย รวม 210 คน 

      กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 700 ชั่วโมง ใหกับ

แรงงานใหม แรงงานในตลาดแรงงาน ผูวางงาน บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจประกอบอาชีพ เปนชางเครื่องชวยคนพิการ 
จํานวน 20 คน โดยแบงการฝกออกเปน 2 ชวง ไดแก 

            ชวงท่ี 1  ฝกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระยะเวลาฝก 5 เดือน ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
          ชวงท่ี 2  นําผูรับการฝกออกหนวยฝกอบรมภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) ณ หนวยทําขาเทียม

พระราชทานเคลื่อนท่ี (สถานท่ีตามท่ีมูลนิธิขาเทียมฯ กําหนด) 
  กิจกรรมท่ี 2 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 35 ชั่วโมง เพ่ือการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 และระดับ 2 จํานวน 2 รุน รวม 40 คน  
           รุนท่ี 1 เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการผูท่ีเคย

ผานการฝกอบรมชางเครื่องชวยคนพิการมาแลว จํานวน 20 คน  
      รุนท่ี 2 เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 2 ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการ 

ผูท่ีไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ 
ระดับ 1 มาแลว จํานวน 20 คน 
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      กิจกรรมท่ี 3 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการทําขาเทียมระดับขอสะโพก (HIP) จํานวน 60 

ชั่วโมง จํานวน 1 รุน ใหกับผูมีประสบการณทําขาเทียมใตเขาสําหรับผูพิการท่ีมีตอขาซับซอน หรือ ทําขาเทียม 
เหนือเขาสําหรับผูพิการท่ีมีตอขาซับซอนมาแลว จํานวน 6 คน  
     กิจกรรมท่ี 4 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการซอมบํารุงรถเข็นผูปวย (Wheelchair) จํานวน 30 

ชั่วโมง จํานวน 1 รุน ใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในสาขาอาชีพชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 24 คน 
  กิจกรรมท่ี 5 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 และ ระดับ 2

ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน สาขาชาง เครื่องชวยคนพิการ 
ระยะเวลาฝก 700 ชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานมาแลว ซ่ึงเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบสาขาชางเครื่องชวยคน
พิการ จํานวน 20 คน 
     กิจกรรมท่ี 6 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทํางานสูงข้ึน จํานวน 12 ชั่วโมง ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียม, 
ชางเครื่องชวยคนพิการและเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานประจํามูลนิธิขาเทียมฯ จํานวน 1 รุน จํานวน 100 คน  
4. วิธีดําเนินการ   

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม รวมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พิจารณาคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารับการฝกอบรม โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิขาเทียม พรอมท้ังแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานขาเทียม และกลุมเปาหมายเขารับทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวย 
คนพิการ ระดับ 1 ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1   
5. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
หนวยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนท่ี (สถานท่ีตามท่ีมูลนิธิขาเทียมฯ กําหนด) 
6. งบประมาณ 

    งบประมาณท้ังส้ิน 2,720,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถวน) รวม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

    กิจกรรมท่ี 1 การฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ 700 ชั่วโมง 

***รวมใชจายงบประมาณ 2 ชวง เปนเงิน 1,152,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน)  

    กิจกรรมท่ี 2 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 35 ช่ัวโมง (เพ่ือการ 

                   ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 และระดับ 2) จํานวน 2 รุน รวม 40 คน 

                   (ผูรับการฝก จํานวน 20 คน วิทยากร 5 คน และผูประสานงาน 2 คน จํานวน 27 คน) ตอรุน 
 **งบประมาณ 2 รุนจํานวน 786,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถวน)  

    กิจกรรมท่ี 3 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการทําขาเทียมระดับขอสะโพก (HIP) จํานวน  

                       60 ชั่วโมง จํานวน 1 รุน จํานวน 6 คน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ  

     หมายเหตุ: เหตุผลความจําเปนท่ีตองฝกอบรม 6 คนตอรุน เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในการ 
                   ทําขาเทียมระดับขอสะโพก และยังขาดแคลน “นายแบบ” (สําหรับใชเปนหุนในการฝก)             
                  (ผูเขารับการฝก 6 คน วิทยากร 2 คน ผูประสานงาน 1 คน จํานวน 9 คน)  
**งบประมาณ จํานวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน)  
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  กิจกรรมท่ี 4 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการซอมบํารุงรถเข็นผูปวย (Wheelchair)  

                        จํานวน 30 ชั่วโมง จํานวน 1 รุน จํานวน 24 คน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ 

                     (ผูเขารับการฝก 24 คน วิทยากร 2 คน ผูประสานงาน 1 คน จํานวน 27 คน)  
           **งบประมาณจํานวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 5 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 จํานวน 10 คน  

และ ระดับ 2 จํานวน 10 คน 
                **งบประมาณจํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันบาทถวน) ดังนี้ 

   กิจกรรมท่ี 6 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

                  ในการทํางานสูงข้ึน จํานวน 12 ชั่วโมง จํานวน 1 รุน รวม 100 คน  

                   (ผูเขารับการฝก 100 คน วิทยากร 8 คน ผูประสานงาน 1 คน รวม 109 คน) 
         **งบประมาณจํานวน 252,000  บาท (สองแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน) ดังนี้ 

**รวมงบประมาณ 6 กิจกรรม เปนเงินท้ังส้ิน 2,720,000  บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถวน)  

หมายเหตุ       1) วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายภายใตแผนงานโครงการเดียวกันได

ทุกกิจกรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริง โดยคํานึงถึงความ จําเปน เหมาะสม และ
ประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการ ในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน           
คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทาง   
ไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนับสนุนวัสดุเครื ่องมือ
เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ (ในสวนท่ีทางราชการไมสามารถจัดซ้ือไดตามระเบียบราชการ ตัวอยางเชน  
ขอเขาขอตอ อุปกรณชิ้นสวนประกอบในการทําขาเทียม) และหลักสูตรการฝกท่ีใชสถานท่ีฝกอบรม ณ มูลนิธิ
ขาเทียม ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกในการดูแลผูพิการขาขาดท่ีมาขอรับ
บริการทําขาเทียม จัดสถานท่ีพักใหผูพิการและญาติผูดูแลระหวางรอรับขาเทียมใหม จัดสถานท่ีสําหรับ
ฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม รวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 ท้ังการทดสอบภาคทฤษฎีและทดสอบ
ภาคปฏิบัติ  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  สามารถผลิตบุคลากรใหเปนชางเครื่องชวยคนพิการ ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของ
โรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมข้ึน 

9.2  มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการใหบริการจัดทําขาเทียมใหคนพิการขาขาดใหไดรับขาเทียมท่ีดี  
มีคุณภาพ และไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ิมข้ึน   

9.3  สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานดานชางเครื่องชวยคนพิการได แล ชางเครื่องชวยคน
พิการ ไดงานทํา มีรายไดสูงข้ึน หรือไดรับการบรรจุเขาทํางานประจําโรงพยาบาลชุมชน ท่ัวประเทศเพ่ิมข้ึน 
10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม  
                   และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
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แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 

 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  
 

1. ช่ือโครงการ* โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 76,160,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง             จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

       อยูระหวางดําเนินการ             ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
     แผนงานยอย  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน     
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายหลักท่ี 8.3  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0  
 นโยบายเรงดวน ขอ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

 
สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ  : โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและ

สมรรถนะแรงงาน 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1 อุตสาหกรรมของไทยในปจจุบันและอนาคต  
  (1) เทคโนโลยีเขาถึงทุกภาคสวนของสังคม ปจจุบันเทคโนโลยีไดกลายเปนสิ่งจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชากรท้ังในระดับครัวเรือน สังคมทุกระดับ ทุกวัย และเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ  โดยมีภาคอุตสาหกรรมเปนกลไกสําคัญในการผลิตสินคาเพ่ือปอนสู 
ความตองการของทุกภาคสวนของสังคมดังกลาว และยังมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงปรับตัวใหเทาทันกับเทคโนโลยีของโลกท่ีปรับเปลี่ยนไปเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเขาสูยุค Industry 4.0 ซ่ึงจะมีการแขงขันท่ีสูงมาก ธุรกิจท่ีจะอยูรอดไดในยุค 
Industry 4.0 ตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเขามาใชในกระบวนการผลิตอัจฉริยะ เชน 
ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ โดยจะชวยในดานการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด การผลิต 
ท่ีไดชิ้นงานจํานวนมาก สินคามีคุณภาพ ลดตนทุน เขาถึงตลาดไดรวดเร็ว/ท่ัวถึงผานระบบคอมพิวเตอร และ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เปนตน 

  (2)  การเตรียมความพรอมประเทศเพ่ือเขาสูยุค Industry 4.0 รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบาย 
Thailand 4.0 เพ่ือเปนเครื่องมือในการนําประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ท่ีมีความม่ังค่ัง 
และยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง ซ่ึงตองปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
การขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการท่ีตองใชทักษะ
ชั้นสูง โดยเปลี่ยนแปลงใน 4 ระบบหลัก ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และแรงงาน   

  (3) อุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เปนอุตสาหกรรมท่ีมุงการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมประเทศไทยในการกาวไปสูการอุตสาหกรรมยุค 4 ดังนี้ 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต (Future Industry)  ตามนโยบาย Thailand 4.0 
First S – Curve New S - Curve 

1. ยายนตสมัยใหม 
2. อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
3. แปรรูปอาหาร 
4. ทองเท่ียวกลุมรายไดดีและทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
5. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. หุนยนต 
2. ดิจิทัล 
3. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
4. การบินและโลจิสติกส 
5. การแพทยครบวงจร 

   (4) กลุมอุตสาหกรรมสวนใหญของประเทศไทยในปจจุบัน ยังเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีอยูในยุค 
  (4.1) อุตสาหกรรม Thailand 2.0 หรือ Light Industry (อุตสาหกรรมเบา) ซ่ึงเนนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก และจางงานจํานวนมาก มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน  
เรียกไดวาเปนอุตสาหกรรม Industrialization มีสวนชวยใหเกิดการยกระดับรายไดของประชากรใหเปนรายได
ปานกลาง 
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  (4.2) อุตสาหกรรม Thailand 3.0 หรือ Heavy Industry (อุตสาหกรรมหนัก) มุงเนน
พัฒนาการผลิตเพ่ือการสงออก เนนการลงทุน การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว
อยางตอเนื่อง ตามยุคโลกาภิวัฒน ประเทศไทยเผชิญกับดัก 3 ประการในยุคนี้ ไดแก กับดักประเทศรายได 
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล 
   อุตสาหกรรม Light Industry และ Heavy Industry ยังเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของประเทศ 
และมีการใชแรงงานแบบเขมขน นอกจากนั้นในมิติยุคอุตสาหกรรมดังกลาวแลว ประเภทอุตสาหกรรมท่ียังมี
ความสําคัญในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ยังมีพลังในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการจางแรงงาน ซ่ึงรอการ
ปฏิรูปและพัฒนา (อุตสาหกรรม Wave S – Curve) จํานวน 9 กลุม ไดแกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมเซรามิก 
อุตสาหกรรมเก่ียวกับแกวและกระจก อุตสาหกรรมไมแปรรูป อุตสาหกรรมเก่ียวกับโลหะ และอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และพลาสติก 

1.2 จากสภาวะคาครองชีพสูงในปจจุบัน สงผลตอแรงงานจํานวนมากท่ีมีคาจางแรงงานนอย ขาดสภาพ
คลองทางการเงิน ไมเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน คณะรัฐมนตรีไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงได
บรรจุการแกไขปญหาไวในนโยบายรัฐบาล และไดแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เม่ือ
วันท่ี 25 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายเรงดวนท่ีกระทรวงแรงงานเปนเจาภาพหลัก คือ นโยบายขอท่ี 5 
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายไดคาแรงแรกเขา และกลไกการปรับอัตราคาจางท่ี
สอดคลองกับสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานผานกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือ
นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกํากับดูแลราคาสินคาไมใหกระทบกับคาครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี   

1.3 พ้ืนท่ี EEC เปนพ้ืนท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย เพ่ือยกระดับใหเปนศูนยกลาง 
การผลิต การคา และการลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ซ่ึงยุทธศาสตรชาติมุงเนนใหพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ีตนแบบท่ีสมบูรณแบบ ชวยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหประเทศไทย
กาวไปสูระดับประเทศพัฒนาโดยเร็ว การปรับโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ขนสง การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย อุตสาหกรรม 
ท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร วัฒนธรรม เชิงนิเวศน  
เชิงสุขภาพ ฯลฯ จึงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกไดแจงวาในป 2562 พ้ืนท่ี EEC มีแนวโนมขาดแคลนแรงงาน ประมาณ 50,000 ตําแหนง  
จากการทําการสอบถามนักลงทุนไทยและตางประเทศท่ีสนใจมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ขอมูลจาก HTTP://mgronline.com)  
  จากประเด็นดังกลาว กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดเสนอโครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ของบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยดําเนินการ
ฝกอบรมแรงงานในพ้ืนท่ี EEC  จํานวน 6,500 คน นอกเหนือจากนั้นในมิติของการรองรับการเคลื่อนยาย
แรงงานจากตางพ้ืนท่ี กระทรวงแรงงานไดมีนโยบายใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเตรียมกําลังแรงงานนอกพ้ืนท่ี 
EEC เพ่ือใหมีทักษะพรอมในรองรับการเคลื่อนยายมาทํางานในพ้ืนท่ี EEC ในอีกทางหนึ่งดวย 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงาน เปาหมาย
จํานวน 20,800 คน งบประมาณ จํานวน 76,160,000 บาท เพ่ือดําเนินการพัฒนาแรงงาน 1)  ใหกําลังแรงงาน
ใหมและแรงงานในตลาด มีความรูความสามารถสมรรถนะและทักษะในการทํางานกับกระบวนการผลิต บริการ
สมัยใหม การปรับเปลี่ยนอาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2) เตรียมความพรอมฝมือกําลังแรงงานรองรับการจายคาจาง และ 3) เตรียมกําลังแรงงานเพ่ือรองรับการ
เคลื่อนยายมาทํางานในพ้ืนท่ี EEC ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน   

http://mgronline.com/
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2. วัตถุประสงค  

(1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะองคความรูสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) เพ่ือสรางนิสัยอุตสาหกรรมและปลูกฝงทัศนคติ (Attitudes) และประสบการณ รวมท้ังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนศาสตรของพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ 

(3) เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับแรงงาน เพ่ือใชประโยชนในการสื่อสารระหวางการ
ทํางานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

(4) เพ่ือ Up skill และ Re skill  แรงงานใหสามารถทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด เตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ  

(5) เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือแรงงานรองรับการจายคาจางท่ีจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขงขัน สอดคลองและเหมาะสมตามความตองการของนายจาง 

(6) เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือแรงงานนอกพ้ืนท่ี EEC ใหมีทักษะฝมือพรอมเคลื่อนยายมาทํางานในพ้ืนท่ี 
EEC และรองรับการมาลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง 

3. กลุมเปาหมาย  

แรงงานใหม นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ 

4. เปาหมาย จํานวน 20,800 คน (1,040 รุนๆ ละ 20 คน)   

(1) ฝกเตรียมเขาทํางานจํานวน 3,000 คน (150 รุนๆ ละ 20 คน)  
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงานจํานวน 17,800 คน (890 รุนๆ ละ 20 คน)  

5. ระยะเวลาดําเนินการ/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  ดําเนินการใน สพร.สนพ. ท่ัวประเทศ 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายท่ีวัดได  

  เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 20,800 คน 

  เชิงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 

7. แนวทางการดําเนินงาน 

(1)  บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอ่ืนท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนม
ความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย แรงงาน 
ไรฝมือ (Unskilled) แรงงานก่ึงฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) 
รวมท้ังแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

(2)  ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 
(3)  ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (SDQA 2020) 
(4)  บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
(5) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง 

งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน) 
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หมายเหตุ  

(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก 
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น 

(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรเตรียมเขาทํางานระยะเวลา 280 ชั่วโมง ข้ึนไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ข้ึนไป ตามท่ีกรมฯ กําหนด 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(1) แรงงานไทยไดรับการยกระดับ (Up Skill) และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ 
องคความรูสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(2) แรงงานไทยมีจิตสํานึกดานนิสัยอุตสาหกรรม มีทัศนคติ (Attitudes) ท่ีดีรวมท้ังคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ รวมท้ังกับเพ่ือนรวมงานและนายจาง มีความพึงพอใจ  

(3) แรงงานไทยสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศในระหวางการทํางานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
(4) แรงงานมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ แผนกงาน ไดตรงกับทักษะฝมือ รวมท้ังเพ่ิมโอกาสใน

การทํางานใหกับผูท่ีวางงาน  
(5) แรงงานมีฝมือสูงข้ึน รองรับการจายคาจางตามสมรรถนะและฝมือตามความตองการของนายจาง 
(6) แรงงานนอกพ้ืนท่ี EEC มีทักษะฝมือรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนยายมาทํางาน 

ในพ้ืนท่ี EEC และรองรับการมาลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง  

9. รายละเอียดงบประมาณ งบรายจายอ่ืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวน 76,160,000 บาท   

 1. ฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน  จํานวน 300 คน (15 รุน) งบประมาณ 17,100,000 บาท 

รายการ งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  18,000 บาท X 3 เดือน X 150 รุน 8,100,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,000 บาท X 3 เดือน X 3,000 คน 9,000,000 

รวมคาใชจาย 17,100,000 

คาใชจายตอรุน 114,000 

คาใชจายตอคน 5,700 
 

 2. ฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 10,000 คน (500 รุน) งบประมาณ 32,000,000 บาท 

รายการคาใชจาย งบประมาณ 

คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 890 รุน 32,040,000 

คาวัสดุฝกอบรม  1,400  บาท X 17,800  คน 24,920,000 

รวมคาใชจาย   56,960,000 

คาใชจายตอรุน 64,000 

คาใชจายตอคน 3,200 

 3. คาใชจายเพ่ือชวยเหลือผูเขารับการฝกอบรมเตรียมเขาทํางาน  
  - คาอาหารเฉลี่ย 10% จากเปาหมาย (350 คน x 100 บาท x 60 วัน) เปนเงิน 2,100,000 บาท 
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจนคาบริหาร

จัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาท่ีจายจริงโดย
คํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการ
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ฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการ
ในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอ่ืนๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

10.  การติดตามประเมินผล : 

(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑท่ีกําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล 
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data 
Center) 

(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานท่ีไดรับการ
แตงตั้งในการใชงานระบบ 

 
สวนท่ี 4 : ขอมูลผูประสานงาน 

- ช่ือ-สกุล  :  นายเฉลิมพงษ  บุญรอด       ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก 

เบอรมือถือ 06 5510 6166  e-mail : training.dsd2015@gmail.com 

- ช่ือ-สกุล  : นางเพ็ญประภา ศิริรัตน  ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก 

เบอรมือถือ 0 2245 6568   e-mail : training.dsd2015@gmail.com 
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โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน  

 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  
 

1. ช่ือโครงการ* โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน  

2. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 81,674,100 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง             จัดจาง 
4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน* 

         อยูระหวางดําเนินการ           ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
     แผนงานยอย  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน    
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ) 
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายหลักท่ี 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย  
 นโยบายเรงดวน ขอ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
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กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปาหมาย 4,100 คน 

งบประมาณ 12,164,000 บาท  
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทักษะ ความรู เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน 
2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ เพ่ือเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมือ 
 กลุมเปาหมาย 

ผูอยูในกําลังแรงงาน ไดแก ผูท่ีทํางานในสถานประกอบกิจการเขารับการยกระดับทักษะฝมือของตนเขา
สูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 4,100 คน   
 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการฝกอบรมตามสาขาอาชีพในประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ 

2. ดําเนินการจัดฝกอบรมครอบคลุมท่ัวประเทศ ผูเขารับการฝกอบรมรุนละ 20 คน 
3. หลักสูตรของการฝกอบรมใหถือตามหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามมาตรฐานฝมือแรงงานของ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง 18 – 60 ชั่วโมง 
4. ดําเนินการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ ซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคุณสมบัติผูเขารับการ

ทดสอบตามสาขาอาชีพและระดับของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
5. ผูเขารวมโครงการตองทําการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพท่ีเขารับการ

ฝกอบรมหลังจากผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร 
6. ผูเขารวมโครงการท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จะไดรับหนังสือรับรองวาเปนผู

ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับท่ีผานการทดสอบ 
7. การดําเนินการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สามารถแยกดําเนินการโดยไม

จําเปนตองดําเนินการตอเนื่องได 
8. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ

แรงงาน 
 ผลลัพธโครงการ 

1. แรงงานมีทักษะ ความรู เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศ 

2. แรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
3. สถานประกอบการไดแรงงานท่ีมีมาตรฐานฝมือแรงงานทํางานในสถานประกอบการ ท้ังยังเปนการ

สงเสริมและประชาสัมพันธการจายอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
 

 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ  
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รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ

แรงงาน 

 1.  คาใชจายในการฝกอบรมระยะเวลา 18 – 60 ชั่วโมง และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ตามสาขาท่ีเขา-ผานการฝกอบรม ซ่ึงดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด รวม 205 รุนๆ ละ 20 คน เปนเงิน 12,164,000 บาท (สิบสองลานหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน) 
โดยเฉลี่ยถัวจายทุกรายการ 
 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

คาใชจายในการดําเนินการโครงการ  1  รุน  ๆ  ละ  20  คน 
1. คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม (60 ชั่วโมง x 600 บาท) 
2. คาตอบแทนผูทดสอบ  (3 คน  x  1,000 บาท) 
3. คาวัสดุในการฝกอบรม  (400 บาท  x  20 คน) 
4. คาวัสดุในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ฯ (450 บาท  x  20 คน) 
5. คาเอกสารประกอบการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯ (100 บาท  x  20 คน) 
6. คาบริหารจัดการโครงการ (1,337 บาท/รุน) 

                                                  รวมคาใชจายตอรุน 
คาใชจายตอคน 

 
36,000 
3,000 
8,000 
9,000 
2,000 
1,340 

59,340 
2,967 

  คาใชจายในการดําเนินการโครงการตลอดท้ังโครงการ (205 รุน) 12,164,000 

หมายเหตุ  วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายไดทุกรายการ อัตราคาใชจายตอรุน 

ตามขอ 1 – 6 เปนเพียงฐานในการคํานวณเงินงบประมาณ  หากมีคาใชจายอ่ืนใดท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการ
ตามโครงการในแตละรุน ใหเบิกจายไดตามระเบียบคาใชจายในการฝกอบรม หรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
โดยถัวเฉลี่ยจากวงเงินงบประมาณรวมท่ีแตละหนวยงานไดรับ 
 
กิจกรรม :  ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  

เปาหมาย  26,300 คน งบประมาณ  26,300,000 บาท 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหแรงงานท่ัวไปและกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และพัฒนาฝมือของตนเองใหไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานท่ัวไปและกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ใหมีศักยภาพพรอม
เขาสูตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 
 กลุมเปาหมาย 

แรงงานท่ัวไปท้ังอยูในระบบการจางงานและไมอยูในระบบการจางงาน รวมท้ังกลุมนักศึกษา ในสังกัด
อาชีวศึกษาท่ีจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาท่ีจะเขาทดสอบซ่ึงมีอายุไมต่ํากวา 18 
ปบริบูรณ นับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานไดกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ  
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 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกแรงงานท่ัวไปท้ังอยูในระบบการจางงานและ
ไมอยูในระบบการจางงาน รวมท้ังกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา โดยคัดเลือกผูเขารวมโครงการซ่ึงจะตองมี
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรกมารสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบตาม
ระดับของสาขาอาชีพ และ และผูเขารวมโครงการท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จะไดรับ
หนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับท่ีผานการ
ทดสอบ 

2. การติดตามประเมินผลโครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 ผลลัพธโครงการ 

1. แรงงานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน และพัฒนาฝมือของตนเองใหได
มาตรฐาน 

2. แรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงาน สามารถเขาสูตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท้ังในและ
ตางประเทศได 

3. แรงงานไดรับโอกาสในการแขงขันและสรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ  
 

กิจกรรม :  ทดสอบฝมือแรงงานชางเช่ือมมาตรฐานสากล  เปาหมาย 200 คน  งบประมาณ 600,000 บาท 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสถานประกอบกิจการขนาดใหญและผูวาจางผลิตท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ดวยการทดสอบมาตรฐานการเชื่อมสากลใหกับชางเชื่อมในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม  

2. เพ่ือเพ่ิมจํานวนชางเชื่อมท่ีมีทักษะฝมือตามเกณฑการยอมรับของมาตรฐานสากลตามขอ 2.1 ใหมี
ปริมาณมากข้ึนสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ ชวยเพ่ิมความสามารถในการผลิต/การ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ  รองรับการจางงานใหมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

3. เพ่ือพัฒนาแรงงานดานงานเชื่อมใหไดรับใบรับรองชางเชื่อมสากล ใหสามารถไปประกอบอาชีพท้ังใน
และตางประเทศได 

 กลุมเปาหมาย 

แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอม ท่ีอยูในกลุม 

-   Super Cluster จํานวน 4 กลุม ไดแก ยานยนตและชิ้นสวน , เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณโทรคมนาคม , ปโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดิจิทัล  

-   กลุม Cluster อ่ืนๆ จํานวน 2 กลุม ไดแก เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
-   อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) และธุรกิจ startup 
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 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานประสานและหรือประชุมกับนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ/SMEs สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สภาหอการคาจังหวัด สภา/องคกร ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกลุม
อุตสาหกรรมตามขอ 7.2 ในการหาความตองการทดสอบชางเชื่อมตามมาตรฐานสากล 

2. ประชาสัมพันธ เชิญชวนแรงงานในอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย / แรงงานเขารับการทดสอบชางเชื่อม
ตามมาตรฐานสากลผานหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

3. เตรียมความพรอมในการฝกอบรม เชน งบประมาณ เครื่องจักร/เครื่องมือ วัสดุ ผูทดสอบ อาคาร 
สถานท่ี เปนตน  

4. ดําเนินการทดสอบชางเชื่อมตามมาตรฐานสากลในสาขาตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9606 – 1   
5. รายงานผลการดําเนินโครงการในระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 ผลลัพธโครงการ 

1. สถานประกอบกิจการขนาดใหญ สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล มีความเชื่อม่ันในทักษะฝมือชางเชื่อมท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานสากลและสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมผูวาจางผลิตสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 2. แรงงานตามขอ 1. มีทักษะฝมือผานเกณฑการยอมรับตามมาตรฐานสากลสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบกิจการของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย ชวยเพ่ิมความสามารถในการผลิตการ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 3. เพ่ิมจํานวนแรงงานดานชางเชื่อมท่ีผานการรับรองชางเชื่อมสากล เพ่ือรองรับการจางงานใหมในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
 4. เพ่ิมโอกาสใหกับผูผานการรับรองชางเชื่อมสากลในการไดรับคาจาง/คาตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
 พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  

ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล TCIW (Training Center for International Welding) 
 

กิจกรรม :  โครงการสงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ เปาหมาย 120 คน 

งบประมาณ 4,980,000 บาท 

 วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เก่ียวกับเนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
ในแนวทางท่ีถูกตองตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

  2.  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญและประโยชนของมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติสําหรับการประกอบอาชีพ 

 3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ถึงข้ันตอนและกระบวนการในการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สามารถปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดอยางถูกตอง และสามารถ
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาท่ีเขารับการทดสอบ 

 เปาหมาย  

 แรงงานไทยท่ีพํานักอยูในตางประเทศ ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย หรือ
ทวีปแอฟริกา รวม 120 คน 
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 วิธีดําเนินการ 

 1. กิจกรรมการจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  
   (1) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทย สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ หรือ
หนวยงานสมาคมธุรกิจตางๆ เพ่ือรวบรวมกลุมเปาหมาย กําหนดการ และการเตรียมการตางๆ ในเรื่องการ
จัดหาวัสดุอุปกรณและสถานท่ีฝกอบรมเตรียมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เปนตน 

   (2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สถาบันการศึกษา/ฝกอบรม เพ่ือจัดหาวิทยากร  
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  

 (3) การดําเนินงานในตางประเทศ โดยจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมและจัดทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหแกคนไทยในตางประเทศ  

 2.  กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ เรื่อง ภารกิจของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  
 3. กิจกรรมการประเมินผลการดําเนินโครงการฯ โดยการสอบถามแรงงานไทย ผูเก่ียวของ และ

หนวยงานท่ีอยูตางประเทศซ่ึงดําเนินโครงการรวมกัน รับฟงความคิดเห็นดานตลาดแรงงานและปญหาท่ี
เก่ียวของจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการตรวจติดตามประเมินผลโครงการโดยผูบริหารกระทรวง
แรงงาน และผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 ชวงเวลาดําเนินโครงการ  

 ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 สถานท่ีดําเนินการ 

 ดําเนินการในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย หรือทวีปแอฟริกา 

 งบประมาณดําเนินโครงการ  

 งบประมาณประจําป 2563 จํานวน 4,980,000 บาท  

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แรงงานไทยในตางประเทศไดรับความรูและทักษะฝมือ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในตางประเทศ  
2.  แรงงานไทยในตางประเทศมีโอกาสกาวหนาในการทํางานและโอกาสในการขยายตลาดแรงงานจาก

การไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน 
3. ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธดานอาหารไทย เปนท่ียอมรับของชาวตางประเทศมากยิ่งข้ึน 

   4.  ธุรกิจรานอาหารไทย ไดรับการยกระดับและภาพลักษณท่ีดีข้ึนในสายตาชาวตางประเทศ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

     กลุมงานสงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
     สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 
       กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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กิจกรรม :   เพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

เปาหมาย 77 แหง งบประมาณ 3,000,000 บาท  

 วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครือขายการดําเนินงานเก่ียวกับงานดานมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ และใหความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการ
ติดตามการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
       3.   เพ่ือบูรณาการความรวมมือและสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบกิจการ 

 เปาหมาย 

 ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับอนุญาต หรือเพ่ิมสาขา หรือเพ่ิมระดับ จํานวน 77 แหง/สาขา  

 วิธีดําเนินการ   

1. การเผยแพรประชาสัมพันธสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและการจัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยจัดทําปาย เอกสาร แผนพับ สื่อประชาสัมพันธ และปายเก่ียวกับงานดานมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 

2. จัดประชุมหรือสัมมนาเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานท่ี
รับผิดชอบงานดานมาตรฐานฝมือแรงงานในการติดตามการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. ประเมินผลโครงการการสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินการเก่ียวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

 ระยะเวลาดําเนินการ   

 ระหวางเดือนตุลาคม 2562 –กันยายน 2563 
 งบประมาณ 

 งบประมาณป 2563 จํานวน  3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)  

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  กรมพัฒนาฝมือแรงงานประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ
ไดรับรู เขาใจเก่ียวกับการสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและการสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน 
  2. เจาหนาท่ีของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีแนวทางการดําเนินการรวมกับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆเพ่ิมข้ึน 
 3. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการบูรณาการความรวมมือและสราง
เครือขายการมีสวนรวมเก่ียวกับการพัฒนาฝมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
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 งบประมาณโครงการ 

1. การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการการสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินการเก่ียวกับ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนคาใชจายในการจัดทําปาย เอกสาร แผนพับ และสื่อประชาสัมพันธ รวมท้ัง
ปายเก่ียวกับงานดานมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนเงิน 622,800 บาท (หกแสนสองหม่ืนสองพันแปดรอยบาทถวน)  

2. โอนเงินใหกับหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 77 แหง เพ่ือเปนคาใชจายการดําเนินโครงการ 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แหงละ 25,000 บาท รวม 77 แหง เปนเงิน 1,925,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองหม่ืน 
หารอยบาทถวน ) 

3.  คาใชจายในการจัดสัมมนาเจาหนาท่ีสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

ลําดับ คาใชจาย เปนเงิน (บาท) 
1 คาท่ีพัก (45 หอง x 2 คืน x 1,500 บาท) 135,000 
2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (115 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ ) 23,000 
3 คาอาหารครบทุกม้ือ (115 คน x 700 บาท x 2 วัน) 161,000 
4 คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน) 7,200 
5 คาใชจายในการจัดทําเอกสาร (115 เลม x 100 บาท) 11,500 
6 คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ (115 คน x 360 บาท) 41,400 
7. คาบริหารจัดการในโครงการ (คาน้ํามัน,คาโทรศัพท,คาพิธีเปด-ปด ฯลฯ) 900 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สามแสนแปดหม่ืนบาทถวน )  380,000 

 
 

คาใชจายในการประเมินผลโครงการการสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินการเก่ียวกับมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ เปนเงิน 72,200 บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันสองรอยบาทถวน) 

 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.        คาเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 2 วัน x 240 บาท x 12 แหง) 11,520 
2. คาท่ีพัก (2 คน x 1 คืน x 800 บาท x 12 แหง) 19,200 
3. คายานพาหนะสําหรับเดินทางไปราชการเพ่ือติดตามประเมินผล 41,480 

รวมคาใชจายในการติดตามท้ังส้ิน  72,200 
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กิจกรรม : โครงการเตรียมการและจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 (WorldSkills Thailand 2020) 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุนจูงใจใหกําลังแรงงานของไทยเกิดความตื่นตัว สนใจท่ีจะพัฒนาฝมือของตนเอง  
ใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  

2.เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงฝมือในการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานในระดับสากล 
3. เพ่ือเนนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญของการเปนแรงงานฝมือ 
4. เพ่ือยกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานฝมือ 
5. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝมือของ

เยาวชนไทยใหทันตอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ 

วิธีการดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางการแขงขัน 

ขอสอบ 
รายการวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ เกณฑการใหคะแนน และใบใหคะแนน เปนตน 
3. จัดหาผูรับจางจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 
4. จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณท่ีใชในงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 
5. ดําเนินการจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 28 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

8.  สถานท่ี 

 1. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1 - 12  
2. หนวยงานอ่ืน หรือสถานศึกษาท่ีใหการสนับสนุนสถานท่ีจัดการแขงขัน  

  3. กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมลฑล 

9.   เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูท่ีไดรับการพัฒนาทักษะเพ่ือเขารวมการแขงขัน ไมนอยกวา 192 คน  

   :  จํานวนสาขาท่ีไดรับการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝมือผูแขงขันจํานวนไมนอยกวา 14 สาขา 
   :  จํานวนบุคคลากรของหนวยงานภาครัฐอ่ืน และเอกชนท่ีใหความรวมมือเปน
คณะอนุกรรมการ คณะทํางานท่ีเก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 210 คน 
 เชิงคุณภาพ :  ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ 

10. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอ่ืน ในวงเงินจํานวน 15,084,600 บาท (สิบหาลานแปดหม่ืนสี่พัน
หกรอยบาทถวน)  
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  11.1 ผูเขาแขงขันจะไดรับการพัฒนาทักษะฝมือสูงข้ึนเทียบเทามาตรฐานสากล 
 11.2 เยาวชนมีโอกาสไดรับการคัดเลือกเพ่ือไปแขงขันฝมือแรงงานในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ  
 11.3 ประชาชนท่ัวไปสามารถนําประสบการณจากการแขงขันไปใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะฝมือใหสูงข้ึน 
 11.4 มีการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศ 



96 
 
กิจกรรม โครงการเตรียมการและจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการฝกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือดานเทคนิค และใหเห็นคุณคาของ
ชางฝมือ 

2. เพ่ือสงเสริมความรวมมือในดานการฝกฝมือแรงงานและการอาชีวศึกษาระหวางประเทศสมาชิก 
3. เพ่ือสงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาล  เอกชน องคกรนายจาง  องคกรลูกจาง สถาบัน

การอาชีวศึกษาในการพัฒนาฝมือแรงงาน 
4. เพ่ือใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชางฝมือ 

วิธีการดําเนินการ 

 1. สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขัน 
เพ่ือกําหนดแนวทาง นโยบาย กฎกติกา และรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน 
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค/คณะทํางาน และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการเก็บตัวฝกซอม 
 3. จัดสัมมนาเตรียมความพรอมกอนเก็บตัวฝกซอมเยาวชน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางเยาวชน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะทําใหเยาวชนมีความพรอมท่ีจะเขาเก็บตัวฝกซอมและเขา
รวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13  
 4. ดําเนินการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน ประเมินผล และคัดเลือกเยาวชนเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน
ฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13  
 5. สัมมนาเตรียมความพรอมกอนการเดินทางเพ่ือเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 
 6. ขออนุมัติเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของคณะเดินทางเขารวมการแขงขัน ประกอบดวย 
หัวหนาคณะ ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ ลาม หัวหนาทีมผูแขงขัน ผูแขงขัน  
ผูสังเกตการณ ผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน นักประชาสัมพันธ รวมท้ังผูสื่อขาวและผูประสานงาน  
 7. สัมมนาสรุปผลการแขงขันและมอบรางวัล 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563 
สถานท่ีดําเนินการ  

 1. ดําเนินการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน ณ สถานท่ีท่ีอนุกรรมการเทคนิคฯ ในแตละสาขากําหนด หรือ
สถานท่ีท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนดใหเก็บตัวฝกซอม 
 2. เขารวมแขงขัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
เปาหมาย และตัวช้ีวัด  

 เชิงปริมาณ : จํานวนผูท่ีไดรับการพัฒนาทักษะเพ่ือเขารวมการแขงขัน ไมนอยกวา 20 คน     
 : จํานวนสาขาท่ีไดรับการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา
ทักษะฝมือผูแขงขันจํานวนไมนอยกวา 10 สาขา 
    : จํานวนบุคลากรของหนวยงานภาครัฐอ่ืน และเอกชนท่ีใหความรวมมือเปนคณะอนุกรรมการ 
คณะทํางานท่ีเก่ียวของ จํานวนไมนอยกวา 100 คน  
 เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ 
งบประมาณดําเนินการ 

ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอ่ืน ในวงเงินประมาณ 18,064,500 บาท (สิบแปดลานหกหม่ืนสี่
พันหารอยบาทถวน) 
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กิจกรรม : โครงการการเดินทางไปราชการเพ่ือเตรียมการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี 46 

วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือรวมกําหนดแนวนโยบาย พิจารณาโครงการและงบประมาณของ WorldSkills International 
  2. เพ่ือรวมกําหนดทิศทางการแขงขัน และการบริหารจัดการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี 46 
  ใหมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับการแขงขันและนํามาใชในการดําเนินการเตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือ
แรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี 46 
วิธีการดําเนินการ 

 1) แตงตั้งผูท่ีจะทําหนาท่ีเปน ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค เพ่ือเขารวมการประชุม
สมัชชาใหญองคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ประจําป 2563  
 2) ขออนุมัติเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาใหญองคการการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ในปงบประมาณ 2563 ณ สาธารณรัฐไอรแลนด  
 3)สรุปผลและขยายผลการเขารวมการประชุมเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการและจัดสงเยาวชนเขารวม
การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี 46 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 กรกฎาคม - กันยายน 2563 
สถานท่ีดําเนินการ  

 สาธารณรัฐไอรแลนด 
กลุมเปาหมายและตัวช้ีวัด 

 กลุมเปาหมาย :  คณะเดินทางผูแทนประเทศไทยเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมสมัชชาใหญ
องคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ประกอบดวยผูแทนทางการ,  ผูแทนเทคนิค, 
ผูชวยผูแทนเทคนิคและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 ตัวชี้วัด  : ผูแทนประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายขององคการการแขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติ รวมท้ังรวมกําหนดทิศทางการจัดงานแขงขัน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการ
เตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งท่ี 46 

10. งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 งบรายจายอ่ืน ในวงเงินประมาณ 596,500 บาท (หาแสนเกาหม่ืนหก
พันหารอยบาทถวน) สําหรับเปนคาใชจายเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาใหญองคการการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค และผูชวยผูแทน
เทคนิค 
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กิจกรรม โครงการเดินทางไปราชการเพ่ือเตรียมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือรวมกําหนดขอกําหนดทางเทคนิคการแขงขันรายสาขา (Technical Description) ขอสอบท่ีใชใน
การแขงขันรายสาขา(Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน (Infrastructure List) 
และหลักเกณฑการใหคะแนน (Marking Scheme) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการแขงขันฯ  
 2. เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 และนํามากําหนดนโยบาย และ
แนวทางในการเก็บตัวฝกซอมและเตรียมการเขารวมการแขงขัน 
 
วิธีการดําเนินการ 

 1) แตงตั้งผูท่ีจะทําหนาท่ีเปน ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ และลาม  
เพ่ือเขารวมการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งท่ี 1 
 2) ขออนุมัติเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมคณะกรรมการเทคนิค 
ครั้งท่ี 1 ในปพ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 
 3) สรุปผลและขยายผลการเขารวมการประชุมเพ่ือเปนแนวทางในการเก็บตัวฝกซอมเยาวชนเขารวมการ
แขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ตุลาคม - ธันวาคม 2562  
สถานท่ีดําเนินการ  

 สาธารณรัฐสิงคโปร 
กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย : คณะเดินทางตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้ง
ท่ี 1 จํานวน 13 คน ประกอบดวย ผูแทนทางการ 1 คน ผูแทนเทคนิค 1 คน,  ผูชวยผูแทนเทคนิค 1 คน,  
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน   
 ตัวชี้วัด  :  ผู เชี่ยวชาญรวมกําหนดขอกําหนดทางเทคนิคการแขงขันรายสาขา (Technical 
Description) ขอสอบท่ีใชในการแขงขันรายสาขา(Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในการ
แขงขัน (Infrastructure List) และหลักเกณฑการใหคะแนน (Marking Scheme) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ
กับการแขงขันฯ ครบทุกสาขาท่ีจะจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 
งบประมาณดําเนินการ 

ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอ่ืน ในวงเงินประมาณ 884,500 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนสี่พันหา
รอยบาทถวน) สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุมเตรียมการแขงขันฝมือแรงงาน
อาเซียน ครั้งท่ี 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 13 คน  
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) ผูแทนประเทศไทยไดมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑขอกําหนดในการแขงขันรายสาขา 
(Technical Description) ขอสอบท่ีใชในการแขงขันรายสาขา (Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณท่ี
ใชในการแขงขัน(Infrastructure List) และหลักเกณฑการใหคะแนนรายสาขา 
 2) ผูเชี่ยวชาญแตละสาขานําขอกําหนดท่ีไดจากการประชุมมาเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการเก็บ
ตัวฝกซอมเตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 13 
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โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ  ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

1. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 24,600,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง             จัดจาง 
3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน* 

          อยูระหวางดําเนินการ        ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
     แผนงานยอย  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน   
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

   ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ)  
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 
มกราคม 
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายหลักท่ี 8.7  จัดทําปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
 นโยบายเรงดวน ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ : ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ สงผลตอการสรางความสามัคคีและเปนขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย รวมถึงสถานการณดานเศรษฐกิจไทยไดรับความทาทายจากการเปนสังคมสูงวัย และการแขงขัน 
จากประเทศเพ่ือนบาน ขอมูลสถิติประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนสิงหาคม 2562 ไดสํารวจขอมูล 
การทํางานของประชากร เพ่ือใหทราบถึงภาวะการมีงานทําและการวางงาน จําแนกตามกลุมอายุ พบวา ประชากร
ภาพรวมของประเทศมีจํานวน 65,322,600 คน จํานวนผู ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป ข้ึนไป ท้ังสิ้น 56.62 ลานคน 
เปนผูอยูในวัยกําลังแรงงาน 38.08 ลานคน (ประกอบดวยผูมีงานทํา 37.62 ลานคน ผูวางงาน 0.38 ลานคน 
ผูรอฤดูกาล 0.08 ลานคน) และผูอยูนอกกําลังแรงงาน 18.54 ลานคน (ประกอบดวย ทํางานบาน 5.57 ลานคน 
เรียนหนังสือ 4.22 ลานคนอ่ืนๆ 8.75 ลานคน)  ท่ีมาของขอมูล : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 รัฐบาลมีแนวทางนโยบายการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนา 
ดวยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร ใหคนไทยมีคุณภาพมีชีวิตท่ีดี ข้ึน 
และมีความพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการ
แขงขันสูงข้ึน ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงแรงงานมีนโยบายใหคนทุกกลุมมีงานทํา มีการพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน ใหแรงงานมีความรู
ความสามารถ มีมาตรฐานเพ่ือรองรับความตองการกําลังคนในอนาคต สอดรับประเทศไทย 4.0มีการสงเสริม
การฝกทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนดูแลเรื่องสวัสดิการและความคุมครอง
ใหกับแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีภารกิจในการฝกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุม
ใหมีทักษะในการทํางาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีหนวยงานปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
ไดแก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานท่ัวประเทศ ดําเนินการสนับสนุน สงเสริม 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขารับการฝกอาชีพสาขาตาง ๆ เชน สาขาชางอุตสาหกรรม การประกอบ
อาชีพอิสระ และกลุมอาชีพธุรกิจทองเท่ียวและบริการ โดยมีการแบงกลุมเปาหมายตางๆ ดังนี้ 
 ผูผานการบําบัดยาเสพติด 

 ผูผานการบําบัดยาเสพติด หมายถึง บุคคลท่ีผานกระบวนการบําบัดรักษายาเสพติด ซ่ึงผูผาน 
การบําบัดรักษายาเสพติดตองไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐาน ภายใตการกํากับดูแลมาตรฐาน 
โดยกระทรวงสาธารณสุข  
 ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ 

 ผูตองขัง หมายถึง ผูตองขังตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ 
 เยาวชนสถานพินิจ หมายถึง เด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในระหวางการควบคุมของสถานพินิจหรือศูนยฝก 
และอบรม 
 คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 

 คนพิการ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวม 
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม 
สติปญญาและการเรียนรูหรือความบกพรองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปน 
เปนพิเศษท่ีจะตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลท่ัวไป (ความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) 
 ผูดูแลคนพิการ หมายถึง  บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ี นอง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลหรือ
อุปการะคนพิการ (ความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550) 
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 แรงงานนอกระบบ 
 แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําท่ีไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกฎหมาย
ประกันสังคม มาตรา 33 (เปนลูกจางท่ีมีนายจาง)  รวมไปถึงกลุมผูประสบภัยธรรมชาติ ซ่ึงเปนบุคคลผูไดรับความ
เดือดรอนหรืออาจไดรับความเดือดรอนในการประกอบอาชีพหรือขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ และกลุมชาติพันธุ กลุมชนท่ีมีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตรกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีตมากกวารอย
ป มีความแตกตางจากกลุมชนอ่ืน ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยอาศัยตั้งถ่ินฐานกระจายอยูตาม
ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย จําแนกพ้ืนท่ีตามลักษณะการตั้งถ่ินฐานได 4 ลักษณะ คือ กลุมตั้งถ่ินฐานบนพ้ืนท่ีสูง
หรือชนชาวเขา กลุมตั้งถ่ินฐานบนพ้ืนท่ีราบ กลุมชาวเลและกลุมอาศัยในปา 
 ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ 

 ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ หมายถึง ทหารกองประจําการและยังไมไดปลดประจําการพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497  
 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง ประชาชนท่ีเปนสมาชิกในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซ่ึงรวมไปถึงครอบครัวและประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของโครงการตามพระราชดําริดวย  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือฝกอาชีพเพ่ิมทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะใหมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน  
และการเตรียมความพรอมทางดานจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเขาสูกระบวนการทํางาน 

2.2 เพ่ือสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับ 
ในศักยภาพการทํางาน 

2.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเฉพาะเปนกําลังแรงงานตามความตองการ 
ของตลาดแรงงาน และสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระ 

3.   กลุมเปาหมาย   กลุมเปาหมาย จํานวน 9,100 คน ประกอบดวย  

 -  ผูผานการบําบัดยาเสพติด  
 -  ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ  
 -  คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ  
 -  แรงงานนอกระบบ  
 -  ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ  
 -  แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     

4.   พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ี 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

5.   ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6.   หลักสูตรการฝกอบรม  

       ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
หรือหลักสูตรท่ีสอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานในแตละพ้ืนท่ี โดยเนนความตองการแรงงาน 
ของผูประกอบกิจการเปนสําคัญ หรือหลักสูตรท่ีหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด 

7.  แนวทางการดําเนินงาน 

 แนวทางการดําเนินการฝกอบรมกลุมเปาหมายเฉพาะโดยดําเนินการดังนี้ 
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 7.1 สํารวจขอมูลของกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยสํารวจความตองการฝกอาชีพจากประชาชน
กลุมเปาหมาย องคกรเครือขาย และความตองการแรงงานของสถานประกอบการ 
 7.2 ประสานงานหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ พิจารณาประชาสัมพันธ จัดหากลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี  
เชน กระทรวงกลาโหม สถานประกอบการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิ  
สมาคมคนพิการประเภทตาง ๆ และองคกรปกครองทองถ่ิน อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 7.3 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาการฝกอบรม  
18 – 30 ชั่วโมง จํานวน 20 คนตอรุน และควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปนสําคัญ  
 7.4 รายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Datacenter) ใหเปนปจจุบัน 
 7.5 จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานท่ีติดตอ ของผูสําเร็จการฝกอบรม จัดสงใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือ
สํานักงานเขตในพ้ืนท่ี หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการสนับสนุนการมีงานทําตอไป  
 7.6 ติดตามผลสัมฤทธิ์ผูผานการฝกอบรมภายหลังสําเร็จการฝก โดยใชแบบสอบถามและรายงานผลผาน
ระบบฐานขอมูลกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Datacenter) 
8. งบประมาณดําเนินโครงการ 

รายการ  งบประมาณ (บาท) 

1.  คาตอบแทนวิทยากร  6,825,000 
     (500 บาท x 30 ชั่วโมง x 1 คน x  455 รุน)  
2.  คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขารับการฝกอาชีพ วิทยากร 7,848,750 
     และผูประสานงาน (150 บาท x 23 คน x 5 วัน x 455 รุน)  
3.  คาวัสดุ ประกอบการฝกอาชีพ 5,460,000 
     (600 บาท  x 20 คน x 455 รุน)  
4.  คาพาหนะผูเขารับการฝกอาชีพ (ไป – กลับ) 1,820,000 
     (200 บาท  x 20 คน x 455  รุน)  
5.  คาบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลหลังจากจบการฝก 2,646,250 
รวมท้ังส้ิน 24,600,000 

หมายเหตุ :งบประมาณ 24,600,000 บาท จํานวน 455 รุน รุนละ 20 คน รวม 9,100 คน คาใชจายรุนละ 

54,000 บาท เฉลี่ยคนละ 2,700 บาท วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ตลอดจนคาบริหารจัดการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของของหนวยงานโดยสามารถปรับเปลี่ยน
ไดทุกรายการเทาท่ี จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัดเพ่ือประโยชนตอการดําเนินการ  
การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
 การเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการ
ดําเนินการอ่ืน ๆ เปนตน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

9. การรายงานผลและการประเมินผลโครงการ  

 9.1 ติดตามผลการฝกอบรม จากการรายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (Datacenter) 



103 
 
  9.2  ประเมินผลการดําเนินโครงการ ติดตามผลสัมฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม เพ่ือพิจารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

10. ตัวช้ีวัดการดําเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 9,100 คน 
 เชิงคุณภาพ :รอยละของแรงงานกลุมเปาหมายท่ีสําเร็จการฝกอบรมไดตามมาตรฐานการฝก ไมต่ํากวา 85 

11. วิธีการติดตามผลการดําเนินงาน  

 11.1  ติดตามรายงานผลผานคลังขอมูล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Datacenter) 
  11.2  ประเมินผลการดําเนินโครงการ การติดตามหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม เพ่ือพิจารณาหลักสูตร 
วิธีการ การมีงานทํา เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 กลุมเปาหมายเฉพาะท่ีผานการฝกอบรมอาชีพสามารถนําความรู ทักษะท่ีไดรับไปสรางโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ มีงานทําในระบบการจางงาน และการประกอบอาชีพอิสระ แบงเบาภาระคาใชจาย 
ในครอบครัวสรางความภาคภูมิใจใหกับตัวกลุมเปาหมายเอง ตลอดจนสังคมใหการยอมรับในคุณคา 
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 
สวนท่ี 4 : ขอมูลผูประสานงาน 

- ช่ือ-สกุล*  :  นางเอ้ือมพร  โศจิพลกุล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ 

เบอรโทรศัพท   08 5483 8185            e-mail…......................................................................  

- ช่ือ-สกุล*  :  นางสุรัชตา  พอธานี     ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ 

เบอรโทรศัพท  02 245 3705                     e-mail......wepdp@hotmail.com.......   
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แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป  

ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

1. ลักษณะโครงการ* 

         โครงการท่ีใชงบประมาณ รวมท้ังสิ้น จํานวน 20,000,000 บาท 
         โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

2. วิธีการดําเนินงาน* 

         ดําเนินการเอง             จัดจาง 

3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน* 

        อยูระหวางดําเนินการ            ยังไมเริ่มดําเนินการ          ดําเนินการเสร็จแลว 

 
สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ  

แผนระดับท่ี 1 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ : ดานความม่ันคง 
เปาหมาย  ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม

ระหวางประเทศ 
ประเด็น การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติฯ 

แผนระดับท่ี 2 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

   ประเด็น การตางประเทศ 
  เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
  เปาหมายยอย ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 
3. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 เปาหมาย ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 

 แนวทาง สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
แผนระดับท่ี 3  

 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันท่ี 24 มกราคม 
2562)  
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล* 

   นโยบายท่ี 4.2 เสริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียน 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ  โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาต ิ

เพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1  สถานการณท่ัวไป 
การเดินหนาประเทศไทยใหพัฒนาและกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว สูการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน Thailand 4.0 ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ รวมถึงการ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ  ท้ังนี้ภายใตกรอบการพัฒนาปจจัย
เชิงยุทธศาสตรในทุกมิติ อันไดแกการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยมี
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอยางมาก คือ (1) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับนักลงทุนชาวตางชาติ (2) การพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม 
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนาทักษะผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
เศรษฐกิจชายแดน พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน 
การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีองคกรระหวางประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภายใตกรอบแนวทางดังกลาวตามลําดับ 
ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศรายไดสูงในชวง ระยะ 20 ปขางหนานี้ 

1.2  สภาพปญหาและความตองการ 
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของไทย ยังมีความสุมเสี่ยงท่ีจะทําให

เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว ดวยปจจัยเสี่ยงตางๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนและในอนาคตอันใกล ไดแก  
(1) การลดลงของปริมาณกําลังแรงงานไทย (2) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (3) ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึนเนื่องดวยการเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (4) ความเลื่อมล้ําดานรายได โอกาส 
และการเขาถึงบริการของรัฐ อันเปนเหตุนําไปสูความขัดแยงในสังคมไทย (5) การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู
ความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทองถ่ิน เกิดปญหาการบริหารจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทองถ่ิน (6) การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็วของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว  
(7) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
และ (8) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลวและภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป  
พ.ศ. 2558 

ความสุมเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจสงกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหชะลอตัวลงไดนั้น โดยเฉพาะการลงทุน
ของนักธุรกิจจากกลุมประเทศมหาอํานาจ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน 
รวมถึงนักลงทุนจากกลุมประเทศอาเซียนท่ีมีศักยภาพ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย และไทยหันมาลงทุนในประเทศ 
CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพ่ิมข้ึน สงผลตอความตองการแรงงานท่ีมีความรูและ
ทักษะฝมือเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แตดวยขีดความสามารถและศักยภาพของแรงงานในกลุมประเทศ CLMV มี
ขอจํากัดมากมายและดวยปจจัยภายในประเทศท่ีมีความแตกตางกัน เชน ระบบการศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ระบบการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําใหแรงงานมีความรู ความสามารถและทักษะฝมือ  
ไมสอดคลองกับความตองการของผูประกอบกิจการและวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม ในขณะเดียวกันมีแรงงาน
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ฝมือของไทยบางสวนไดเคลื่อนยายเขามาทํางานในประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน จึงเปนความสุมเสี่ยงสําคัญท่ีอาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในระยะ 20 ปขางหนา 
ท้ังนี้ รัฐบาลหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของและองคกรภาคเอกชน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม การใหความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการและทางดานเทคนิค ในการสรางผลประโยชนรวมกันและเปนหุนสวนการพัฒนา เพ่ือนําไปสู
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานอยางแทจริง 

1.3  ความเรงดวน 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ ไดถูกกอตั้งข้ึนตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2539 มีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานการพัฒนา
ฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเปาหมายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Economic Corridors) 
ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และมีวิสัยทัศนในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ 
“เปนศูนยกลางในการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” โดยมีเปาประสงคสําคัญ 
ไดแก เสริมสรางใหประชาชนของประเทศสมาชิก GMS มีพันธไมตรีและทัศคติท่ีดีตอประชาชนไทยและ
ประเทศไทยดวยความม่ันคงยั่งยืน และเพ่ือสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานแกกําลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงใหมีขีดความสามารถและศักยภาพเพ่ิมข้ึนท้ัง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะฝมือ และทัศนคติ  ในการนี้ สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS-ASEAN) เพ่ือเปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยรองรับการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน อันนําไปสูความสําเร็จของการเดินหนา
ประเทศไทยใหพัฒนาและกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวดวยความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1  เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาฝมือแรงงานระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2.2  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือการพัฒนาฝมือแรงงานในทุกระดับชั้นท้ังหนวยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ และภาคเอกชน แกกําลังแรงงานในกลุมประเทศ      
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงใหมีสมรรถนะและทักษะฝมือตามมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล อันจะนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็งและยั่งยืน 

2.3  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทักษะฝมือ ระหวางบุคลากรฝกของกลุมประเทศ 
GMS, IMT-GT และ ASEAN  ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาฝมือแรงงานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม 

2.4   เพ่ือสงเสริมและผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนยกระดับการปฏิบัติงานดวยการ
ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางาน และการสรางมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค
และระดับสากล 
 2.5   เพ่ือสงเสริมบทบาทและภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทยในการประชุมผูนําประเทศบนเวที
นานาชาติ 

2.6   เพ่ือสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยไมแบงเชื้อชาติ    
ซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือดานความม่ันคงตามแนวชายแดน 
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3. กลุมเปาหมาย  (2,000 คน) 

3.1  กิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ (1,400 คน) 
  บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษา องคการระหวางประเทศ ผูประกอบกิจการ 

แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ จากประเทศสมาชิกใน GMS, IMT-GT และ ASEAN ท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมทางการคา การลงทุน ทองเท่ียว การบริการ โลจิสติกส และอุตสาหกรรม 

3.2 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสของภูมิภาค
อาเซียน (เฉพาะคนไทย 300 คน)  

        บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบกิจการ แรงงานในระบบและนอกระบบ ผูวางงาน หรือ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูภาควิชาท่ีเก่ียวของกับงานการบินและดานโลจิสติกส(ชั้นปสุดทาย)  

3.3   กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ
(เฉพาะคนไทย 300 คน) 

      บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบกิจการ แรงงานในระบบและนอกระบบ ผูวางงาน หรือ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูภาควิชาท่ีเก่ียวของกับงานทองเท่ียวและบริการ(ชั้นปสุดทาย)  

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนนิการ* 

1 .แนวทางการดําเนินการ 

 1) ทบทวนเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
 2) เก็บและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 3) วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความจําเปนการพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 4) ประชุมหารือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสม 
 6) จัดทําแผนการดําเนินงานและเสนอตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 7) จัดทําเอกสารท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน 
 8) ประชาสัมพันธโครงการ 
 9) ประสานงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 10) ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 
 11) สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 12) ติดตามผลการดําเนินงาน  ประเมินผลโครงการ 

2. ความกาวหนาการดําเนินงานและวงเงิน 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1) เปาหมายของแผนการดําเนินงาน (หนวย : คน) 2,000 2,000 2,400 2,600 2,800 

2) วงเงินงบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 20.00 20.00 26.00 28.00 28.00 
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3. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมยอย เปาหมาย 
(คน) 

ระยะเวลาดําเนินงาน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

กิจกรรม: พัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาต ิ

1,400             

รายการท่ี 1 พัฒนาขีด

ความสามารถกําลังแรงงาน 
ในกลุมประเทศอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ําโขง 

1,300             

1) พัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
(400 คน) 

             

2) พัฒนาทักษะฝมือกําลังแรงงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, 
EWEC & SEC พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ IMT-GT (900 คน) 

             

รายการท่ี 2 GREEN FREIGHT 

TRANSPORT & LOGISTICS IN 
ASEAN COUNTRIES 

100             

รายการท่ี 3 โครงการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานใน GMS / IMT-GT       

2 ครั้ง             

รายการท่ี 4  จัดทําระบบ

บริหารงานคุณภาพการรับรอง
บุคลากรดานโลจิสติกสตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024 

1 ครั้ง             

กิจกรรม : พัฒนาขีด

ความสามารถกําลังคนรองรับ

อุตสาหกรรมการบินและ 

โลจิสติกสของภูมิภาคอาเซียน 

300             

รายการท่ี 1  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนใหมีมาตรฐานสูความ
เปนมืออาชีพ 

200             

รายการท่ี 2 พัฒนาบุคลากร

รองรับกลุมอุตสาหกรรมและ 
ซัพพลายเชน 

100             



109 
 

กิจกรรมยอย เปาหมาย 
(คน) 

ระยะเวลาดําเนินงาน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

กิจกรรม : พัฒนาขีด

ความสามารถของกําลังแรงงาน

รองรับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวและบริการ 

300             

รายการท่ี 1  พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาขาการโรงแรม
ทองเท่ียว และบริการ 

300             

8. สถานท่ีดําเนินการ 

8.1  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน /สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน/ 
สวนราชการ 

8.2  สถาบันการศึกษา/องคการมหาชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานท่ีเอกชน ตามแนวระเบียง NSEC, EWEC, SEC 
8.3  ภายในประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT ท่ีตั้งอยูเขตพ้ืนท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC, SEC 

9. ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

9.1  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติมฯ 

9.2  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

9.3  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 

9.4  พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
10. งบประมาณคาใชจาย 

งบประมาณในการดําเนินงานจํานวนวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยขอเบิกจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบรายจายอ่ืน และสามารถจําแนกรายละเอียด
คาใชจายเบื้องตนได ดังนี้ 

กิจกรรม พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ 

รายการท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 รายการท่ี 2 GREEN FREIGHT TRANSPORT & LOGISTICS IN ASEAN COUNTRIES 

      รายการท่ี 3 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานใน GMS / IMT-GT จํานวน 2 ครั้ง 

      รายการท่ี 4 จัดทําระบบบริหารงานคุณภาพการรับรองบุคลากรดานโลจิสติกสตามมาตรฐาน 

 กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสของภูมิภาค

อาเซียน 

      รายการท่ี 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนใหมีมาตรฐานสูความเปนมืออาชีพ 

  รายการท่ี 2 พัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีโลจิสติกสสมัยใหม 
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 กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

      รายการท่ี 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาการโรงแรม ทองเท่ียวและบริการ 

11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

11.1  เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT ไดตามเปาหมาย 

(ตัวชี้วัดงบประมาณรายจาย ป 2563) 
 2) สามารถพัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานไทย รองรับอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสและ 

การทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน โดยมีผูเขารับการพัฒนาฝมือแรงงานไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมาย 

11.2 เชิงคุณภาพ 
 1) รอยละ 60 ของผูผานการพัฒนาฝมือในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT ท่ีมีตําแหนงหรือลักษณะ

งานเปนครูผูสอน วิทยากร หรือหัวหนางาน สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับ ไปถายทอดใหกับผูรับการฝก 
หรือบุคลากรในประเทศของตนเองได (ตัวชี้วัดงบประมาณรายจายป 2563) 

 2) รอยละ 60 ของผูผานการพัฒนาฝมือท่ีเปนคนไทยมีงานทําและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 3) ผูผานการพัฒนาฝมือแรงงาน มีความพึงพอใจในกระบวนงานการจัดฝกอบรมหรือสัมมนา 

หรือพัฒนาอาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 ผูนําประเทศและประชาชนของกลุมประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT มีสัมพันธไมตรี 
และความสัมพันธ ท่ีดีกับประเทศไทยแนนแฟนมากข้ึน มีทัศคติตอประเทศไทยและประชาชนชาวไทย 
ในทิศทางท่ีดีข้ึน 

12.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทักษะฝมือใหกับกําลังแรงงานในอนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ําโขงภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มีความกาวหนาเพ่ิมข้ึนแสดง 
ใหเห็นถึงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT  

12.3  กําลังแรงงานในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT  มีขีดความสามารถและศักยภาพเพ่ิมสูงข้ึน 
ตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานไทย สงผลใหมาตรฐานฝมือแรงงานของไทยเปนท่ียอมรับในระดับอนุภูมิภาค
และระดับนานาชาติในอนาคต 

12.4  ประเทศไทยมีบทบาทในการแสดงความเปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานอาเซียน
เพ่ิมข้ึนซ่ึงจะสงผลดีตอแรงงานไทยในการเคลื่อนยายแรงงานฝมือภายใตความตกลง MRA 

12.5  ความรวมมือแบบหุนสวนระดับอนุภูมิภาคในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานมีบทบาทในเวที
ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน และเปนผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในกลุมประเทศ GMS, 
IMT-GT ท่ีมีผลิตภาพแรงงานท่ีใกลเคียงกัน 

12.6  ประชาชนตามแนวชายแดนมีรายไดจากการสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน ทําใหชุมชนตามแนวชายแดน 
มีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน จึงเปนเกราะปองกันและเครื่องบรรเทาปญหาเรื่องการคายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย 
ใหลดลงไดในระดับหนึ่ง 

12.7  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติไดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม การยกระดับการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน เพ่ือนําไปใชประกอบการดําเนินการ
ในปงบประมาณตอไป 
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13. การวิเคราะหความเส่ียงโครงการ 

 13.1  การประสานงานเพ่ือคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรผูเขารวมฝกอบรมจากกลุมประเทศสมาชิก 
GMSและประเทศเพ่ือนบาน อาจจะไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดวยเง่ือนไขดานระยะเวลาในการ
ประสานงานและตัวบุคคลผูประสานงานท่ีมีความสามารถดานการสื่อสารภาษาตางประเทศแตกตางกัน รวมถึง
ความเขาใจในวัฒนธรรมและระบอบการปกครองท่ีแตกตางกันนอกจากนั้น การสละสิทธิ์ในการเขาฝกอบรม
โดยแจงใหทราบในระยะเวลากระชั้นชิด ดวยเง่ือนไขดานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีไมครอบคลุม ประกอบกับ
ระบบขนสงมวลชนยังไมท่ัวถึง จึงเปนอุปสรรคตอการเดินทางอยางมากทําใหมีคาใชจายในการเดินทางในแตละ
ครั้งคอนขางสูง 
 13.2  การปองกันความเสี่ยงของโครงการอยูท่ีการประสานงานและความใกลชิดระหวางกัน ดวยการ
เสริมสราง Trust Relationship ระหวางประเทศโดยใหมีความรูสึกตองการเปนหุนสวนในการพัฒนาฝมือ
แรงงานรวมกันมากยิ่งข้ึน 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1  จัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินการโครงการ ประกอบดวยการประเมินผลโครงการในสวน 
ท่ีเก่ียวของกับขอดี ขอจํากัด และขอเสนอแนะ/ปรับปรุง ของโครงการเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง 
การดําเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

14.2  การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมไมนอยกวา 3 เดือน เก่ียวกับ
ประโยชนท่ีไดรับและความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
และใชประกอบการตัดสินใจหากตองการดําเนินโครงการในปงบประมาณตอไป 

14.3  การจัดทําขอมูลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาฝมือแรงงาน ในการนําความรู ทักษะ 
ท่ีไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ การยกระดับฝมือแรงงาน ตลอดจนการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การยกระดับการพัฒนาฝมือ
แรงงานใหไดมาตรฐาน เพ่ือนําไปใชประกอบการดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

15. หนวยงานรับผิดชอบ 

หนวยงานหลัก  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ  จังหวัดเชียงราย 
       โทรศัพท : 053 777471     โทรสาร  : 053 777472 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
หนวยงานสนับสนุน  (1) กองแผนงานและสารสนเทศ/กองคลัง/กองวิเทศสัมพันธ 
              กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
    (2) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน /สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
    (3) กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  สํานักงาน
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา
สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
จังหวัด  หอการคาจังหวัด สถาบันการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ 2563  (13 มี.ค. 63) 

หนวยงาน รวม DSD 
Wellness 

AHRDA สพน.
เชียง
แสน 

ศป. สมฐ. สพท. รวม 1  สพร. 1 
สมุทร 
ปราการ  

 สนพ.
ฉะเชิงเทรา  

รวมทั้งสิ้น 3,825,650      360  1,900  2,000  300   120  100  443,964  361,379   82,585  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 3,700,000         -          -       -        -        -       -    438,574  358,574  80,000  

รวมเปาหมาย 125,650     360  1,900  2,000  300  120  100  5,390     2,805  2,585  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

      800                   -        

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน

เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

   10,300         -    1,900      -        -         -          600       600       -    

 เตรียมเขาทํางาน        300                   40         40    

 ยกระดับฝมอืแรงงาน     10,000    1,900             560     560    

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติรองรบั 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

 10 สาขา                    

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ 

ผลิตภาพ 

    15,000                   490  405 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานใน

พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

12,000         -          -          -      -         -              -           -          -    

 เตรียมเขาทํางาน        700                    -        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน    11,300                      -        

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

ดานทองเที่ยวและบริการ 

      6,320        100        -       -       -        -           -             -         -    

 เตรียมเขาทํางาน          320  40                -        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน       6,000  60                -    -   

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาตแิละพัฒนาบุคลากร

รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

      3,400                 120  120   

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน      

โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ

การคาระหวางประเทศ 

         300        300             -        

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

      6,500            100   2,000     2,000  

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

    8,200                  440  360 80 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ 

9,100                320  220 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด       400                   -        

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ       1,440                     60  20 40 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ         320                  -        
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หนวยงาน รวม DSD 
Wellness 

AHRDA สพน.
เชียง
แสน 

ศป. สมฐ. สพท. รวม 1  สพร. 1 
สมุทร 
ปราการ  

 สนพ.
ฉะเชิงเทรา  

    - แรงงานนอกระบบ     5,180                 220  180 40 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ      1,020                     20  20   

    - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

  740                  20    20 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 

   20,800       100        -       -    -       -         540       340    200  

 เตรียมเขาทํางาน       3,000                  60  40 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน    17,800  100         -              480  300 180 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให

ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับ

การแขงขัน 

   30,720     160             

-    

        

-    

            

-    

120       880       760    120  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

26,300  80               540  460 80 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

       200                 200  200   

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

    4,100  80              140  100 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ 

      120          120             -        

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ 

    2,000      2,000                 -        

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ

รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน 

3,700,210         -          -        -       -        -        -    438,574  358,574  80,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบั
มูลนิธิขาเทียม 

         210                      -        

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

3,700,000              438,574  358,574   80,000  
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หนวยงาน รวม 2 สพร.2 
สุพรรณ 
บุรี 

สนพ.
ชัยนาท 

สนพ.
สิงหบุรี 

สนพ.
อุทัยธาน ี

รวม 3 สพร.3 
ชลบุรี 

MARA สนพ.
ปราจีน 
บุรี 

สนพ.
สระแกว 

รวมทั้งสิ้น 20,220  7,585  3,665  6,785  2,185  339,249  286,359  1,100  48,025  3,765  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 14,100  4,700  2,000  6,000  1,400  332,574  283,574      -    47,000    2,000  

รวม เปาหมาย 6,120  2,885  1,665     785    785    6,675  2,785  1,100  1,025    1,765  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

      -                 -            

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน

เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

600      600     -        -        -         -         -      -          -          -    

 เตรียมเขาทํางาน  40      40             -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  560      560             -            

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติรองรบั 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                    

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ 

ผลิตภาพ 

  740  485 85 85 85      675  505   85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงาน 

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

        -         -         -        -       -      1,160       -                -      1,160  

 เตรียมเขาทํางาน          -                  60        60 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน        -            1,100          1,100  

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

ดานทองเที่ยวและบริการ 

200      -         80       60      60       100        -          -      100        -    

 เตรียมเขาทํางาน          -                 -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  200  - 80 60 60      100      100   

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาตแิละพัฒนาบุคลากร

รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

 100  60 40        220  120   100   

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน      

โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ

การคาระหวางประเทศ 

       -                  -            

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     -            2,200     1,100  1,100      

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

    840  80 640 60 60     220  100   60 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ 

620  120 300 100 100    320  120 0 100 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด 20    20           20      20   

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ    60    20 40        80  60   20   

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ   20      20         20  20       

    - แรงงานนอกระบบ 520  120 260 40 100     160  40   40 80 
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หนวยงาน รวม 2 สพร.2 
สุพรรณ 
บุรี 

สนพ.
ชัยนาท 

สนพ.
สิงหบุรี 

สนพ.
อุทัยธาน ี

รวม 3 สพร.3 
ชลบุรี 

MARA สนพ.
ปราจีน 
บุรี 

สนพ.
สระแกว 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ         -                 20      20   

    - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

       -                 20        20 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 

1,160  360    280      260     260       620     220       -    260     140  

 เตรียมเขาทํางาน  160  80 40 20 20       60  20   20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  1,000  280 240 240 240    560  200   240 120 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให

ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับ

การแขงขัน 

 1,860  1,180      240  220     220  1,160     620      -    320     220  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

1,540    1,000  180 180 180   1,040  560   280 200 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

     -                  -            

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

 320  180 60 40 40    120  60   40 20 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ 

      -                 -            

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ 

      -                  -            

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ

รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน 

14,100  4,700  2,000  6,000  1,400  332,574  283,574       -    47,000    2,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบั
มูลนิธิขาเทียม 

        -                   -            

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

14,100  4,700  2,000  6,000     1,400  332,574   283,574    47,000    2,000  
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หนวยงาน รวม 4 สพร.4 
ราชบุรี 

สนพ.
กาญจน 
บุรี 

สนพ.
เพชร 
บุรี 

สนพ.
ประจวบ 
คีรีขันธ 

รวม 5 สพร.5  
นคร 
ราชสีมา 

สนพ.
บุรีรัมย 

สนพ. 
ชัยภูม ิ

สนพ.
สุรินทร 

รวมทั้งสิ้น 54,280  22,165  13,025  8,145  10,945  111,814  99,099  5,985  3,785   2,945  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 48,200  20,000  11,000  7,200    10,000  105,394  95,394  5,000  3,000  2,000  

รวม เปาหมาย 6,080  2,165      2,025    945       945      6,420  3,705     985    785      945  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

        -                      -            

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน

เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

600  600           -            -              -       600       600          -            -           -    

 เตรียมเขาทํางาน    40       40              20  20       

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  560      560           580       580        

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติรองรบั 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                    

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/    

ผลิตภาพ 

   820  565 85 85 85      820  565 85 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงาน 

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1,040        -      1,040         -         -          -            -          -         -          -    

 เตรียมเขาทํางาน     40    40           -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  1,000        1,000           -            

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

ดานทองเที่ยวและบริการ 

    300       60      -    120    120     360   120      120      60  60  

 เตรียมเขาทํางาน         -                 -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      300  60   120 120    360  120 120 60 60 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาตแิละพัฒนาบุคลากร

รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

    140    140          -            

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน      

โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ

การคาระหวางประเทศ 

       -                    -            

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

     -                  -            

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 280  80 80 60 60 1,220  980 80 80 80 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ 

    420  120 100 100 100    720  420 100 100 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด 20  20            40    20   20 

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ 40    20   20    100    40 20 40 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ        -                 20      20   
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หนวยงาน รวม 4 สพร.4 
ราชบุรี 

สนพ.
กาญจน 
บุรี 

สนพ.
เพชร 
บุรี 

สนพ.
ประจวบ 
คีรีขันธ 

รวม 5 สพร.5  
นคร 
ราชสีมา 

สนพ.
บุรีรัมย 

สนพ. 
ชัยภูม ิ

สนพ.
สุรินทร 

    - แรงงานนอกระบบ     180  60 20 80 20    520  420 40 40 20 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ  120  40 20   60         -            

    - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

  60    40 20        40      20 20 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน 

1,080     300     140  320     320    1,200     320      280      300  300  

 เตรียมเขาทํางาน    180  80 20 40 40       180  100 40 20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน    900  220 120 280 280   1,020  220 240 280 280 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให

ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับ

การแขงขัน 

1,400      440  440    260    260  1,500        700  320      160  320  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

1,140  320 380 220 220 1,280  600 280 120 280 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

       -                 -            

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 

 260  120 60 40 40    220  100 40 40 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ 

       -                 -            

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ 

        -                 -            

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ

รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน 

48,200  20,000  11,000  7,200  10,000  105,394    95,394  5,000  3,000   2,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบั
มูลนิธิขาเทียม 

        -                    -            

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

48,200  20,000    11,000  7,200    10,000  105,394     95,394   5,000  3,000    2,000  
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หนวยงาน รวม 6  สพร. 6 

ขอนแกน  

 สนพ. 
กาฬ
สินธ  

 สนพ. 
มหา 
สารคาม  

 สนพ.
หนอง 
บัวลําภู  

 สนพ.
มุกดา 
หาร  

รวม 7 สพร.7 
อุบล 
ราชธานี 

 สนพ. 
ศรีสะ
เกษ 

สนพ..
ยโสธร 

สนพ.
อํานาจ 
เจริญ 

สนพ.
รอยเอ็ด 

รวมทั้งสิ้น 37,932  28,252  2,385  2,545  2,025  2,725  18,635  9,805  2,065  1,865  895  4,005  

สถานประกอบกิจการดําเนินการ 30,587  25,787  1,200  1,600  1,200  800  12,050  7,000  1,000  1,000    50  3,000  

รวม เปาหมาย 7,345  2,465  1,185  945  825  1,925  6,585  2,805  1,065      865  845  1,005  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงเสรมิศักยภาพพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

   -                  -              

2. โครงการศูนยฝกอบรมความ

เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

   600     600       -            -            -         -        600     600      -        -      -           -    

 เตรียมเขาทํางาน      40      40             20      20          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  560     560          580     580          

 3. โครงการพัฒนามาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                        

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/

ผลิตภาพ 

   825  485 85 85 85 85    905  565 85 85 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลัง

แรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

1,280            -         -            -            -    1,280     -      -        -        -      -           -    

 เตรียมเขาทํางาน      80          80     -              

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  1,200          1,200        -              

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานดานทองเที่ยวและ

บริการ 

300        120    60    60     60       -        400     120       60     60      60     100  

 เตรียมเขาทํางาน       -                   20          20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      300  120 60 60 60       380  120 60 60 60 80 

7. โครงการพัฒนามาตรฐาน

ฝมือแรงงานแหงชาติและ

พัฒนาบุคลากรรองรับ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

    340  200 100     40     200  160 40       

8. โครงการพัฒนาบุคลากร

ดานโลจิสติกสรองรบัธุรกิจ

ขนสงและการคาระหวาง

ประเทศ 

      -                    -              

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

    -                    -              

10. โครงการฝกอบรมแรงงาน

ผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

360  80 80 80 60 60    520  160 160 60 60 80 
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หนวยงาน รวม 6  สพร. 6 

ขอนแกน  

 สนพ. 
กาฬ
สินธ  

 สนพ. 
มหา 
สารคาม  

 สนพ.
หนอง 
บัวลําภู  

 สนพ.
มุกดา 
หาร  

รวม 7 สพร.7 
อุบล 
ราชธานี 

 สนพ. 
ศรีสะ
เกษ 

สนพ..
ยโสธร 

สนพ.
อํานาจ 
เจริญ 

สนพ.
รอยเอ็ด 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

    520  120 100 100 100 100 720 220 200 100 100 100 

- ผูผานการบําบัดยาเสพติด     -              20 20         

 - ผูตองขังและเยาวชน      
สถานพินิจ 

  60  40   20     40     20 20   

 - คนพิการและผูดูแลคนพกิาร     -              20   20       
  - แรงงานนอกระบบ 360  40 80 40 100 100 520 160 160 60 80 60 

 - ทหารกอนปลดประจําการ 20  20         80 20   20   40 
  - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

  80  20 20 40        40  20 20       

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ

แรงงาน 

 1,340    340  260   300  300   140   1,560     360     320   300    300    280  

 เตรียมเขาทํางาน    200  120 20 20 20 20   260  140 40 20 20 40 
 ยกระดับฝมอืแรงงาน   1,140  220 240 280 280 120 1,300  220 280 280 280 240 

13. โครงการยกระดับแรงงาน

ไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน

เพ่ือรองรับการแขงขัน 

  1,780    520   500  320  220  220    1,680   620    200    260    240   360  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ 

1,600  460 460 280 200 200  1,440  520 160 220 200 340 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชาง
เชื่อมมาตรฐานสากล 

  -                        -              

     - พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจายคาจางตาม
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

  180  60 40 40 20 20  240  100 40 40 40 20 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ 

 -                        -              

14. โครงการพัฒนาฝมือ

แรงงานนานาชาติเพ่ือการ

พัฒนาความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ 

-                        -              

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน

ความรวมมือเครือขาย และ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

30,587    25,787  1,200  1,600   1,200     800   12,050  7,000    1,000    1,000   50    3,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคน
พิการกับมูลนธิิขาเทยีม 

  -                        -              

      - สงเสริมและสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน  

30,587    25,787  1,200   1,600    1,200    800   12,050    7,000    1,000   1,000      50    3,000  

 

 

 

 



120 
 
หนวยงาน รวม 8 สพร.8 

นครสวรรค 
สนพ. 
ตาก 

สนพ.
พิจิตร 

สนพ.
กําแพง 
เพชร 

รวม 9 สพร. 9 
พิษณุโลก 

สนพ.
เพชรบูรณ 

สนพ.
อุตรดิตถ 

สนพ.
สุโขทัย 

สนพ. 
เลย 

รวมทั้งสิ้น 22,665  10,465  5,950  2,165  4,085  19,801  8,481  4,685  3,105  1,625  1,905  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ  16,200    8,000  4,000  1,200   3,000  12,500  6,000   3,000  2,000     600    900  

รวม เปาหมาย 6,465  2,465  1,950      965  1,085  7,301  2,481  1,685  1,105  1,025  1,005  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

         -                     -              

2. โครงการศูนยฝกอบรมความ

เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

   600      600      -        -           -       600    600       -        -       -       -    

 เตรียมเขาทํางาน    20      20          20        20          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  580     580        580     580          

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติรองรบั 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                      

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/

ผลิตภาพ 

735  485 80 85 85 905  565 85 85 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลัง

แรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

1,120            -    1,120     -           -             -        -         -        -        -        -    

 เตรียมเขาทํางาน     60    60              -              

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  1,060      1,060               -              

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานดานทองเที่ยวและบริการ 

     160            -         -         80  80    616     176  120       80      120    120  

 เตรียมเขาทํางาน           -               16  16 -   - - 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  160  -   80 80 600  160 120 80 120 120 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาตแิละพัฒนา

บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส 

  360  220 40   100   440  100 100 100 100 40 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 

โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ

การคาระหวางประเทศ 

         -                     -              

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

         -                     -              

10. โครงการฝกอบรมแรงงาน

ผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

  320  100 60 80 80 680  80 360 80 80 80 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

  420  120 100 100 100   620  120 200 100 100 100 

 - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด    40  40          20          20 

 - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินิจ 100  20 20 20 40 120    40   40 40 
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หนวยงาน รวม 8 สพร.8 

นครสวรรค 
สนพ. 
ตาก 

สนพ.
พิจิตร 

สนพ.
กําแพง 
เพชร 

รวม 9 สพร. 9 
พิษณุโลก 

สนพ.
เพชรบูรณ 

สนพ.
อุตรดิตถ 

สนพ.
สุโขทัย 

สนพ. 
เลย 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ 20      20      20  20         

    - แรงงานนอกระบบ   160  20 40 40 60   360  40 160 100 60   

    - ทหารกอนปลดประจาํการ      40    40          40  20       20 

    - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

    60  40   20     60  40       20 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ

แรงงาน 

1,120     420      140     300    260  1,320      260      280     260    260  260  

 เตรียมเขาทํางาน     180  120 20 20 20     140  40 40 20 20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      940  300 120 280 240 1,180  220 240 240 240 240 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทย

ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือ

รองรับการแขงขัน 

1,630    520      410      320  380  2,120    580    540      400    280      320  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

1,390  440 350 260 340 1,820  520 440 340 260 260 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

         -                     -              

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 

  240  80 60 60 40     300  60 100 60 20 60 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ 

         -                     -              

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ 

         -                     -              

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน

ความรวมมือเครือขาย และ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

16,200    8,000  4,000  1,200  3,000  12,500  6,000  3,000  2,000    600    900  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคน
พิการกับมูลนธิิขาเทยีม 

         -                     -              

      - สงเสริมและสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน  

16,200     8,000   4,000  1,200  3,000  12,500   6,000    3,000   2,000     600      900  
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หนวยงาน รวม 10 สพร. 
10 
ลําปาง 

สนพ.
ลําพูน 

สนพ. 
แพร 

รวม 11 สพร. 11      
สุราษฎร
ธาน ี

สนพ.
ชุมพร 

สนพ.
ระนอง 

รวม 12 สพร. 
12 
สงขลา 

สนพ.
สตูล 

รวมทั้งสิ้น 39,275  11,065  26,285  1,925  21,345  15,905  3,985  1,455  54,490  52,705  1,785  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 34,800  9,000  25,000  800  17,050  13,500  3,000  550  51,000  50,000  1,000  

รวม เปาหมาย 4,475  2,065  1,285  1,125  4,295  2,405      985  905  3,490  2,705    785  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม

ศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

        -               -              120  120   

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลศิ

ดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

    600  600         -          -        600  600       -          -          -          -         -    

 เตรียมเขาทํางาน  20       20           20     20           -        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  580    580        580       580          -        

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติรองรบั 10 อุตสาหกรรมแหง

อนาคต   

                      

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ผลติภาพ     575  405 85 85    575  405 85 85     410  325 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

        -         -          -         -          -          -          -        -    1,540  1,540        -    

 เตรียมเขาทํางาน         -               -              140  140   

 ยกระดับฝมอืแรงงาน         -               -          1,400    1,400    

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน

ทองเที่ยวและบริการ 

260     100      80     80     440      160  160    120     120         -    120  

 เตรียมเขาทํางาน         -              20  20 - -      -      - 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      260  100 80 80     420  140 160 120    120    120 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาตแิละพัฒนาบุคลากรรองรบั

อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

    300  100 100 100    120    40 80     -        

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติ

กสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวาง

ประเทศ 

      -               -              -        

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

      -              -             -        

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

220  80 80 60    220  100 60 60    160  100 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

420  120 100 200    320  120 100 100   220  120 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด 20  20          -               40  20 20 

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ     60  40 20        80  40 20 20      40  20 20 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ       -               -               20    20 

    - แรงงานนอกระบบ    260  20 60 180   140  40 20 80      80  60 20 
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หนวยงาน รวม 10 สพร. 
10 
ลําปาง 

สนพ.
ลําพูน 

สนพ. 
แพร 

รวม 11 สพร. 11      
สุราษฎร
ธาน ี

สนพ.
ชุมพร 

สนพ.
ระนอง 

รวม 12 สพร. 
12 
สงขลา 

สนพ.
สตูล 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ   60  40   20     60  20 40       40  20 20 

    - แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

  20    20       40  20 20       -        

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ฝมือและสมรรถนะแรงงาน 

780     260    260    260    940    300    320  320    440    140  300  

 เตรียมเขาทํางาน       80  40 20 20   160  80 40 40     40  20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน     700  220 240 240 780  220 280 280   400  120 280 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได

มาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการ

แขงขัน 

 1,320    400    580    340  1,080     720  220    140  480  360    120  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 1,140  340 520 280 980  680 180 120 380  300 80 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

      -             -              -        

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

    180  60 60 60   100  40 40 20    100  60 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ 

        -                -                 -        

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ

เพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

        -               -              -        

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ

รวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน 

34,800  9,000  25,000  800  17,050  13,500  3,000  550  51,000  50,000  1,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบั
มูลนิธิขาเทียม 

        -               -              -        

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

34,800    9,000  25,000    800  17,050   13,500   3,000     550  51,000  50,000  1,000  
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หนวยงาน  สพร. 13 

กรุงเทพ 
รวม 14 สพร. 14 

ปทุมธาน ี
สนพ.
นนทบุรี 

สนพ.
นครนายก 

รวม 15  สพร. 15 
พระนคร
ศรีอยุธยา  

 สนพ.
อางทอง  

 สนพ.
ลพบุรี  

 สนพ. 
สระบุรี  

รวมทั้งสิ้น 1,602,035 261,949  157,839  101,085  3,025  225,994  165,979  2,885  16,005  41,125  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 1,600,000  257,394  155,394  100,000  2,000  220,474  163,574  1,900  15,000  40,000  

รวม เปาหมาย       2,035     4,555      2,445      1,085  1,025  5,520     2,405  985  1,005    1,125  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

         -                  -            

2. โครงการศูนยฝกอบรมความ

เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง 

       -          600    600        -          -      600        600         -              -              -    

 เตรียมเขาทํางาน          -                  20      20        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน         600      600            580       580        

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติรองรบั 10 

อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                    

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/

ผลิตภาพ 

325     915  745 85 85 840  585 85 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลัง

แรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 

         -        -            -              -          -             -           -           -              -              -    

 เตรียมเขาทํางาน          -                  -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน        -                 -            

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานดานทองเที่ยวและบริการ 

        250       280          80          80      120        280       100       60         60         60  

 เตรียมเขาทํางาน  50      -        -       -            

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  200      280  80 80 120   280  100 60 60 60 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาตแิละพัฒนา

บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 

โลจิสติกส 

100       -                300  200     100 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 

โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ

การคาระหวางประเทศ 

        -                 -            

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง

แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 

        -                  -            

10. โครงการฝกอบรมแรงงาน

ผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

400     220  80 80 60 300  80 60 80 80 

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน

กลุมเปาหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

220     320  120 100 100   420  120 100 100 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด        40  20 20           20        20 
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หนวยงาน  สพร. 13 

กรุงเทพ 
รวม 14 สพร. 14 

ปทุมธาน ี
สนพ.
นนทบุรี 

สนพ.
นครนายก 

รวม 15  สพร. 15 
พระนคร
ศรีอยุธยา  

 สนพ.
อางทอง  

 สนพ.
ลพบุรี  

 สนพ. 
สระบุรี  

   - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินิจ 60        60  40 20          80  20 20 20 20 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ          20    20           40  20 20     

    - แรงงานนอกระบบ 160     140  60 20 60      180  60 40 60 20 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ        40      40         60  20   20 20 

    - แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

        20    20          40    20   20 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ

แรงงาน 

       320      860      260        280    320  1,060     280  260     260     260  

 เตรียมเขาทํางาน  40      120  40 40 40     120  60 20 20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  280     740  220 240 280       940  220 240 240 240 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทย

ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือ

รองรับการแขงขัน 

       420  1,360        560        460  340  1,720        440    420     420      440  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ 

300   1,200  500 400 300 1,600  400 400 400 400 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

             

-    

                   

-    

        

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน 

120       160  60 60 40    120  40 20 20 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ 

       -                 -            

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน

นานาชาติเพ่ือการพัฒนาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ 

       -                  -            

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน

ความรวมมือเครือขาย และ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

1,600,000  257,394  155,394  100,000  2,000  220,474  163,574  1,900  15,000  40,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคน
พิการกับมูลนธิิขาเทยีม 

         -                  -            

      - สงเสริมและสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน  

1,600,000  257,394  155,394  100,000  2,000  220,474  163,574    1,900     15,000  40,000  
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หนวยงาน รวม 16 สพร.16 
นครปฐม 

สนพ.
สมุทรสาคร 

สนพ..
สมุทร 
สงคราม 

รวม 17 สพร. 17 
ระยอง 

สนพ.
จันทบุรี 

 สนพ. 
ตราด 

รวมทั้งสิ้น 195,701  32,185    159,401  4,115  224,742  215,422    6,525  2,795  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 191,486  30,000  158,286    3,200  218,487  211,787  5,500   1,200  

รวม เปาหมาย    4,215      2,185      1,115    915     6,255  3,635    1,025    1,595  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม

ศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

     -                -          

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลศิดาน

เทคโนโลยีชั้นสูง 

    600    600          -         -           -              -             -           -    

 เตรียมเขาทํางาน      -                  -          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      600       600                -          

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติรองรบั 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ผลติภาพ    575  405 85 85       655  485 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

          -            -            -        -        1,040          -              -        1,040  

 เตรียมเขาทํางาน      -                40      40 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน        -             1,000        1,000  

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน

ทองเที่ยวและบริการ 

   280       80         80     120       100        -        100          -    

 เตรียมเขาทํางาน        -        -        -          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน       280  80 80 120      100    100   

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาตแิละพัฒนาบุคลากรรองรบั

อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

  100  100           100    100   

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 

      -                -          

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

          -              2,200    2,200      

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

  200  80 60 60    200  80 60 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย

เฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

  320  120 100 100    320  120 100 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด           -                -          

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ    60  20 20 20       60  20 20 20 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ     20      20     -          

    - แรงงานนอกระบบ  180  60 60 60   140  40 20 80 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ     60  40 20       60  20 40   

    - แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

    -              60  40 20   
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หนวยงาน รวม 16 สพร.16 
นครปฐม 

สนพ.
สมุทรสาคร 

สนพ..
สมุทร 
สงคราม 

รวม 17 สพร. 17 
ระยอง 

สนพ.
จันทบุรี 

 สนพ. 
ตราด 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือ

และสมรรถนะแรงงาน 

  820        260      300       260  560        160     260  140  

 เตรียมเขาทํางาน    80  40 20 20     60  20 20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน  740  220 280 240   500  140 240 120 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได

มาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน 

 1,320        540      490       290  1,080        590      320  170  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 1,200  500 450 250 1,000  550 300 150 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

          -                    -          

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

120  40 40 40    80  40 20 20 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยในตางประเทศ 

          -                    -          

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ

เพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

          -              -          

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ

เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

191,486    30,000  158,286   3,200  218,487  211,787    5,500  1,200  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบัมูลนิธิ
ขาเทียม 

      -                    -          

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอืแรงงาน  

191,486     30,000    158,286    3,200  218,487   211,787     5,500     1,200  
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หนวยงาน รวม 18 สพร. 
18 
อุดรธาน ี

สนพ.
หนองคาย 

สนพ. 
สกลนคร 

สนพ.
นครพนม 

 สนพ.   
บึงกาฬ 

รวม 19 สพร. 19 
เชียงใหม 

สนพ.
แมฮองสอน 

รวมทั้งสิ้น 16,525  8,285      3,485  1,525     2,085  1,145  27,310  26,755      765  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ 8,420  6,000    1,500       500     120  300  25,000  25,000          -    

รวม เปาหมาย   8,105  2,285     1,985  1,025     1,965    845  2,310  1,755      765  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม

ศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

      -                   -        

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลศิดาน

เทคโนโลยีชั้นสูง 

     600      600          -           -           -        -           -          -            -    

 เตรียมเขาทํางาน         -                   -        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      600     600               -        

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติรองรบั 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                  

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ผลติภาพ      825  485 85 85 85 85       330  245 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

    2,520          -       1,240         -      1,280     -              -             -            -    

 เตรียมเขาทํางาน        120    40   80           -        

 ยกระดับฝมอืแรงงาน    2,400      1,200    1,200           -        

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน

ทองเที่ยวและบริการ 

      260    120         -          80        -        60     240    140     100  

 เตรียมเขาทํางาน          -                 20  20   

 ยกระดับฝมอืแรงงาน       260  120   80   60       220  120 100 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาตแิละพัฒนาบุคลากรรองรบั

อุตสาหกรรมโลจิสติกส 

      80    40   40         100  100   

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 

      -                       -        

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

      -                        -        

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอาย ุ    

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

      380  100 60 80 80 60 160  100 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย

เฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

      520  120 100 100 100 100       220  120 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด       20  20             20  20   

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ      40        20 20       60  20 40 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ       40  20     20           -        

    - แรงงานนอกระบบ       340  40 100 100 40 60         40  20 20 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ       40  20     20           60  40 20 

    - แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

      40  20       20         40  20 20 
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หนวยงาน รวม 18 สพร. 
18 
อุดรธาน ี

สนพ.
หนองคาย 

สนพ. 
สกลนคร 

สนพ.
นครพนม 

 สนพ.   
บึงกาฬ 

รวม 19 สพร. 19 
เชียงใหม 

สนพ.
แมฮองสอน 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือ

และสมรรถนะแรงงาน 

    1,160  320       140       260     140    300      620     280      340  

 เตรียมเขาทํางาน       180  100 20 20 20 20 160  100 60 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      980  220 120 240 120 280       460  180 280 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได

มาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน 

  1,760  540      320     420     240  240       640  560        80  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 1,600  500 300 400 200 200      580  520 60 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล 

     -                    -        

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

    160  40 20 20 40 40       60  40 20 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยในตางประเทศ 

      -                      -        

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ

เพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

      -                    -        

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ

เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

8,420  6,000    1,500     500    120  300    25,210  25,210          -    

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบัมูลนิธิ
ขาเทียม 

       -                  210  210   

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอืแรงงาน  

        

8,420  

            
6,000  

            
1,500  

             
500  

            
120  

              
300  

        

25,000  

            
25,000  

                   
-    
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หนวยงาน รวม 20 สพร. 20 
เชียงราย 

สนพ. 
พะเยา 

สนพ. 
นาน 

รวม 21 สพร. 21 
ภูเก็ต 

สนพ. 
พังงา 

สนพ.
กระบี ่

รวมทั้งสิ้น   10,545  7,585  2,069      925    48,605  37,085    5,395  6,125  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ   5,710  5,000     610    100    44,500    35,000  4,500  5,000  

รวม เปาหมาย   4,835    2,585  1,459   825     4,105  2,085  895   1,125  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

       -                -          

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลศิดาน

เทคโนโลยีชั้นสูง 

       -            -         -            -           -         -           -      -    

 เตรียมเขาทํางาน         -                -          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน        -                -          

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติรองรบั 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

                

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ผลติภาพ    495  325 85 85       575  405 85 85 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1,300    1,300      -           -           -            -              -          -    

 เตรียมเขาทํางาน     100  100             -          

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      1,200     1,200             -          

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน

ทองเที่ยวและบริการ 

240          -      194     80     520       180      160  180  

 เตรียมเขาทํางาน          60    94 -    60  40 - 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน       180    100 80      460  140 160 160 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

และพัฒนาบุคลากรรองรบัอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

      240  40 200          -          

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับ

ธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 

       -                   -          

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

         -                   -          

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

260  100 80 80       180  60 60 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย

เฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

   320  120 100 100       280  80 100 100 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด         -                -          

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ        20    20       40    20 20 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ      40    20 20   20  20     

    - แรงงานนอกระบบ       140  80 20 40     140  60 20 60 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ       60    40 20       80    60 20 

    - แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

       60  40   20          -          

 

 

 



131 
 

หนวยงาน รวม 20 สพร. 20 
เชียงราย 

สนพ. 
พะเยา 

สนพ. 
นาน 

รวม 21 สพร. 21 
ภูเก็ต 

สนพ. 
พังงา 

สนพ.
กระบี ่

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและ

สมรรถนะแรงงาน 

   700       160    280    260       920    360    300  260  

 เตรียมเขาทํางาน       80  20 40 20       160  120 20 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน     620  140 240 240     760  240 280 240 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐาน

ฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน 

   1,280  540    520    220     1,630      1,000        190      440  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ    1,200  500 500 200 1,150  600 150 400 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล         -                  -          

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจาย
คาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

      80  40 20 20    480  400 40 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยใน
ตางประเทศ 

       -                    -          

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาตเิพ่ือ

การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

        -                  -          

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ

เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

5,710  5,000     610     100  44,500  35,000      4,500  5,000  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบัมูลนิธิ 
ขาเทียม 

        -                 -          

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอืแรงงาน  

5,710  5,000  610    100  44,500     35,000     4,500   5,000  
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หนวยงาน รวม 22 สพร. 22 
นครศรี 
ธรรมราช 

สนพ. 
พัทลุง 

สนพ. ตรัง สพร. 23 
ปตตานี 

สพร. 24   
ยะลา 

สพร. 25 
นราธิวาส 

รวมทั้งสิ้น 14,455   6,325      1,525    6,605  3,745  2,745  2,605  

สถานประกอบกิจการดาํเนินการ     11,000       5,000       500     5,500    2,500   1,500       500  

รวมเปาหมาย 3,455  1,325  1,025     1,105  1,245     1,245  2,105  

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

            -          200 200 280 

2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลศิดาน

เทคโนโลยีชั้นสูง 

      -               -              -            -            -            -            -    

 เตรียมเขาทํางาน             -                

 ยกระดับฝมอืแรงงาน             -                

 3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

รองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต   

              

4. โครงการ เพ่ิมประสิทธภิาพ/ผลติภาพ      495  325 85 85 165 165 165 

5. โครงการเพ่ิมทักษะกําลังแรงงานในพ้ืนที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

           -                -              -           -              -        -        1,000  

 เตรียมเขาทํางาน              -              60 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน            -                   940  

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน

ทองเที่ยวและบริการ 

   320       100       80        140         80        80            -    

 เตรียมเขาทํางาน           -        -       

 ยกระดับฝมอืแรงงาน      320  100 80 140 80 80   

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

และพัฒนาบุคลากรรองรบัอุตสาหกรรมโลจิสติกส 

           -              40 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับ

ธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 

           -                

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

            -                

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิม

โอกาสในการประกอบอาชีพ 

      240  100 60 80 60 60 60 

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 

         280  80 100 100 80 80 80 

    - ผูผานการบาํบัดยาเสพติด       40      40 20     

    - ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ    40  20 20   20 40 20 

    - คนพิการและผูดูแลคนพิการ            -                

    - แรงงานนอกระบบ    160  40 60 60 20 40 20 

    - ทหารกอนปลดประจาํการ     20    20   20   20 

    - แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     20  20         20 
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หนวยงาน รวม 22 สพร. 22 
นครศรี 
ธรรมราช 

สนพ. 
พัทลุง 

สนพ. ตรัง สพร. 23 
ปตตานี 

สพร. 24   
ยะลา 

สพร. 25 
นราธิวาส 

12. โครงการยกระดับเพ่ือเพ่ิมศักยภาพฝมือและ

สมรรถนะแรงงาน 

    800      280     260    260     320    320       140  

 เตรียมเขาทํางาน         120  40 40 40 80 80 20 

 ยกระดับฝมอืแรงงาน           680  240 220 220 240 240 120 

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐาน

ฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการแขงขัน 

     1,320       440  440  440      340    340      340  

   - ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ      1,200  400 400 400 300 300 300 

   - ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล      -                

     - พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจาย
คาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 

    120  40 40 40 40 40 40 

     - สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยใน
ตางประเทศ 

    -                

14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาตเิพ่ือการ

พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

  -                

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ

เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

11,000  5,000       500  5,500      2,500      1,500      500  

     - พัฒนาชางเคร่ืองชวยคนพิการกบัมูลนิธิขาเทียม    -                

      - สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน  

     11,000        5,000     500    5,500     2,500  1,500       500  

 

































ตัวช้ีวัด : รอยละประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงาน 

หนวยวัด : รอยละ 5 

วิธีการคํานวณตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

คําอธิบาย 

1. ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงาน โดยคาประสิทธิภาพ

การผลิตของปจจัยดานแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังการฝกของผูผานการฝกอบรมในดานตางๆ ไดแก การปฏิบัติงาน
อยางถูกตองตามข้ันตอน ลดการสูญเสียในการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ความผิดพลาดในการทํางาน
ลดลง ลดเวลาการผลิตสินคา/บริการคุณภาพของงาน/สินคาดีข้ึนกวาเดิม เปนตน ไมต่ํากวารอยละ 5 

2. พิจารณาจากการดําเนินงานตามเปาหมาย :  ผูผานการฝกอบรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงานทุกโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ และการฝกอาชีพเสริม 
โดยใชแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงานของกองแผนงานและสารสนเทศ 

- รอบท่ี 1 คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานของผูผานการฝกอบรม  
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 

- รอบท่ี 2 คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานของผูผานการฝกอบรม  
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 

3. เง่ือนไข (ถามี) : ใชประกอบการพิจารณาหลักเกณฑผานหรือไมผาน ตัวชี้วัด 

1) เปนขอมูลท่ีไดจากผูผานการฝกอบรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงานท่ีตอบแบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาฝมือแรงงาน ภายหลังการฝก 3 เดือน เทานั้น 

2) ไมนับรวมโครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพ่ือการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
4. หลักฐาน (ถามี) : คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานผานระบบคลังขอมูล 

(http://datacenter.dsd.go.th) 

คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

รอยละประสิทธิภาพการผลิต
ของปจจัยดานแรงงาน 

ไมต่ํากวารอยละ 5 ไมต่ํากวารอยละ 5 ไมต่ํากวารอยละ 5 

แหลงขอมูล : กองแผนงานและสารสนเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก : เจาภาพโครงการ  

หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน  

 

รอยละประสิทธิภาพ 
การผลิตของปจจัย 
ดานแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

ประสิทธิภาพการผลิตของปจจยั
ดานแรงงานภายหลังการฝกอบรม 

ประสิทธิภาพการผลิตของปจจยั
ดานแรงงานกอนการฝกอบรม 

= 
- 

5 

X 100 > 5% 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

 นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดี 
 นายประทีป  ทรงลํายอง  รองอธิบดี 
 นายวิชัย  ผิวสอาด  ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นายชาคริตย  เดชา  ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ  ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นายวิรัช  คันศร  ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นายสงา  วงศษาพาน  ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นางจิรวรรณ   สุตสุนทร  ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ 
 
ผูสนับสนุนขอมูล 

 หนวยงานตางๆ ภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน    สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน   
 
ผูจัดทํา 

 นายวินัย ประสานสวน  ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนงาน 
 นางสาวเพ็ญจิตร ศิริบํารุงสุข  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นางภารินี หงษแพง  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 นายธนกร ทําอ่ินแกว  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ 
 นางสาวสรีรา คงตะแบก  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ 
 นางสาวปุญญิสา แสงสวาง  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นางสาวชนาธิป ชินพันธุ  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นางสาวประทิน พรมดี  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 นางสาวหัธญา เชื้อดี  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
ออกแบบปก 

 นางภารินี หงษแพง  นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ 
 

 



กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 1935
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