คู่มือ
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

ก

คํานํา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย ฉบั บ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กํ า หนดให รั ฐ พึ ง จั ด ให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว
โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ดานความมั่นคง 2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
มาตรา 10 บัญญัติวาวรรคสาม แผนแมบทที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขา สูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีมติใหจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
• แผนระดับที่ 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -2580
• แผนระดับที่ 2 ประกอบดวย 4 แผน ดังนี้ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 2) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 4) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ
• แผนระดั บ ที่ 3 หมายถึ ง แผนที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของแผนระดั บ ที่ 1
และแผนระดับที่ 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หรือจัดทําขึ้นตามที่กฎหมายกําหนดหรือจัดทําขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ทั้งนี้ ไมนับรวมแผนปฏิบัติราชการในแตละปงบประมาณของ
สวนราชการ
การจั ดทํ า คู มือแผนปฏิ บั ติร าชการการพัฒ นาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดตระหนักถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนนโยบายของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนา
ฝ มื อ แรงงาน โดยมี ก ารทบทวนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ผลผลิ ต โครงการ กิ จ กรรม ให ส ะท อ นผลสั ม ฤทธิ์
ของหนวยงานและการเตรียมความพรอมเขาสูยุคเปลี่ยนผานของเทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
มากยิ่งขึ้น
กองแผนงานและสารสนเทศ ขอขอบคุณ สํานัก กอง สํานักงาน กลุมงาน สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต
(AHRDA) สถาบัน พัฒ นาทรัพยากรมนุษยสําหรับ อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และสถาบัน พัฒ นาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีก ารผลิต อัต โนมัติแ ละหุน ยนต (MARA) ที่ไ ดเ ล็ง เห็น ความสํา คัญ ของความรว มมือ และ
กระบวนการมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ทําใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณและสามารถนําไปใชเปนเอกสารคูมือใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดใช
ประโยชนเปนอยางมีประสิทธิผล ตอไป
กองแผนงานและสารสนเทศ
กลุมงานนโยบายและแผนงาน
กุมภาพันธ 2563

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
นโยบายรัฐบาล กับโครงการ พ.ศ. 2563
ผังการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
แผนบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
4. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
9. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
แผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
10. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
11. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
กิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน
กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ กพร.ปช.
กิจกรรม พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หนา
ก
ข
1
5
6
10
10
15
15
21
26
26
30
30
37
37
42
42
47
51
51
55
55
67
67
67
72
77
78

ค

สารบัญ (ตอ)
แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
(ปรับเปาหมายแนวทางเพิ่มเติมตาม มติ ครม. ในภาคผนวก)
13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
กิจกรรม ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล
กิจกรรม โครงการสงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
14. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
15. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
• สําเนาหนังสือแนวทางการฝกอบรมฝมือแรงงาน และการประกันคุณภาพการพัฒนา
ฝมือแรงงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
• ระเบียบวาดวยการโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ
• วิธีการคํานวณตัวชี้วัด
• แนวทางโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงานเพิ่มเติม
ตาม มติ ครม. วันที่ 10 มีนาคม 2563

หนา
81
81
87
88
89
90
91
93
99
104
104
112

ยุทธศาสตร
2
ดานการ
สรางความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

ยุทธศาสตร
1
ดานความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร
ชาติ

ประเด็นที่ 4
อุตสาหกรรม
และบริการแหง
อนาคต

ประเด็นที่ 2
การ
ตางประเทศ

ประเด็นที่ 1
ความมั่นคง

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ดาน
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน
• การสรางฐาน
อุตสาหกรรมใหม
ที่มีศักยภาพใน
การเติบโตใน
อนาคต (ยกระดับ
ศักยภาพแรงงาน
ผูประกอบการ)

ดาน
ความเทาเทียม
และการเติบโต
อยางมีสวนรวม
• ระดับบุคคล
(การพัฒนาฝมือ
แรงงานไรฝมือ)

แผนการปฏิรูป
ประเทศ
(ดานเศรษฐกิจ)

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่
10 ความ
รวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางความ
มั่นคงแหงชาติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
ขอ 9 การแกไข
ปญหาฯ ความ
สงบสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต

ขอ 6.1.2
สงเสริมการ
พัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต และการ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

ขอ 8.3
พัฒนา
คุณภาพ
อาชีพ
และพัฒนา
แรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม
4.0

ขอ 4.2
เสริมสราง
ความเปน
ปกแผน
ของอาเซียน

นโยบายรัฐบาล
เรงดวน

นโยบาย
รัฐบาลหลัก

ดานการ
สราง
ความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

ดาน
ความ
มั่นคง

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพและบริการ
แหงอนาคต

แผนงานยุทธศาสตร
สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน

โครงการพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนา
ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ

โครงการศูนย
ฝกอบรมความเปน
เลิศดานเทคโนโลยี
ชั้นสูง
โครงการพัฒนา
มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ
รองรับ 10
อุตสาหกรรมแหง
อนาคต

การฝกอบรมฝมือ
แรงงานเพื่อ
รองรับความ
ทาทายในยุค
ไทยแลนด 4.0
การพัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐานฝมือ
แรงงานใหได
มาตรฐาน
สากล

โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต

โครงการ
ป 2563

การสงเสริมและ
พัฒนาเครือขาย
การพัฒนาฝมือ
แรงงาน

การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบกิจการ
และแรงงาน
นอกระบบ

แผนปฏิบตั ิราชการ
กพร. ระยะ 3 ป

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล กับโครงการป 2563

1

ยุทธศาสตร
2
ดานการ
สรางความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

ยุทธศาสตร
ชาติ

ประเด็นที่ 8
ผูประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
ยุคใหม

ประเด็นที่ 7
โครงสราง
พื้นฐานระบบ
โลจิสติกส
และดิจิทัล

ประเด็นที่ 5
การทองเที่ยว

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ดาน
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
• การสรางฐาน
อุตสาหกรรม
ใหมที่มี
ศักยภาพในการ
เติบโตใน
อนาคต
(ยกระดับ
ศักยภาพ
แรงงาน
ผูประกอบการ)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ขอ 8.3
พัฒนา
คุณภาพ
อาชีพ
และพัฒนา
แรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม
4.0

5.9.2 เรงรัด
พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอมทั้งใน
ภาคการผลิตและ
บริการใหสามารถ
แขงขันได

5.6.1 พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานดาน
คมนาคม
และ 8.6.4
พัฒนาทักษะ
อาชีพ
ทุกชวงวัย

5.4.1 พัฒนา
คุณภาพและ
ความหลากหลาย
ของแหลง
ทองเที่ยว

นโยบายรัฐบาลหลัก

2

ดานการ
สราง
ความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาดานคมนาคม
และระบบโลจิสติกส

แผนงานบูรณาการ
สรางรายไดจากการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผูประกอบ
กิจการและ
แรงงาน
นอกระบบ

การฝกอบรม
ฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับ
ความทาทาย
ในยุคไทยแลนด
4.0

แผนปฏิบตั ิราชการ
กพร. ระยะ 3 ป

โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ

โครงการพัฒนา
บุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับ
ธุรกิจขนสงและ
การคาระหวาง
ประเทศ

โครงการพัฒนา
มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ
และพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส

โครงการพัฒนา
ทักษะแรงงาน
ดานทองเที่ยวและ
บริการ

โครงการ
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แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ประเด็นที่
11
ศักยภาพ
คนตลอด
ชวงชีวิต

ยุทธศาสตร
ชาติ

ยุทธศาสตร
2
ดานการ
สรางความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

ยุทธศาสตร
3
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

ดาน
ความเทาเทียม
และการเติบโต
อยางมีสวนรวม
• ระดับบุคคล
(การพัฒนา
ฝมือแรงงาน
ไรฝมือ)

ดาน
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
• การสรางฐาน
อุตสาหกรรม
ใหมที่มี
ศักยภาพในการ
เติบโตใน
อนาคต
(ยกระดับ
ศักยภาพ
แรงงาน
ผูประกอบการ)

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่
1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

ยุทธศาสตรที่
9
การพัฒนา
ภาค เมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

6.1.1 พัฒนา
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก
อยางตอเนื่อง

ขอ 8.7 จัดทําปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตร
ระยะสั้น

ขอ 8.6.4 พัฒนาทักษะ
อาชีพทุกชวงวัย

ขอ 8.3
พัฒนา
คุณภาพ
อาชีพ
และ
พัฒนา
แรงงาน
รองรับ
อุตสาหก
รรม 4.0

6.1.4 เรง
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
อยางตอเนื่อง

นโยบายรัฐบาลหลัก

3

ขอ 2 การ
ปรับปรุง
ระบบ
สวัสดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน

ขอ 5 การ
ยกระดับ
ศักยภาพ
ของ
แรงงาน

ขอ 6
การวาง
ราก
ฐาน
ระบบ
เศรษฐกิจ
ของ
ประเทศสู
อนาคต

นโยบายรัฐบาล
เรงดวน

ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

ดานการ
สราง
ความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

แผนงาน
ยุทธศาสตร
พัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต

แผนงานบูรณาการ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ/
แผนงาน

การพัฒนา
ศักยภาพผู
ประกอบกิจการ
และแรงงาน
นอกระบบ

การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหได
มาตรฐาน

การฝกอบรม
ฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับ
ความ
ทาทาย
ในยุคไทย
แลนด 4.0

แผนปฏิบตั ิราชการ
กพร. ระยะ 3 ป

โครงการฝกอบรม
แรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการยกระดับ
แรงงานไทยใหได
มาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน

โครงการยกระดับเพื่อ
เพิ่มศักยภาพฝมือและ
สมรรถนะแรงงาน

โครงการพัฒนา
แรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

โครงการเพิม่ ทักษะ
กําลังแรงงานใน
พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ
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แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นที่ 11
ศักยภาพคน
ตลอดชวง
ชีวิต

ประเด็นที่ 15
พลังทาง
สังคม

ยุทธศาสตร
ชาติ

ยุทธศาสตร
3
ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตร
4
ดานการ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรที่
1
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

ยุทธศาสตรที่
1 การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ดาน
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน
• การสรางฐาน
อุตสาหกรรมใหม
ที่มีศักยภาพในการ
เติบโตในอนาคต
(ยกระดับศักยภาพ
แรงงาน
ผูประกอบการ)

ดาน
ความเทาเทียม
และการเติบโต
อยางมีสวนรวม
• ระดับบุคคล
(การพัฒนา
ฝมือแรงงาน
ไรฝมือ)
ขอ 8.7 จัดทํา
ปริญญาชุมชน
และการจัด
อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น

ขอ 8.3
พัฒนา
คุณภาพ
อาชีพ
และพัฒนา
แรงงาน
รองรับ
อุตสาหกรรม
4.0

นโยบาย
รัฐบาลหลัก

ขอ 2 การ
ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน

นโยบายรัฐบาล
เรงดวน

4

ดานการ
สราง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม

ดานการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย

แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพรอม
เพื่อรองรับสังคม
สูงวัย

แผนงานพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน

การพัฒนา
ศักยภาพ
ผูประกอบ
กิจการและ
แรงงาน
นอกระบบ

การสงเสริม
และพัฒนา
เครือขายการ
พัฒนาฝมือ
แรงงาน

แผนปฏิบตั ิราชการ
กพร. ระยะ 3 ป

โครงการ
ฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ

ผลผลิต พัฒนา/
ขับเคลื่อนความ
รวมมือเครือขาย
และสงเสริมการ
พัฒนาฝมือ
แรงงาน

โครงการ
ป 2563

5

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
ขับเคลื่อน
พัฒนา
การแกไขปญหา โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
ด
า
นคมนาคม
พื
น
้
ที
จ
่
ง
ั
หวั
ด
ชายแดนภาคใต
เป
า
หมาย
800
คน
จังหวัดชายแดน • เปาหมาย 3,700 คน งบประมาณ 27,136,000 บาท
และระบบ
งบประมาณ 12,040,000 บาท
ภาคใต
• 1) โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและ โลจิสติกส

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

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
ผูประกอบการ
และวิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม

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

สรางรายได
จากการ
ทองเที่ยว

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

เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

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

พัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

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

เตรียมความ
พรอมเพื่อ
รองรับสังคม
สูงวัย

พัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพและบริการ
แห่ งอนาคต

แผน
เปาหมาย 62,620 คน
ยุทธศาสตร งบประมาณ 202,434,100 บาท
1) โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ เปาหมาย 2,000 คน
งบประมาณ 20,000,000 บาท
2) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
เปาหมาย 20,800 คน งบประมาณ 76,160,000 บาท
3) โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อ
รองรับการแขงขัน เชน ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน พัฒนา
ศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน ทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานชางเชื่อม แขงขันฝมือแรงงานระดับภาค
แขงขันฝมือแรงงานคนพิการนานาชาติ แขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติ เปาหมาย 30,720 คน งบประมาณ 81,674,100 บาท
4) โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ เปาหมาย 9,100 คน งบประมาณ
24,600,000 บาท

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

แผนงาน
พื้นฐาน

เปาหมาย 3,720,210 คน
งบประมาณ 300,642,000 บาท

ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือและสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เปาหมาย 3,700,210 คน งบประมาณ 300,642,000 บาท
(1) ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดําเนินงานของ กพร.ปช.
8,540,700 บาท
(2) พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการ 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
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

งบประมาณ 928,842,000 บาท
ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
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แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับที่ 12 และผลผลิต
โครงการ กิจกรรม

หนวย
นับ

รวมทั้งสิ้น

คน

1. แผนงานบูรณาการ (AGENDA)

(8 แผนงาน)

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

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

คน

62,820

369,022,300

2. แผนงานตามมาตรา 22 กระทรวงแรงงาน

คน

3,762,830

503,076,100

2.1 แผนงานยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
2.2 แผนงานพื้นฐาน (FUNCTION)
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

คน
คน
บาท

62,620
3,700,210
--

202,434,100
300,642,000
928,842,000

คน

3,825,650

872,098,400

กรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการเอง

คน

125,650

649,334,200

สงเสริมสถานประกอบกิจการดําเนินการ

คน

3,700,000

222,764,200

ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่งคง
1. แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
1.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (เจาภาพ ศป.)
2. แผนงานยุทธศาสตร สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ

คน

2,800

32,040,000

คน

800

12,040,000

คน

800

12,040,000

คน

2,000

20,000,000

คน

2,000

20,000,000

คน

53,820

334,842,300

(2 แผนงาน)
(1 แผนงาน)
(1 แผนงาน)

รวมตามหนวยงานที่ดําเนินการ (ไมนับรวมงบบุคลากรภาครัฐ)

2.1 โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ (เจาภาพ สพร.นานาชาติ)
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการ
แหงอนาคต
3.1 โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
(เจาภาพ สพท. )
- ฝกเตรียมเขาทํางาน
- ฝกยกระดับฝมือแรงงาน
- จัดหาครุภัณฑการศึกษา
3.2 โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (เจาภาพ สมฐ.)

คน

10,300

78,082,800

คน

10,300

70,082,800

คน
คน

300
10,000
10

2,686,000
31,306,300
36,090,500
8,000,000

สาขา
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับที่ 12 และผลผลิต หนวย
โครงการ กิจกรรม
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

4. แผนงานบูรณาการ สรางรายไดจากการทองเที่ยว
4.1 โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานดานทองเที่ยวและบริการ
(เจาภาพ สพท. )
- ฝกเตรียมเขาทํางาน
- ฝกยกระดับฝมือแรงงาน
5. แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คน
คน

6,320
6,320

21,832,000
21,832,000

คน
คน
คน

320
6,000
12,000

2,632,000
19,200,000
83,944,100

5.1 โครงการ เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (เจาภาพ สพท. )

คน

12,000

83,944,100

700

5,102,000

11,300

36,160,000

3,700

42,682,100
23,136,000

3,400

16,880,000

- ฝกเตรียมเขาทํางาน (ตาม 13 กลุมกิจการที่สํานักงาน BOI
คน
สงเสริม)
- ฝกยกระดับฝมือแรงงาน (ตาม 13 กลุมกิจการที่สํานักงาน BOI
คน
สงเสริม)
- จักหาครุภัณฑการศึกษา
คน
6. แผนงานบูรณาการ พัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
6.1 โครงการ พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนา คน
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส (เจาภาพ สมฐ และ สพท.) สาขา
- พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส (สมฐ)
- พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส (สพท.)
6.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสง
และการคาระหวางประเทศ (เจาภาพ ศป.)

สาขา
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6,000,000

คน
คน

3,400
300

10,880,000
6,256,000

7. แผนงานบูรณาการ พัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสูสากล

คน

15,000

42,197,400

7.1 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (เจาภาพ ศป.)
(กิจกรรม : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0)
8. แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คน
แหง
คน

15,000
185
6,500

42,197,400

8.1 โครงการ พัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) (เจาภาพ สพท. )

คน

6,500

85,650,000

คน
คน
-

6,400
100
-

19,480,000
400,000
65,770,000

- ยกระดับฝมือแรงงาน
- พัฒนาวิทยากรตนแบบ
- จัดหาครุภัณฑการศึกษา

85,650,000
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับที่ 12 และ
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

9. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
9.1 คาใชจายบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

บาท
บาท
คน

3,760,830

483,076,100

10. แผนงานพื้นฐาน ดําเนินภารกิจพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

คน

3,700,210

300,642,000

10.1 ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

คน

3,700,210

300,642,000

10.1.1 กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑ พัฒนาระบบ สงเสริม
และรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
10.1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบการฝกอบรมฝมือแรงงาน
10.1.3 กิจกรรม สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน

สาขา
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38,011,400

ระบบ
คน

1
3,700,000

28,605,700
222,764,200

คน

3,700,000

แหง

12,000

แหง

1,300

แหง

76

8,540,700

คน

210

2,720,000

คน

60,620

182,434,100

คน

20,800

76,160,000

คน

20,800

76,160,000

- ฝกเตรียมเขาทํางาน

คน

3,000

- ฝกยกระดับฝมือแรงงาน

คน

17,800

1) รายการ รับรองหลักสูตรและคาใชจายในการพัฒนาฝมือ
แรงงานของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
2) รายการ ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดําเนินการพัฒนา
ฝมือแรงงานฯ
10.1.4 กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและ
การดําเนินงานของ กพร.ปช.
10.1.5 กิจกรรม พัฒนาชางชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิ
ขาเทียมฯ
11. แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
11.1 โครงการ ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะ
แรงงาน (เจาภาพ สพท. )
กิจกรรม พัฒนาทักษะฝมือรองรับการจายคาจาง

928,842,000
928,842,000
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ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป แผนฯ ฉบับที่ 12 และ
ผลผลิต โครงการ กิจกรรม

11.2 โครงการ ยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือ
แรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน (เจาภาพ สมฐ./สพร. 1
สมุทรปราการ)
11.2.1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
11.2.2 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- แขงขันฝมือแรงงงาน
11.2.3 กิจกรรม ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล (สพร. 1 สมุทรปราการ)
11.2.4 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายการ
ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
11.2.5 กิจกรรม สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
11.3 โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ (เจาภาพ ศป.)
กิจกรรม ฝกอบรมกลุมเปาหมายเฉพาะ (ผูผานการบําบัด
ยาเสพติด ผูตองขังและเยาวชนในสถานพินิจ คนพิการและผูดูแล
คนพิการ ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ แรงงานนอกระบบ
แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ )
ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความเสมอภาคทางสังคม
12. แผนงานบูรณาการ เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย
12.1 โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ (เจาภาพ ศป.)

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ (บาท)

คน

30,720

81,674,100

คน

4,100

12,164,000

คน
คน

26,300
26,300

คน

200

60,930,100
26,300,000
34,630,100
600,000

แหง

77

3,000,000

คน

120

4,980,000

คน

9,100

24,600,000

คน

9,100

24,600,000

คน

8,200

22,140,000

คน

8,200

22,140,000

คน

8,200

22,140,000
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 12,040,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ  ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานความมั่นคง
เปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข
ประเด็น 4.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
แนวทาง การสรางความปลอดภัยและสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
แนวทาง ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายที่ 2 ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป า หมาย ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น มี โ อกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
แนวทางยอย ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนระดับที่ 3
 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24
มกราคม 2562)
 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายหลักขอ 6.1.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายเรงดวน ขอ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและการสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (กิจกรรม : ฝกอบรมฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต)
1. หลักการและเหตุผล*
ตามนโยบายสานใจสูสันติของกองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.
ภาค 4 สวนหนา) เพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตดวยสันติ และไดรับการตอบรับและนํามาซึ่งความ
รวมมือจากองคกรตางๆ ทั้งจากสวนราชการ เอกชนและองคกรตางๆ โดยไดมีการรวมตัวของมวลชนทั้งใน
รูปแบบสมาคมหรือกลุมพลัง เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธและตอตานความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสงผลถึงกลุม
ขบวนการหรือแนวรวมมองเห็นเปาหมายที่คอยๆ เลือนราง และมีกลุมบางกลุมเกิดความเบื่อหนายและทยอย
ออกมารายงานตัวตอทางการเปนระยะๆ ดังนั้น กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา จึงไดกําหนดโครงการพาคนกลับ
บาน โดยที่ภาครัฐจะใหการตรวจสอบ คัดกรองบุคคล และแยกกลุมในการเขาสูขั้นตอนการใหความชวยเหลือ
โดยผานขั้นตอนตางๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ (คัดยอจากเอกสารเผยแพรโครงการประชาสัมพันธมายไอ
คอลคนตนแบบจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา จัดโครงการพาคนกลับบาน)
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และสวนหนึ่งของจังหวัด
สงขลา ไดประสบปญหาการกอความไมสงบมาเปนระยะเวลานาน สงผลกระทบดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ เศรษฐกิจเติบโตชากวาภาคอื่นของประเทศไทย การลงทุน การประกอบธุรกิจ
รวมทั้งดานความมั่นคง
รัฐ บาลตระหนั กถึ งป ญ หาในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภายใตที่ตองเรงแกไข จึงไดนอมนํายุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา
และพั ฒ นาพื้น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต ชวยเสริมสรางการพึ่งพาตนเองของประชาชน ชุมชน การบูรณาการ
ขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร กั บทิ ศทางการพั ฒนาประเทศ 20 ป กรอบการพั ฒนาตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของกลุมจังหวัดและจังหวัดชายแดนภาคใต
การขั บเคลื่อนยุ ทธศาสตร พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ใหประสบผลสําเร็จ ไดตองอาศัย
การบูรณาการของทุกหนวยงานอยางสอดประสานกัน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ภาคใตไดอยางทั่วถึง
กระบวนการพัฒนาจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยู การมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได ชวยใหประชาชน
อยูดีกินดี แกไขปญหาความยากจน นําไปสูความมั่นคงในชีวิตและความมั่นคงในพื้นที่
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ จึงไดจัดทํา
โครงการพั ฒนาเศรษฐกิ จและส งเสริ มศั กยภาพพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต (กิ จกรรม ฝ กอบรมฝ มื อแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต) เพื่อรองรับนโยบายในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหมีอาชีพ มีรายได สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
เพื่อลดปญหาความขัดแยง ลดความรุนแรง และเสริมสรางความสงบสุขในพื้นที่ใหยั่งยืนตอไป เพราะการทําให
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได เปนการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ แกกลุมเปาหมาย
ใหมีทักษะอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพได
2.2 เพื่อจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย ที่สําเร็จการฝกอาชีพตามโครงการฯ
3. กลุมเปาหมาย
กลุ มที่ มี อคติ ต อ ภาครั ฐ กลุ ม ผู ก อความไม ส งบ และกลุ มแนวร ว มก อ ความไม ส งบในพื้ น ที่ จั งหวั ด
ชายแดนใต ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา) หรือพื้นที่
ที่หนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่กําหนด ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
4. เปาหมาย/ พื้นที่ดําเนินการ ฝกทักษะอาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น
800 คน (40 รุนๆ ละ 20 คน)
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ จั ง หวั ด นราธิ ว าส จั ง หวั ด ป ต ตานี จั ง หวั ด ยะลา และ 4 อํ า เภอของจั ง หวั ด สงขลา
(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. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายที่วัดได
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย
เชิงคุณภาพ รอยละของผูที่สําเร็จการฝกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายไดไมนอยกวา รอยละ 60
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ผู เ ข า ร ว มโครงการฯ ที่ ผ า นการฝ ก อาชี พ ตามหลั ก สู ต รที่ เ ข า ฝ ก อบรม มี ค วามรู ทั ก ษะฝ มื อ
ความชํานาญในการประกอบอาชีพ
6.2 เปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ชวยแกไขปญหากลุมเปาหมาย สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมีครอบครัว/ชุมชนใหการสนับสนุน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6.3 การบูรณาการทุกภาคสวนในการพัฒนาและสงเสริมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6.4 เพิ่มโอกาสทางเลือกใหแกแรงงานภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจางงานและ
นอกระบบการจ า งงาน ในสายอาชี พ ของภาคอุ ต สาหกรรม การบริ ก าร และขนส ง หรื อ อาชี พ เกษตร
อุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และลดภาระคาใชจาย
7. การติดตามประเมินผล :
7.1 ติ ด ตามผลการฝ ก อบรม จากการรายงานผลการฝ ก อบรมผ า นระบบสารสนเทศกรมพั ฒ นา
ฝมือแรงงาน (Data Center)
7.2 ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ ติดตามผลสั มฤทธิ์ ห ลังจากสิ้น สุดการฝกอบรม เพื่อพิ จ ารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
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สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
1. การเตรียมความพรอมการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ หลักสูตร วิทยากร วัส ดุการฝก
แผนปฏิบัติการ ฯลฯ การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
2. กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป า หมายในการดํ า เนิ น การ โดย กอ.รมน. ภาค 4 ส ว นหน า หรื อ หน ว ยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่
3. จัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินโครงการ
4. จัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนการฝกอาชีพ พรอมประมาณการคาใชจายในการจัดฝกอาชีพ
5. กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา หรือหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประชาสัมพันธโครงการและเชิญ
ชวนแรงงานในพื้นที่เปาหมายเขารับการฝกอาชีพ ออกหนวยเคลื่อนที่ ใหบัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน
ประสานกลุมเปาหมาย ผูนํา 4 เสาหลักของหมูบาน โดย กอ.รมน. อําเภอ กรรมการหมูบาน (กม.) รวบรวม
ขอมูล รับสมัคร และคัดกรองกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
6. กอ.รมน. อําเภอ หรือหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ จัดทํารายชื่อผูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อ
เสนอตอ กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา พิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป
7. กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา หรือหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ รวบรวมขอมูล/ทําบัญชีรายชื่อ
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เปนความตองการ/ประสงคเขารับการฝกอาชีพตามโครงการฯ แจงใหหนวยงานสังกัด
กรมพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และกําหนด
หวงเวลาการฝกอบรม
8. จัดเตรียมหลักสูตรการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการในการฝกอาชีพของกลุมเปาหมาย
และสอดรั บ กั บ ความต อ งการของกํ า ลั งแรงงานในพื้ น ที่ และปจ จั ย ในการดํ าเนิ น การฝ ก ที่ เกี่ ย วข อ ง เช น
งบประมาณ วัสดุอุปกรณการฝก วิทยากร สถานที่ฝก เปนตน
9. ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมอาชี พ ระยะเวลา 60 ชั่ ว โมง ในสาขาอาชี พ ต า ง ๆ โดยใช ห ลั ก สู ต ร
ที่ กํา หนด หลั กสู ตรตามความต องการของกลุ มเป าหมาย และหลักสูต รตามความตอ งการของประชาชน
ที่ ส อดรั บ กั บ วั ฒ นธรรม และการประกอบอาชี พ ในชุ ม ชน ตั ว อย า งหลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น การฝ ก เช น
การประกอบอาหารไทยฮาลาล การทําขนมอบ ชางปกจักร ชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี ชางซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก
ช า งเดิ น สายไฟฟ า ภายในอาคาร ช า งปู ก ระเบื้ อง ช า งก ออิ ฐ ฉาบปู น และสาขาอื่ น ๆ ตามความต อ งการ
ในการประกอบอาชีพ
10. จัดใหมีการแนะแนวอาชีพหรือการประกอบอาชีพใหแกผูสําเร็จการฝก โดยประสานสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด ธนาคารอิสลาม มาใหคําปรึกษาแนะนํา
11. จัดหาและสนั บสนุ น เครื่ องมือพื้น ฐานชุดการฝก (ชุดเครื่องมือทํามาหากิน ) เพื่อเปนอุป กรณ
ในการประกอบอาชี พ (ป จจั ยการผลิ ตเบื้ องต น ที่ จํ าเป นในการประกอบอาชี พ) ให กั บผู ผ านการฝ กอบรม /
ฝกอาชีพตามหลักสูตรที่ผานการฝกอาชีพ โดยใชประโยชนในเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการประกอบอาชีพสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัว
12. ประเมินผลการฝกอบรม และออกวุฒิบัตรสําหรับผูสําเร็จการฝกอบรม
13. ประเมินผลโครงการและรายงานผลความสําเร็จของโครงการใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
14. ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของผูผานการฝกอาชีพตามโครงการ
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สวนที่ 5 : งบประมาณ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 12,040,000 บาท (สิบสองลานสี่หมื่นบาทถวน) 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
จัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริงโดยคํานึงถึง
ความจําเปน เหมาะสม และประหยั ด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจ ายคาใชจายในการฝกอบรม
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการในการดําเนินงาน
ของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ
สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล* : นางสาวถาวร อาจแกว ตําแหนง ผูอํานวยการกลุม งานพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน
เบอรโทรศัพท …………089-8127708………….. e-mail…… women.youth.dsd@gmail.com
- ชื่อ-สกุล* : นายวินัย ประสานสวน
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนงาน
เบอรโทรศัพท …………02 -2461935…………..
e-mail…… planandproject@hotmail.com
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แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จํานวน 72,082,800 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
5. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
6. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ  ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
เปาหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
เปาหมายยอย แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
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สวนที่ 3 : รายละเอียด โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดานที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการแขงขันไดอยางยั่งยืน : เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยใหมีอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้นใหไดรอยละ 4.6 และ 5.4
นั้น ขึ้นอยูกับปจ จัยหลายๆ สว น ซึ่งหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญ คือ การพัฒนากําลังแรงงาน และพัฒนา
ผูประกอบการ ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลองกับอุตสาหกรรม 6 กลุม ใหสามารถใชเทคโนโลยีมาพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พัฒนาศักยภาพคนทํางาน
ทุกระดับใหมีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและกาวทันเทคโนโลยี 4.0”
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีงานทํา มีรายไดที่เหมาะสม อันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชน
และลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของคนไทยจึ ง เสนอโครงการศู น ย ฝ ก อบรมความเป น เลิ ศ ด า นเทคโนโลยี ชั้ น สู ง
เพื่อดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดแก Newskill Reskill Upskill รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย และ
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแหงอนาคต ประกอบดวย 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 การฝกอบรมฝมือแรงงาน จํานวน 10,300 คน
1. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนากําลังแรงงาน ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลองกับ 6 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (ดิจิทัล
ระบบอั ต โนมั ติ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส อั จ ฉริ ย ะ ชี ว ภาพ ปญ ญาประดิษฐ และหุน ยนต) ใหส ามารถใช เทคโนโลยี
มาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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. พื้น ที่ ดํ า เนิ น การ ได แก 1) สมุ ทรปราการ 2) สุ พรรณบุ รี 3) ราชบุ รี 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. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 10,300 คน
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
6. แนวทางการดําเนินการ
(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิช าชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย
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แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ
(Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
(3) ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (SDQA 2020)
(4) บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน
(5) แจงรายชื่อผูสําเร็จการฝกให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง
งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน)
หมายเหตุ
 กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น
 หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรเตรียมเขาทํางานระยะเวลา 280 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ หลักสูตรยกระดับ
ฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมงขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) แรงงานไทยได รั บ การยกระดั บ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถ เพื่ อเพิ่ ม ผลิ ตภาพของแรงงาน
ดานเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมและองคความรูใหม
ที่เอื้อตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม
(2) สถานประกอบกิจการมีศักยภาพในการแขงขัน
(3) แรงงานไทยในสถานประกอบกิจ การภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต มีทักษะฝมือ มีสมรรถนะ
ไดมาตรฐาน และมีรายไดสูงขึ้น
รายการที่ 2 : จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานและสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
งบประมาณจํานวน 36,090,500 บาท
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการฝกอบรม เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีใหม
ใหแกวัยกําลังแรงงานของประเทศ
2. เปาหมาย
ครุภั ณฑ การฝก เครื่ องจั กร สอดคลองกับหลักสูตรการฝกอบรมใน 6 กลุมอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต)
3. แนวทางการดําเนินงานจัดหาครุภัณฑ
(1) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งขอมูลจุดเนนดานเศรษฐกิจการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่
(2) สํารวจความพรอมทางดานศักยภาพของหนวยงาน แผนการพัฒนากําลังคน ขอมูลดานสถิติการ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงานประเภทตางๆ
(3) ตรวจสอบความพรอมขอมูลพื้นฐานและศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วิเคราะห
อาชีพโดยใชทฤษฎีดานสมรรถนะ และขอมูลดานมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของ
และตอเนื่องกันระหวางองคความรูดานทฤษฎี ปฏิบัติ และทัศนคติ ตลอดจนขอมูลดานการพัฒนาเทคโนโลยี
ของครุภัณฑการฝก
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(4) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน จัดหา และบํารุงรักษาเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
ขบวนการดานการจัดซื้อ – จัดจาง การฝกอบรม รวมทั้งแผนการบํารุงรักษา ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของ
ครุภัณฑการฝก
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ครุภัณฑเครื่องจักร เครื่องมือไดนําไปใชในการฝกอบรมใหแกแรงงานใหมีทักษะฝมือสูงขึ้นและเปนกําลัง
สําคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้ง
สวนที่ 4 : งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 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
รายการคาใชจายงบเงินอุดหนุน
คาอาหาร 120 บาท X 60 วัน X 102 คน

งบประมาณ
736,000
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 : วงเงิ น งบประมาณสามารถนํ าไปดํ าเนิ น การเฉลี่ ยถั ว จ ายเป นค าวิ ทยากร วั ส ดุ ฝ ก ตลอดจน
คาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. การจัดหาครุภัณฑการศึกษา งบประมาณ 36,090,500 บาท สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
4 แหง ไดแก
หนวยงาน/ชื่อครุภัณฑ
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
อะไหลยานยนต
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1

เครื่องกัดแนวตั้งอัตโนมัติ CNC Machine Center 5 Axis

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1 ชุดฝกจําลองการควบคุมระบบ Process Automation
ขั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
1 เครื่องยนตดเี ซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (คอมมอนเรล)
พรอมแทนและคูม ือการซอมบริการ
2 เครื่องวิเคราะหปญหาระบบไฟฟาควบคุมเครื่องยนตหัวฉีด
แก็สโซลีน (EFI)
3 เครื่องวิเคราะหปญหาระบบไฟฟาควบคุมเครื่องยนตหัวฉีด
ดีเซลคอมมอลเรล
4 เครื่องทดสอบปม ดีเซลแบบดิจิตอล
5

เครื่อง Induction Heater (เหนี่ยวนําความรอน)

ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย

1

รวมราคา
14,500,500
14,500,500

1

เครื่อง

14,500,500

14,500,500

1

2,620,000

1

2,620,000

2,620,000
2,620,000

ชุด

30
1

เครื่อง

150,000

15,170,000
950,000
150,000

1

เครื่อง

150,000

150,000

1

เครื่อง

150,000

150,000

1

เครื่อง

150,000

150,000

1

เครื่อง

350,000

350,000
14,220,000

20

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย

รวมราคา

1
1

เครื่อง
ชุด

1,500,000
2,620,000

1,500,000
2,620,000

1

ชุด

4,400,000

4,400,000

1
1

เครื่อง

5,700,000

1

เครื่อง

3,800,000.00

5,700,000
3,800,000
3,800,000
3,800,000

รวมครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

950,000

หนวยงาน/ชื่อครุภัณฑ
1
2
3
4

1

เครื่องตั้งศูนยลอระบบคอมพิวเตอร
ชุดฝกจําลองการควบคุมระบบ Process Automation
ขั้นสูง
สถานีการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติและประกอบชิ้นงานดวย
เทคโนโลยี Industry 4.0
เครื่องทดสอบฝมือชางพนสีแบบซิมูเลเตอร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
เครื่องสแกน 3 มิติ (3D SCANNER )

รวมครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป 35,140,500
รวมทั้งหมด 36,090,500

สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
เบอรมือถือ 06 5510 6166
ชื่อ-สกุล : นายทวีป เกิดตอพันธ
เบอรมือถือ 08 5483 8480

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาผูฝกและผูประเมิน
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
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โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
1. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 8,000,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
เปาหมาย ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น
เปาหมายยอย แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานจัดทํ ามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อ
รัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานนําไปใชในการทดสอบ
มาตรฐานฝ มื อ แรงงานหรื อให ผู ดํ าเนิ นการทดสอบมาตรฐานฝมื อแรงงานนํ าไปใชในการดํ าเนิ นการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้น
ไทยแลนด 4.0 เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เปนการพัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Engines
of Growth) โดยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศทั้งดานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม ให เป นความได เปรี ยบในเชิ งแข งขันโดยการเปลี่ ยนผ านทั้งระบบใน 4
องคประกอบสําคัญ ดังนี้
1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนน
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงโดยกระบวนทัศน
ในการพัฒนาประเทศภายใต ไทยแลนด 4.0 มี 3 ประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1) เปนจุดเริ่มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม
2) เปนการ Reform in Action ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน
3) เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชารัฐ โดยเปนประชารัฐ ที่ผนึกกําลัง
กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของการรูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอรโดยนายกรัฐมนตรีไดมอบแนวทางการดําเนินนโยบาย ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนสําหรับธุรกิจที่ใชแรงงานจํานวนมาก ธุรกิจที่ใชวัตถุดิบ
จากทองถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบานและธุรกิจดานโลจิสติกส
2. เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษในรูป แบบคลัส เตอรโ ดยเนนคลัส เตอรที่มีศักยภาพและมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศในอนาคต
การพัฒนาคลัสเตอรมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา (Value Chain) และนําไปสู
การสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต เสริมสรางศักยภาพดานการลงทุนของประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุน
ที่มีคุณคาทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ตลอดจน
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ SMEs โดยมีการกําหนดคลัสเตอรเปาหมายในระยะแรกดังนี้
1. Super Cluster เปนคลัสเตอรสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแหงอนาคต เชน
คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวน คลัสเตอรเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคม คลัสเตอร
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคลัสเตอรดิจิทัล
2. คลัสเตอรเปาหมายอื่นๆ ไดแก คลัสเตอรเกษตรแปรรูป และคลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหม

23

3. กิจการเปาหมายที่จะสงเสริมเปนพิเศษในแตละคลัสเตอร ประกอบดวย 2 กลุมที่สําคัญดังนี้
- โครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคลัสเตอร ไดแก กิจการฐานความรู และกิจการ
โลจิสติกส
- กลุ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ที่ มี ค วามสํ า คั ญ สู ง ได แ ก กิ จ การต น น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ของแต ล ะคลั ส เตอร
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักตางๆ และผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New
Engine of Growth) จํานวน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอยูแลว
ในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต โดยกลุมอุตสาหกรรมนี้จะสงผลตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง ประกอบดวย
- อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive)
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
- อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เปนกลุมอุตสาหกรรมใหมเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินคา
และเทคโนโลยีโดยอุตสาหกรรมใหมหรืออุตสาหกรรมอนาคตเหลานี้จะเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ ประกอบดวย
- อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)
เพื่ อ เป น การยกระดั บ คุ ณ ภาพของแรงงานไทยให มี ฝ มื อ สอดคล อ งกั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม แ ละ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต และเพื่อเปนเตรียมความพรอมแรงงานไทยใหมีฝมือรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว ยนวัตกรรม สงผลใหป ระเทศไทยมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันกับนานาประเทศ
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจึ ง ได พั ฒ นามาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
แหงอนาคต จํานวน 10 สาขา ใน 5 กลุมอุตสาหกรรมนํารอง คือ 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (NextGeneration Automotive) 2)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิ งชีว ภาพ (Biofuels) 4) อุ ตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคตและ
ชีวภาพ (Bio-economy) และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพประจําปงบประมาณ 2561
และ 2562 กรมพัฒนาฝมือแรงงานโดยสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานจึงไดจัดอบรมผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 25 สาขา
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2.2 เพื่อจัดทําคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ
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2.3 เพื่ อกํ า หนดอั ตราค า ทดสอบมาตรฐานฝ มือแรงงานแหงชาติที่เหมาะสมสําหรั บ ศูน ยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.4 เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกสาธารณชนเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รองรับ
อุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคต
3. กลุมเปาหมายของโครงการ
3.1 บุคลากร ในสาขาที่กําหนดและผูประกอบการในสาขาที่กําหนด
3.2 องคกรอาชีพ สมาคม หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสาขาที่กําหนด
3.3 หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
3.4 นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
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. ตัวชี้วัดกิจกรรม
5.1 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา
5.2 วิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา
5.3 อัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขา
6. แผนการดําเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
7. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงาน หนวยงานของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และสอดคลองกับการจางงานนําไปสู
การจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
8.2 กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่มีคุณภาพทําใหการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานที่รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) เปนที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ
8.3 หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา/การฝกอบรม สามารถนํามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติไปกําหนดเปนทิศทางในการพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) ได
8.4 นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศดวยมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
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สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนดจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต
การบริ การด า นดิ จิ ทัล ข อมู ล และป ญ ญาประดิษฐ จํ านวน 10 สาขา ใน 5 กลุมอุต สาหกรรมนํารอง คื อ
1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) 2)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) 4) อุตสาหกรรมหุน ยนต (Robotics)
5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคตและชีวภาพ (Bio-economy) รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) สํารวจวิเคราะหขอมูลความตองการมาตรฐานในแตละกลุมสาขาอุตสาหกรรมเพื่อกําหนดสาขาอาชีพ
2) เสนอคณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อขออนุมัติกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
3) สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
4) ยกรางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
5) คณะอนุกรรมการพิจารณารางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
6) จัดทําประชาพิจารณมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
7) เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
8) นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่ไดรับอนุมัติ เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
9) นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
2. จัดทําวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดําเนินการดังนี้
1) ยกรางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2) คณะอนุกรรมการพิจารณารางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
3) ทดลองทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
4) เสนอคณะกรรมการส งเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงานอนุมัติเปน วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ
5) ทําประกาศวิธี การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเสนอประธานคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานลงนาม
6) นําวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
3. กําหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสําหรับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
4. จัดทําคูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สวนที่ 5 : งบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน)
สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณี โกมลกวิน หนวยงาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
โทรศัพท 0 2245 1705 08 1925 0380 โทรสาร 0 2246 1931
ชื่อ-นามสกุล นายจิตติ ไขยวงศ
หนวยงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
โทรศัพท 0 2643 4987 โทรสาร 0 2643 4987
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แผนบูรณาการการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 21,832,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น การทองเที่ยว
เปาหมาย ความสามารถทางการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศดีขึ้น
แผนงานยอย การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
1.1 รัฐบาลมี โยบายการเพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวและการมีรายได เปนยุทธศาสตร
สํ า คั ญ ในการสร า งรายได ใ ห แ ก ป ระเทศ และเนื่ อ งจากประเทศไทยมี แ หล ง ท อ งเที่ ย วเพื่ อ สร า งรายได
และกระจายไปในทุกภูมิภาคและทุกภาคสวนธุรกิจอยางคอนขางชัดเจนใหแกประเทศไทย จึงมีการประกอบ
กิจการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางออมขยายมากขึ้น เชนการเพิ่มขึ้นของสถานที่พัก
คางคืน การเพิ่มขึ้นของรานอาหาร และแหลงบริการอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ กอใหเกิดการตื่นตัวเพราะมองวาเปนเรื่องงายที่จะมีรายไดเพิ่มจากการทองเที่ยว นอกเหนือจากนี้
การทองเที่ยวยังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเจาบานและนักทองเที่ยวที่มาเยือน สรางงาน สราง
อาชีพใหกับคนในประเทศ ดังนั้นการที่จะดําเนินการพัฒนาใดๆ จึงตองใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ตองเปนผูที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามแบบแผน มาตรฐานตางๆที่ธุรกิจไดกําหนดไว
ตลอดจนตองไดรับการแนะนํา และถายทอดเทคนิคและความรูใหมๆ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กั บ ยุ คสมั ย ได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพผ า นการ "ฝกอบรม" (Training) ซึ่ งเปน กระบวนการที่จ ะทํ าใหผู เขารั บ
การฝ กอบรมเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและเพิ่มทักษะไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ขององคกร และการฝกอบรมจะบังเกิดผลดีตอเมื่อผูรับผิดชอบฝกอบรมดําเนินการ
อยางมีระบบ และมีความเขาใจถึงกระบวนการฝกอบรม และวิธีดําเนินการในแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม
1.2 กรมพั ฒ นาฝ มื อแรงงาน เป น องค กรภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ หลั กในการพั ฒ นาฝ มื อแรงงาน (Skill
Development) จึ งได จั ดทํ า “โครงการพัฒ นาทักษะแรงงานดานการทองเที่ย วและบริการ” ขึ้นเพื่อรองรับ
เหตุผลความตองการที่กลาวถึงขางตน โดยมุงหวังวาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และประเทศมีรายไดจากการทองเที่ยว รวมทั้งใหการพัฒนาฝมือแรงงานไทยเปนที่ยอมรับในระดับอาเซียน
และระดับสากลตอไป
2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม ใหมีทักษะองคความรูสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ดานการทองเที่ยว
(2) เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานใหสามารถทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคทองเที่ยวและบริการ
(3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการทองเที่ยว
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. พื้น ที่ ดํา เนิ นการ ไดแก 1) ชั ยนาท 2) สิงหบุรี 3) อุทัยธานี 4) ปราจีน บุ รี 5) ราชบุ รี 6) เพชรบุรี
7) ประจวบคีรี ขัน ธ 8) นครราชสี มา 9) บุ รี รั มย 10) ชั ย ภู มิ 11) สุ ริ น ทร 12) ขอนแกน 13) กาฬสิน ธุ
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) ลํ า ปาง 29) ลํ า พู น 30) แพร 31) สุ ร าษฎร ธ านี 32) ชุ ม พร 33) ระนอง 34) สตู ล 35) กรุ ง เทพ
36) ปทุมธานี 37) นนทบุรี 38) นครนายก 39) พระนครศรีอยุธยา 40) อางทอง 41) ลพบุรี 42) สระบุรี
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43) นครปฐม 44) สมุทรสาคร 45) สมุ ทรสงคราม 46) จัน ทบุ รี 47) อุดรธานี 48) สกลนคร 49) บึงกาฬ
50) เชียงใหม 51) แมฮองสอน 52) พะเยา 53) นาน 54) ภูเก็ต 55) พังงา 56) กระบี่ 57) นครศรีธรรมราช
58) พั ท ลุ ง 59) ตรั ง 60) ป ต ตานี 61) ยะลา 62) สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรม
บริการสุขภาพ
6. ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน - กันยายน 2563
7. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 6,320 คน
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
8. แนวทางการดําเนินการ
(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิช าชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย
แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ
(Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ
(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 ขึ้นไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) แรงงานมี ศักยภาพและมีความพรอมในดานการบริการและการทองเที่ยวสามารถเขาทํางาน
ในสถานประกอบกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) แรงงานในสถานประกอบกิจการมีความรู ทักษะฝมือ และมีทัศนะคติ ที่ดีในการทํางาน ชวยให
งานมีศักยภาพยิ่งขึ้น
10. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data
Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้ง
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สวนที่ 4 : งบประมาณ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 21,832,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน) 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
ห ม า ย เ ห ตุ : วงเงิ นงบประมาณสามารถนํ าไปดํ าเนิ นการเฉลี่ ยถั วจ ายเป นค าวิ ทยากร วั สดุ ฝ ก ตลอดจน
คาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริงโดยคํานึง
ถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม นอกจากนี้ ในการเบิ ก ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจั ด การในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน เช น
คา สาธารณู ปโภค ค าน้ํ ามั นเชื้อ เพลิง ค าตอบแทนการปฏิ บัติ ง านนอกเวลาราชการ คา ใช จา ยในการเดิ นทางไปราชการ
และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ

สวนที่ 5 : ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
เบอรมือถือ 06 5510 6166
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นายนที ราชฉวาง
ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบริภัณฑเทคโนโลยีการพัฒนาฝมือแรงงาน
เบอรมือถือ 08 5483 8575
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 83,944,100 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
แผนงานยอย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมาย เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
แนวทาง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
6.1.4 เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ
หลักการและเหตุผล
นโยบายสงเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในแตละพื้นที่จะมีกิจการเปาหมายแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับศักยภาพ ขอจํากัด และความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดกลุมประเภทกิจการไดเปน 13 กลุม
อุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ และไดมีการกําหนดประเภทกิจการเพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการเปาหมาย
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 12 - 016/2558 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559
การพัฒนาฝมือแรงงานใหกับประชากรวัยกําลังแรงงานใหไดคุณภาพสอดคลองกับกิจการที่ BOI สงเสริม
การลงทุน ยังคงเปนปจ จัยหลักของการตัดสินใจของการลงทุน ที่สําคัญของประเทศในการบรรลุเปาหมาย
สู เ จตนารมณ ของการจั ดตั้ งเขตเศรษฐกิจ พิ เศษดว ยเหตุนี้ กรมพัฒ นาฝมือแรงงานจึง ไดจัดทํา “โครงการ
เพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับในพื้นที่และรองรับ
ความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที่สูการจางงาน ตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายการที่ 1 การฝกอบรมฝมือแรงงาน จํานวน 12,000 คน
1. วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมความพรอมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับในพื้นที่และ
รองรับความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ SMEs ในพื้นที่สูการจางงาน 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. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก สระแกว กาญจนบุรี มุกดาหาร ตาก สงขลา ตราด หนองคาย
นครพนม เชียงราย และ นราธิวาส
5. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 12,000 คน
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
6. แนวทางการดําเนินการ*
(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิช าชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห
แนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย
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แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ
(Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือสอดคลองกับกิจการที่ 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 ขึ้นไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแรงงานทักษะฝมือ ตรงความตองการลงทุนของผูประกอบกิจการและ
SMEs ในพื้นที่สูการจางงาน ตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของแตละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data
Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้ง
รายการที่ 2 จัดหาครุภัณฑการศึกษาใหกับสถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 7 แหง
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชในการฝกอบรม เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีใหม
ใหแกวัยกําลังแรงงานของประเทศและรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. เปาหมาย
ครุภัณฑการฝก เครื่องจักร สอดคลองกับการสงเสริมการลุงทนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษพิเศษ ไดแก
สงขลา นราธิวาส มุกดาหาร สระแกว ตราด หนองคาย และนครพนม
3. แนวทางการดําเนินงาน
(1) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งขอมูลจุดเนนดานเศรษฐกิจการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่
(2) สํารวจความพรอมทางดานศักยภาพของหนวยงาน แผนการพัฒนากําลังคน ขอมูลดานสถิติการ
พัฒนาฝมือแรงงาน เปาหมายการพัฒนาฝมือแรงงานประเภทตางๆ
(3) ตรวจสอบพรอมขอมูลพื้นฐานและศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน วิเคราะหอาชีพ
โดยใชทฤษฎีดานสมรรถนะ และขอมูลดานมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของและ
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ตอเนื่องกันระหวางองคความรูดานทฤษฎี ปฏิบัติ และทัศนคติ ตลอดจนขอมูลดานการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ครุภัณฑการฝก
(4) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุน จัดหา และบํารุงรักษาเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการดานการจัดซื้อ – จัดจาง การฝกอบรม รวมทั้งแผนการบํารุงรักษา ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม
ของครุภัณฑการฝก
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะใหสูงขึ้นและเปนกําลังสําคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สวนที่ 4 : งบประมาณ
รวมทั้งสิ้นจํานวน 83,944,100 บาท (แปดสิบสามลานเกาแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน) 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 : วงเงิ น งบประมาณสามารถนํ าไปดํ าเนิ น การเฉลี่ ยถั ว จ ายเป นค าวิ ทยากร วั ส ดุ ฝ ก ตลอดจน
คาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ
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การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
4. การจัดหาครุภัณฑการศึกษา งบประมาณ 42,682,100 บาท สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 7
แหง ดังนี้
ลําดับที่

หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ

1 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานสระแกว
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
1 เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอรเตอร
ขนาด 300 แอมป
2 เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอรเตอร
ขนาด 400 แอมป
2 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานมุกดาหาร
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1

ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมชั้นสูง

2

ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขา PLC
3 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานนครพนม
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

หนวย

ราคา
ตอหนวย

2

เครื่อง

500,000

รวมราคา
(บาท)
2,100,000
2,100,000
1,000,000

2

เครื่อง

550,000

1,100,000

จํานวน
4

2

6,400,000
6,400,000

1

ชุด

3,400,000

3,400,000

1

ชุด

3,000,000

3,000,000

13

16,440,000
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

16,012,500

16,012,500
16,012,500

ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1 ครุภณ
ั ฑดานโลจิสติกส

1

4 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 12 สงขลา
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
1 เครื่องวัดวิเคราะหความสั่นสะเทือนเครื่องจักร
(Vibration Analyzer)
2 เครื่องตั้งศูนยเพลาเครื่องจักร แบบเลเซอร (laser shaft
alignment)
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1 ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC (CNC
Maintenance)
5 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานตราด
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

3

1 จักรปกลวดลายสําหรับแซกรังดุมชนิดกระเปาหิ้ว

6

ชุด

1

เครื่อง

350,000

3,200,000
700,000
350,000

1

เครื่อง

350,000

350,000

2,500,000

2,500,000
2,500,000

1

ชุด

6

318,000
318,000
เครื่อง

53,000

318,000
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หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ

6 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานหนองคาย
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

จํานวน

หนวย

ราคา
ตอหนวย

รวมราคา
(บาท)
478,500
478,500
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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

ชุดฝกเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
7 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 24 นราธิวาส
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
1 ตูเย็นแบบ 1 ประตู

3

เครื่อง

17,000

51,000

4

97
5

ชุด

7,020

13,745,600
9,945,600
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

เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิแบบตัวเลข

3

ชุด

22,000

66,000

6

ตูเย็นแบบ 2 ประตู ระบบโนฟรอส อินวอเตอร

5

ชุด

24,900

124,500

7

เครื่องทําระบบเปนสุญญากาศแบบ 2 ชั้น (แบบฉุด
โดยตรง)
เกจวัดความดันสารทําความเย็นแบบดิจิตอล

3

ชุด

25,000

75,000

5

ชุด

30,000

150,000

ชุดฝกเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้ง พื้นหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู/ชั่วโมง (พรอมแทนติดตั้ง)
10 ชุดฝกเครื่องปรับอากาศแยกสวนติดผนังแบบ
อินเวอรเตอร ขนาด 9,000 บีทียู/ชั่วโมง
11 ชุดเครื่องมืองานทอชางเครื่องทําความเย็น

10

ชุด

32,000

320,000

10

ชุด

35,000

350,000

2

ชุด

50,000

100,000

12 ชุดเครื่องมือวัดชางทําความเย็น

3

ชุด

115,000

345,000

13 ชุดเครื่องมือพื้นฐานชางทําความเย็น

3

ชุด

120,000

360,000

14 ชุดดูดควันแบบเคลื่อนที่

8

ชุด

140,000

1,120,000

15 เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อม bend test

1

เครื่อง

160,000

160,000

16 ชุดสาธิตระบบการทําความเย็นและปรับอากาศ

5

ชุด

198,000

990,000

17 เครื่องเชื่อมไฟฟาอินเวอรเตอร 250 แอมป

8

เครื่อง

200,000

1,600,000

18 โตะปฏิบัติงานประกอบงานเชื่อม

1

ตัว

350,000

350,000

19 เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอรเตอร LCD 200 แอมป

4

เครื่อง

400,000

1,600,000

20 เครื่องเชื่อมมิกแม็ก ระบบอินเวอรเตอร LCD 250
แอมป
ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป
1 เครื่องตัดโลหะแผนแบบไฮโดรลิค

4

เครื่อง

500,000

2,000,000

1,600,000

3,800,000
1,600,000

8
9

1

เครื่อง

36

ลําดับที่
2

หนวยงาน ชื่อครุภัณฑ
เครื่องกดฟนโลหะแผนแบบไฮโดรลิค

จํานวน

หนวย

1

เครื่อง

ราคา
ตอหนวย
2,200,000

รวมราคา
(บาท)
2,200,000

รวมครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
รวมครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป

13,969,600
28,712,500

รวมทั้งหมด

42,682,100

สวนที่ 5 : ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
เบอรมือถือ 06 5510 6166
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นายนพพร มานะ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝก
เบอรมือถือ 08 5483 8204
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
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แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 85,650,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เปาหมาย การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ
แผนงานยอย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปาหมาย เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
แนวทาง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ
หลักการและเหตุผล
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนแผนยุทธศาสตรภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่ตอยอด
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก
ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีเปาหมายยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกใหกลายเปน
“World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปขางหนา โดยการลงทุนในระยะ 5 ปแรกเปนการลงทุน
ในโครงสรางพื้ นฐานด านการคมนาคมทั้ งทางบกทางน้ําและทางอากาศและสนับสนุ นการเปนศูนย กลางการคมนาคม
โลจิสติกสของเอเชียในอนาคตและการลงทุนสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมหุนยนต
การบินและโลจิสติกส เชื้อเพลิงชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาขางตน
จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะฝมือกําลังแรงงานใหสูงขึ้น
กระทรวงแรงงานไดเปดศูนยบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปนศูนยที่สามารถ
อํานวยความสะดวกดานแรงงานใหแกนายจาง นักลงทุน ผูประกอบการ และแรงงาน ไดอยางรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ
พรอมทั้งตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนดานแรงงานไดอยางแทจริง เพื่อตอบรับความตองการดานแรงงาน
ของสถานประกอบการกวา 37,000 แหง และแรงงานกวาหนึ่งลานหาแสนคน ทั้งนี้ไดกําหนดมาตรการขับเคลื่อน
เปน 3 ระยะ ไดแก
1) ระยะเรงดวน จัดหาแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่ EEC จํานวน 14,767 อัตรา ใหกับสถานประกอบ
กิจการกวา 1,000 แหง ซึ่งกระทรวงแรงงานไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (สกพอ.) หรื อ สํ านัก งาน EEC ในการสํ า รวจ
ความตองการ
2) ระยะกลาง 1-5 ป สํารวจความต องการแรงงาน ส งเสริ มใหสถานประกอบการพัฒนาทักษะบุคลากร
ของตนเองกวา 580,000 คน มุงเนนใหแรงงานมีความเทาทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
3) ระยะยาว 5-10 ป จั ด ให มี ร ะบบฐานข อ มูล ที่ เ ชื่ อ มโยงการจั ดหางานกั บ ตั ว บุ ค คล ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการพัฒนาคนของประเทศทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการคิด การเรียนการสอน การฝกอบรม ไปจนถึง
การทํางานที่ตอบโจทยความตองการของแรงงาน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหบรรลุเปาหมายขึ้นอยูกับการบริหารจัดการดานแรงงานในพื้นที่อีอีซีอยางเปน
ระบบ เพิ่ ม ศัก ยภาพแรงงาน ด ว ยการฝ ก อบรม และเพิ่ ม ทั กษะในสาขาวิ ช าชี พ เป า หมายให เ ป น แรงงาน
ที่มีคุณภาพสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดตั้งศูนยฯ
จะชวยผลักดันใหนโยบายดังกลาวเปนรูปธรรม สรางโอกาสการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอันใกล
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินการภายใตวิสัยทัศน “พัฒนาศักยภาพคนทํางาน
ทุกระดับใหมีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและกาวทันเทคโนโลยี 4.0”
เพื่ อ ให มี ง านทํ า มี ร ายได ที่ เ หมาะสม อั น จะนํ า ไปสูก ารยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห แ กป ระชาชนและลด
ความเหลื่อมล้ําของคนไทยจึงเสนอโครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดแก Newskill Reskill Upskill รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย และ
เพื่อพัฒนากําลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแหงอนาคต
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รายการที่ 1 ยกระดับทักษะแรงงาน จํานวน 6,400 คน
1. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
2. กลุมเปาหมาย
แรงงานในสถานประกอบกิจการและนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง แรงงานทั่วไป ผูถูกเลิกจาง และผูวางงานทั่วไป
3. เปาหมาย ยกระดับทักษะแรงงาน จํานวน 6,400 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุนยนต
5. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 6,400 คน
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
6. แนวทางดําเนินการ
1. บูรณาการประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะทํางานประสานงานดานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันไทย – เยอรมัน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด
องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนมความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ประกอบดวย แรงงานไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ
(Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสราง
เศรษฐกิจและสังคม
2. ประชาสัมพันธเปดรับสมั ครการฝกอบรมในหลักสู ตรที่เกี่ยวของกับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
3. ดําเนินการฝกอบรมตามเกณฑประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน (DSD SDQA 2020)
4. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานในระบบรายงานผลการดําเนินงาน
5. แจ งรายชื่อผู สํา เร็จ การฝ กให กรมการจัดหางาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตําแหนง
งานวาง (กรณีแรงงานประสงคจะทํางานในระบบการจางงาน)
หมายเหตุ
(1) กรณีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา จะตองเปดฝกนอกเวลาราชการหรือชวงปดภาคเรียน และตองฝก
ในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เทานั้น
(2) หลักสูตรการฝกใหใชหลักสูตรยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีแรงงานทักษะฝมือ ตรงความตองการของกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
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8. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลั งการฝ กอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดํ าเนินงานของกรม (Data
Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้ง
สวนที่ 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 : วงเงิ น งบประมาณสามารถนํ าไปดํ าเนิ น การเฉลี่ ยถั ว จ ายเป นค าวิ ทยากร วั ส ดุ ฝ ก ตลอดจน
คาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริง
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจาย
ในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาวิทยากรตนแบบ จํานวน 100 คน งบประมาณ 400,000 บาท ฝกอบรมเจาหนาที่กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐและเอกชน ที่มาเปนวิทยากรในการฝกอบรมใหโครงการตางๆ ของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปนผูเชี่ยวชาญในแตละดาน (Master trainer) โดยพัฒนาความรูความสามารถใหกับ
วิทยากรตนแบบ ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนาองคความรูของวิทยากรตนแบบ
ของภาครัฐ/ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาทักษะอาชีพสู
ศตวรรษที่ 21 และเพื่อเสริ มสรางศักยภาพของวิทยากรตน แบบในการขยายผลใหแกหัวหนางานและชาง
เทคนิคของสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
มีวิทยากรตนแบบที่มีความรูความสามารถสูงขึ้นรองรับความตองการของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
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รายการที่ 3 จั ด หาครุ ภั ณ ฑ ก ารศึ ก ษาให กั บ สถาบั น /สํ า นั ก งานพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน จํ า นวน 4 แห ง
(3 จังหวัด) งบประมาณ 65,770,000 บาท
หมวดเงิน กิจกรรมหลัก รายการ
1. จัดหาครุภัณฑ 3 จังหวัด
1.1 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานฉะเชิงเทรา
ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC
(CNC Maintenance)
ชุดทดลองสมองกลฝงตัวในระบบการสื่อสารภายในอาคาร
อัจฉริยะ
ชุดฝกหุนยนตอตุ สาหกรรม(Industrial Robot)
ชุดฝกระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
(อบรมนอกสถานที่)
ชุดฝกทักษะทางดานแมคคาทรอนิกส
ชุดฝกทักษะทางดานแมคคาทรอนิกสชั้นสูง
ชุดทดลองระบบจําลองการผลิตแบบอัตโนมัติ
1.2 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 ระยอง
เครื่องอัดอากาศแบบ SGREW TYPE
รถยกเครื่องยนตดีเซลขนาด 1.5 ตัน
รถยกไฟฟาแบบนั่งขับขนาด 1.5 ตัน
เครื่อง CNC CMM (เครื่องมือวัดแบบ 3 แกนอัตโนมัต)ิ
เครื่อง CNC Lathe 4 แกน ความละเอียดสูง
1.3 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ชุดโปรแกรมชวยออกแบบและการผลิตในงานอุตสาหกรรม
เครื่องเชื่อมแบบเลเซอร YAG เลเซอร 200 วัตต
ชุดฝกระบบ IOT
ชุดฝกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล CNC
(CNC Maintenance)
1.4 สถาบันพัฒนาบุคลากรฝกสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุนยนต (MARA)
ชุดทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขา PLC
ชุดฝกระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเครือขายรองรับอุตสาหกรรม
4.0 และการผลิตแบบ SMATFACTORY
ชุดฝกหุนยนตแบบทํางานรวมกับมนุษย IOT

จํานวนหนวย

ราคาตอหนวย

1 ชุด

2,500,000

รวมราคา
65,770,000
29,800,000
2,500,000

1 ชุด

2,850,000

2,850,000

1 ชุด
2 ชุด

2,950,000
2,500,000

2,950,000
5,000,000

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

3,500,000
5,500,000
7,500,000

1 เครื่อง
1 คัน
1 คัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง

650,000
700,000
720,000
5,000,000
7,500,000

21 ชุด
1 เครื่อง
2 ชุด
1 ชุด

100,000
2,500,000
2,850,000
2,500,000

3,500,000
5,500,000
7,500,000
14,570,000
650,000
700,000
720,000
5,000,000
7,500,000
12,800,000
2,100,000
2,500,000
5,700,000
2,500,000
8,600,000

10 ชุด
2 ชุด

200,000
2,400,000

2,000,000
4,800,000

1 ชุด

1,800,000

1,800,000

สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
เบอรมือถือ 06 5510 6166
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรานันท จิววัฒนารักษ ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาวิทยากรตนแบบ
เบอรมือถือ 08 5483 8200
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
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แผนบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 16,880,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ  ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล
เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนงานยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาคุณภาพอาชีวะ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
5.6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และการเปด
เขตการคาเสรีเพิ่มขึ้น สงผลกระทบใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนตองปรับตัวพัฒนาระบบ และ
รูปแบบการดําเนินงานเพื่อรองรับการแขงขันจากธุรกิจระดับโลก ซึ่งมีขีดความสามารถของการแขงขันสูงทําให
หนวยงานตางๆ ตองปรับกิจกรรม การจัดซื้อ การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพิ่มศักยภาพความสามารถแขงขันในตลาดโลกและการแขงขัน ในอนาคตสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดมากกวาคูแขงดวยตนทุนที่เหมาะสม จึงมีการนําแนวคิดการบริหารธุรกิจแนวใหมมาใชเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคกร อันไดแกการจัดการโลจิสติกส และโซอุทาน (Logistics and Supply Chain
Management) จากสภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํ า ให ค วามรู ท างด า นโลจิ ส ติ ก ส และโซ อุ ป ทาน
มีความสําคัญอยางยิ่ง ผูบริหารจําเปนตองปรับกระบวนการดําเนินงานโดยอาศัยองคความรูใหมปรับกระบวนการ
เรียนรู การกระจายความรู และใชประโยชนจากความรู เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กลาวมา
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูประกอบการไทย เปนสวนหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
และแผนยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิส ติก สข องประเทศไทย ฉบั บ ที่ 3 และโครงการพั ฒ นาระเบีย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) นโยบายและแผนยุทธศาสตร
เหลานี้ไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใหความสําคัญ
กับการอํานวยความสะดวกทางการคา และการจัดการโซอุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การสรางแรงงาน
ที่มีทักษะและความรูดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ข องประเทศไทย ฉบั บ ที่ 3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 3
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส ประกอบดวยบุคลากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีและระบบติดตาม
ประเมินผล ไดแก กลยุทธที่ 1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส
และจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาบุ คลากรโลจิ ส ติกสที่ได มาตรฐาน สนับ สนุ น องคกรกํากับ ดูแลวิช าชีพ มาตรฐาน
และการประเมิ น คุ ณภาพการพั ฒ นาบุ คลากรด า นโลจิ ส ติ ก ส กลยุท ธ ที่ 2 พัฒ นาบุ คลากรด า นโลจิ ส ติ ก ส
ให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล กลยุ ท ธ ที่ 3 วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด านโลจิ ส ติ ก ส
กลยุทธที่ 4 ประเมินและติดตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศ
กรมพั ฒนาฝมือแรงงานภารกิจ เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานและศักยภาพของกําลัง
แรงงานและผูประกอบกิจการ เพื่อใหกําลังแรงงานมีฝมือไดมาตรฐานในระดับสากล มีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพสอดคลองกับ ความต องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒ นา
ประสิทธิภาพของผูประกอบกิจการใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ใหมีกระบวนการเรียนรูใหมที่ทันตอโลกธุรกิจในอนาคต จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับการขนสงและโลจิสติกส เพื่อผลิตบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถสูงทางดานการจัดการโลจิสติกส กลาวคือ มีความรู คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก
ในจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ รวมทั้ งมี ความรับ ผิดชอบตอสังคมเหมาะสมกับ ความตองการของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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2. วัตถุประสงค
(1) เพื่อจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ รองรับ
การพัฒนาดานคมนาคมและโลจิสติกส
(2) เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มและยกระดั บ ทั ก ษะบุ ค ลากรด า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ให มี ค วามรู
ความสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณสู งทางด านโลจิ สติ กส ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ สอดคล องกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในยุคของการแขงขันระดับสากล
3. เปาหมาย
(1) มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 10 สาขาอาชีพ
(2) ฝกยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 3,400 คน (170 รุน)
4. พื้นที่ดําเนินการ ไดแก 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3) ชัยนาท 4) ชลบุรี 5) ปราจีนบุรี 6) กาญจนบุรี
7) ขอนแกน 8) กาฬสิน ธุ 9) มุก ดาหาร 10) อุบ ลราชธานี 11) ศรีส ะเกษ 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) บุคลากรในสาขาที่กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และผูประกอบการในสาขาโลจิสติกส
รวมทั้งองคกรวิชาชีพ สมาคม หนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสาขาโลจิสติกส
(2) นักศึกษา ผูวางงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายที่วัดได
(1) เชิงปริมาณ : จํานวนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติดานโลจิสติกส 10 สาขาอาชีพ
(2) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 3,400 คน
(3) เชิงคุณภาพ : ผู มีสว นไดสว นเสีย มีสว นรว มในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ดานโลจิสติกส (10 สาขา)
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรมสามารถนํามาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติไปกําหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการพัฒนาดานการขนสงและ
โลจิสติกส
(2) บุคลากรดานการขนสงและโลจิสติกสมีความรู ความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill)
สอดคลองกับการลงทุนของสถานประกอบกิจการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
8. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data
Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้งในการใชงานระบบ

45

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินงาน
(1) กรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับสมาคมวิชาชีพองคกรวิชาชีพโลจิสติกสที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน กําหนดและจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพื่อรองรับการพัฒนาดานคมนาคมและโลจิสติกส
จํานวน 10 สาขา รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
- สํารวจวิเคราะหขอมูลความตองการมาตรฐานฝมือแรงงานในแตละกลุมสาขาอุตสาหกรรมเพื่อ
กําหนดสาขาอาชีพ
- เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อขออนุมัติกําหนดมาตรฐานฝ มือ
แรงงานแหงชาติ
- สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ยกรางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- จัดทําประชาพิจารณมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่ไดรับอนุมัติ เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
- นํามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
2) จัดทําวิธีทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดําเนินการดังนี้
- ยกรางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- คณะอนุกรรมการพิจารณารางวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทดลองทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปนวิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทํ าประกาศวิ ธี การทดสอบมาตรฐานฝ มื อแรงงานแห งชาติเสนอประธานคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานลงนาม
- นําวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
3) กําหนดอัตราคาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติสําหรับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
4) จัดทําคูมือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(2) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนม
ความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย แรงงาน
ไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert)
รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(3) ฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
(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 ขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
สวนที่ 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
คาตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท X 30 ชั่วโมง X 170 รุน
คาวัสดุฝกอบรม 1,400 บาท X 3,400 คน

งบประมาณ
6,120,000
4,760,000
รวมคาใชจาย
10,880,000
คาใชจายตอรุน
64,000
คาใชจายตอคน
3,200
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจนคาบริหาร
จัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริงโดยคํานึงถึง
ความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการในการดําเนินงานของหนวยงาน
เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ
สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
เบอรมือถือ 06 5510 6166
- ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณี โกมลกวิน
เบอรมือถือ 08 1925 0380
- ชื่อ-สกุล : นายวิระ ชิตชลธาร
เบอรมือถือ 08 5485 8195
- ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญประภา ศิริรัตน
เบอรมือถือ 0 2245 6568

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
e-mail :
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน
e-mail :
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก
e-mail: training.dsd2015@gmail.com
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โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
1. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 6,256,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล
เปาหมาย ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
แผนงานยยอย โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาคุณภาพอาชีวะ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
5.6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกสในภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแหงชาติ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส
ของประเทศไทย โดยการปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกําลังคน เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรดังกลาว
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จัดทําขึ้น ภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่มีเปาหมายใหประเทศไทยสามารถยกระดับระบบโลจิสติกสของประเทศไปสูการเปนศูนยกลางทางการคา
การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (1) การพัฒนาเพิ่มมูลคาระบบ
หวงโซอุปทาน (2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน
ดานโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของประเทศและการดําเนินการลักษณะบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน และภาคีการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสให
มีผ ลในทางปฏิ บัติที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเปน หนว ยงานหลักในการ
ขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร ดังกล า ว ที่ มุงเน น ใหกําลังแรงงานมีศักยภาพเพีย งพอตอการสงเสริมและสนับ สนุน
ขีด ความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ ไดมีน โยบายในการพัฒ นาบุคลากรดานโลจิสติกสไดเพียงพอ
กับความตองการของสถานประกอบกิจการ
ดั งนั้ น เพื่ อให บุ คลากรในสถานประกอบกิ จ การไดมีการพัฒ นาองคความรูดา นโลจิส ติกส และเพื่ อ
ตอบสนองยุทธศาสตรแหงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสานตอความสําเร็จในการเตรียมกําลังคนรองรับ
ความตองการของธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหพรอมรับกับการขยายตัวและการแขงขันในเวที
สากล ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส
รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีที่เปนปจจัยสนับสนุนดาน
โลจิสติกส รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงผลตอการบริหารจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน และการ
อํานวยความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ ใหมีทักษะและ
สมรรถนะที่ตรงตามความตองการของการจางงาน
2.2 เพื่ อ บรรเทาป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ รั บ จั ด การขนส ง สิ น ค า ระหว า งประเทศ
ในระยะเรงดวน
2.3 เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโลจิสติกส ใหผูเขารวมโครงการมีงานทํา มีรายไดภายหลังการ
จบฝกอบรม
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3. กลุมเปาหมาย เปาหมาย
กลุมเปาหมาย
- ผูจบปริญญาตรีทุกสาขาที่วางงาน (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. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายที่วัดได
4.1 ตัว ชี้วัดเชิงปริมาณ พั ฒนาทักษะดานโลจิส ติกสดานธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
จํานวน 300 คน
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผูสําเร็จการพัฒนาทักษะมีงานทํา มีรายได ไมนอยกวารอยละ 70
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผูผานการฝกอบรมมีคุณลักษณะและทักษะที่ตรงตอความตองการของผูประกอบกิจการ ในธุรกิจ
รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมากขึ้น
5.2 ผูผานการฝกอบรมสามารถเขาทํางานเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจรับจัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศไดในระดับหนึ่ง
5.3 ผูผานการฝกอบรมตามโครงการ มีงานทํา มีอาชีพ และรายไดที่มั่นคง
5.4 ผูประกอบกิจการไทยในธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศสูงขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ฝกอบรม รวม 4 เดือน
- ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 2 เดือน
- ภาคปฏิบัติจริงในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน
7. พื้นที่ดําเนินการ
กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด เนนหนัก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
8. การติดตามประเมินผล :
1. รายงานผลจากการศึ กษาความสนใจของผูเขารับ การฝกอบรม และแบบประเมิน ผลโครงการ
ตลอดจนแบบประเมินผลวิทยากร
2. สังเกตการณการฝกอบรม เก็บขอมูล และสรุปผลรายงาน
3. การติดตามผลการมีงานทํา มีรายได ภายหลังจากจบฝกอบรม
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สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินงาน
1. ใชตลาดการจางงานนําการฝกอบรม สํารวจความตองการจางงานในระดับปริญญาตรี
2. บูรณาการความรวมมือกับภาคเอกชนที่ตองการจางงาน และหนวยงานฝกอบรมของภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของ
3. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร เปดรับสมัครผูจบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
4. สอบคัดเลือกภาคทฤษฎี และ สอบสัมภาษณผูจบการศึกษาระดับ ป.ตรี
5. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานที่วางไว
6. บรรจุเขาทํางาน/ติดตามประเมินผลการมีงานทํา/รายได
สวนที่ 5 : รายละเอียดงบประมาณ
จํ า นวนเงิ น 6,256,000 บาท (หกล า นสองแสนห า หมื่น หกพัน บาทถ ว น) โดยขอเบิกจา ยจากเงิ น
งบประมาณป 2563 งบรายจายอื่น
สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล* : นายสิทธิชัย สุดสวาท ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมขีดความสามารถผูประกอบกิจการ
เบอรมือถือ …………061 859 3223…………..
e-mail…… sawat65a@gmail.com ……………..
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 22,140,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เปาหมาย กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปน
กําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ประเด็น การเสริมสรางพลังทางสังคม
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น พลังทางสังคม
เปาหมาย ประเทศไทยมีความเทาเทียมและเสมอภาคในสังคม
แผนงานยอย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมาย - คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น
- ผูสูงอายุวัยตนมีงานทําและมีรายไดที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ
แนวทาง พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
แผนระดับที่ 3
 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายเรงดวน ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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สวนที่ 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 ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged
Society) ที่มาของขอมูล : สํานักงานสถิติแหงชาติ
รัฐบาลมีแนวทางนโยบายการบริหารราชการแผนดิน เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวย
ความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร ใหคนไทยมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพรอม
ที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้นควบคู
ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงแรงงาน
มีนโยบายสงเสริมการมีงานทําและยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาส
ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน ซึ่งผูสูงอายุเปนหนึ่งในกลุมแรงงานที่สามารถสงเสริมและพัฒนาศักยภาพได ดังนั้นโครงการ
ฝ ก อบรมแรงงานผู สู ง อายุ เ พื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ จึ ง เป น หนึ่ ง ในโครงการที่ จ ะสามารถ
สงเสริมและพัฒ นาศักยภาพของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทํา มีรายได สรางคุณคา
ใหกับตัวผูสูงอายุทั้งรางกายและจิตใจ ใหรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการทําประโยชนใหกับครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฝกอาชีพ เพิ่มทักษะใหกับผูสูงอายุใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือ มีอาชีพ มีรายได
2.2 เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุรองรับสถานการณการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
3. กลุมเปาหมาย/เปาหมาย ผูที่มีอายุ ตั้งแต 60 ปขึ้นไป (ณ วันที่เขาฝกอบรม) จํานวน 8,200 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายที่วัดได
เชิงปริมาณ จํานวนผูสูงอายุขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 8,200 คน
เชิงคุณภาพ รอยละของผูสูงอายุที่สําเร็จการฝกอบรมไดตามมาตรฐานการฝก ไมต่ํากวา 85
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กลุมเปาหมายผูสูงอายุที่ผานการฝกทักษะอาชีพ สามารถนําความรู ทักษะที่ไดรับไปสรางโอกาสในการ
มีอาชีพ มีรายได ตามกําลังความสามารถ พึ่งพาตนเองและแบงเบาภาระของครอบครัวได
7. การติดตามประเมินผล :
7.1 ติดตามผลการฝกอบรม จากการรายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (Data Center)
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7.2 ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ ติดตามผลสั มฤทธิ์ห ลังจากสิ้น สุดการฝกอบรม เพื่อพิจ ารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินงาน
หลักสูตรการฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลางของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหลักสูตรที่สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานในแตละพื้นที่ โดยเนน
ความตองการแรงงานของผู ป ระกอบกิจ การเปน สําคัญ หรือหลักสูตรที่ห นว ยงานกรมพัฒ นาฝมือแรงงาน
กําหนด หรือหลักสูตรที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหผูสูงอายุมีโอกาสเขาถึง
เทคโนโลยีและการอนุรักษภูมิปญญาของผูสูงอายุ รวมทั้งการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน การใช
Social Network, การใช Apps for works Go Tablet Go Mobile, การใชภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับ
ผูสูงอายุ, ภาษาอังกฤษสําหรับการใชงานคอมพิวเตอร, วิทยากรถายทอดภูมิปญญา เปนตน โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้
1. สํารวจข อมู ล ของกลุ มผูสู งอายุ โดยสํารวจความตองการฝกอาชีพจากประชาชน กลุมเปา หมาย
องคกรเครือขาย และความตองการแรงงานของสถานประกอบการ
2. ประสานงานหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ พิจารณาประชาสัมพันธ จัดหากลุมเปาหมายในพื้นที่ เชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สถานประกอบการ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และองคกรปกครองทองถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานผูสูงอายุใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง
จํานวน 20 คนตอรุนและควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปนสําคัญ
4. รายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Data Center) ใหเปน
ปจจุบัน
5. จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดตอ ของผูสูงอายุที่สําเร็จการฝกอบรม จัดสงใหสํานักงานจัดหางาน
จังหวัดหรือสํานักงานเขตในพื้นที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนการมีงานทําตอไป
6. ติดตามผลสัมฤทธิ์ผูผานการฝกอบรมภายหลังสําเร็จการฝก โดยใชแบบสอบถามและรายงานผล
ผานระบบฐานขอมูลกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สวนที่ 5 : รายละเอียดงบประมาณ
รายการคาใชจายการฝกอาชีพ โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
กลุมเปาหมายทั้งสิ้น 8,200 คน จํานวน 410 รุน รุนละ 20 คน คาใชจายรุนละ 54,000 บาท เฉลี่ยคนละ
2,700 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22,140,000 บาท (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)
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
4. คาพาหนะผูเขารับการฝกอาชีพ (ไป – กลับ)
(200 บาท x 20 คน x 410 รุน)
5. คาบริหารจัดการโครงการและการติดตามผลหลังจากจบการฝก
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
1,640,000
2,357,500
22,140,000

หมายเหตุ : งบประมาณ 22,140,000 บาท จํานวน 410 รุน รุนละ 20 คน รวม 8,200 คน ค าใชจ ายรุนละ
54,000 บาท เฉลี่ยคนละ 2,700 บาท วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรม ตลอดจนคาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงานโดยสามารถปรับเปลี่ยน
ไดทุกรายการเทาที่ จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัดเพื่อประโยชนตอการดําเนินการ
การเบิกจ า ยค า ใชจ า ยในการฝ กอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบีย บกระทรวงการคลังวาดว ยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
การเบิ ก ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจัดการดํ าเนิน งานของหน ว ยงาน เช น ค าสาธารณูป โภค คา น้ํามั น
เชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการ
ดําเนินการอื่น ๆ เปนตน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ
สวนที่ 6 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล* : นางเอื้อมพร โศจิพลกุล ตําแหนง
เบอรโทรศัพท ……08 5483 8185…….........……
- ชื่อ-สกุล* : นางสุรัชตา พอธานี ตําแหนง
เบอรโทรศัพท 0 2245 3705

ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป ระกอบกิจการ

e-mail wepdp_609@hotmail.com
ผูอํานวยการกลุม งานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ

e-mail…wepdpdsd@gmail.com
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แผนบูรณาการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (กิจกรรม : เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0)
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 42,197,400 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แผนงานยอย การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
แนวทาง การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
นโยบายขอ 5.9.2 เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในภาคการผลิต
และบริการใหสามารถแขงขันได
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ : โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ยุ ท ธศาสตร สํ า คั ญ ภายใต ก ารนํ า ของนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา) เน น ในเรื่ อ ง
การพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
เพื่ อขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศไทย ใหส ามารถรับ มือกับ โอกาสและภัย คุกคามชุดใหมในศตวรรษที่ 21
สําหรับประเทศไทย ขณะนี้กําลังเผชิญกับความทาทาย “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” และประสบปญหา
การลดลงของผลิตภาพแรงงานและกําลังแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพดวย ซึ่งลวนเปนขอจํากัดตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย (Structural Transformation) เพื่อกาว
ขามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสูประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งเปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา) ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม กลาวคือ ตองปรับเศรษฐกิจแบบทํามากไดนอย เปนทํานอยไดมาก ซึ่งการขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนี้ผลิตภาพการผลิตถือเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระยะยาว รวมถึงสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในแตละประเทศใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยผลิตภาพการผลิตจะมีอิทธิพล
ตออัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ การอุปโภคบริโภค การลงทุน และ
การจางงาน ดังนั้นการที่จะพัฒนาศักยภาพการผลิต จําเปนตองพัฒนาประสิทธิภาพของปจจัยในการผลิต
เปนกําลังสําคัญ ซึ่งปจจัยการผลิตที่เปนตัวแปรสําคัญของผลิตภาพการผลิต คือ แรงงาน และ ทุน สําหรับ
การวัดผลิตภาพการผลิตที่เปนที่นิยมที่สุดคือ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เนื่องจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เปนเรื่องสําคัญที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ทํางานของปจจัยการผลิตดานแรงงาน เพื่อใชเปรียบเทียบผลงานทางดานเศรษฐกิจ โดยทําการวัดจาก
อัตราสวนของผลผลิตกับจํานวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยในชวงเกือบ 10 ปที่ผานมา ผลิตภาพแรงงาน
ของประเทศไทยขยายตัวอยูในระดับคอนขางต่ําและมีแนวโนมลดลง สะทอนวาประเทศไทยมุงเนนปจจัยดาน
เงินทุนและปริมาณแรงงานมากกวาการพัฒนาคุณภาพแรงงาน สืบเนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะ ทําใหไมสามารถพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตได ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผูประกอบการและแรงงานใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขัน จึงไดจัดทํา “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยมีเปาหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ําไปสู
แรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ไดมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยเนนการประยุกตใชความรู ดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM Workforce) โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบใหกับพนักงาน รวมทั้งผูประกอบกิจการที่จะตองปรับทัศนคติในการดําเนินกิจการจากการบริหารในระบบ
ครอบครัวมาเปนการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการกาวขามไปสูประเทศไทย 4.0
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบกิจการและพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสรางจิตสํานึก
ให รู คุ ณค าของทรั พยากรที่ มี อยู อย างจํ ากัด และใชให เกิ ดประโยชน สู งสุ ด เข าใจถึ งความสู ญเสี ยที่ แฝงอยู
ในกระบวนการทํางานและดําเนินการแกไข ปรั บปรุงไดอยางเปนระบบ ผานกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายใน
สถานประกอบกิจการ
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังมีแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมฯ ผานกระบวนการ
มีสวนรวมในการใหคําปรึกษา หรือเปนผูควบคุมงาน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการใหคําปรึกษา
เฉพาะด าน รวมทั้ งเรี ยนรู กระบวนการทํ างานของที่ปรึกษาอยางมื ออาชีพ ดวยเหตุผลดั งกล าว กรมฯ จึงมีความ
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จําเปนตองแสวงหาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เปนเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน ในการ
ใหคําปรึกษาหลักแกสถานประกอบกิจการในระยะแรก เพื่อรองรับการเปนหนวยงานผูใหคําปรึกษากับสถานประกอบ
กิจการในอนาคต เพื่อผลักดันใหสถานประกอบกิจการ SMEs สามารถนําแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไดอยางยั่งยืน อันจะเปนการเพิ่มผลิตแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ และสงผลตอการเสริมสรางศักยภาพของประเทศไทย ใหมีความสามารถในการ
แขงขันกับตางประเทศ และเพื่อเปนการติดตามใหความชวยเหลือแกสถานประกอบกิจการที่เคยเขารวมโครงการฯ
ตลอดจนขยายความชวยเหลือสถานประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP และ กลุมวิสาหกิจชุมชนอยางทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความยั่งยืนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SMEs 4.0 และยกระดับการขับเคลื่อนผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวมของประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ผานกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรมแปลกใหม
และการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู SMEs 4.0
2.2 เพื่อขยายการใหบริการภาครัฐ เกี่ยวกับการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ใหแก
ผูประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผูที่ขึ้นทะเบียนรับการชวยเหลือจากภาครัฐ แรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ และผูเกี่ยวของ ใหไดรับบริการอยางทั่วถึง ผานกลไกการประสานความรวมมือ
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
2.3 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการใหคําปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการ
พัฒนาผูประกอบกิจการ SMEs กลุม OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งกับเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ
3. กลุมเปาหมาย
3.1 ใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกผูผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หรือสหกรณ จํานวน 185 แหง ที่ไมเคยเขารวมโครงการ หรือเคยเขารวมโครงการแลวเวนวรรค ไมนอย
กวา 2 ป ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
- สถานประกอบกิ จ การ SME กลุ ม OTOP กลุ มวิส าหกิจ ชุ มชน หรือ กลุม สหกรณ ที่ มีจํ า นวน
สมาชิก ไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง
- สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง
3.2 พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จํานวน 10,000 คน
3.3 พัฒนาเครือขายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 5,000 คน
3.4 ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ทํางานเชิง
รุกออกหนว ยเคลื่อนที่ใหคําปรึกษาดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเบื้องตนแกผูป ระกอบกิจ การ SME กลุ ม
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ จํานวน 30,800 คน (400 คน x 77 จังหวัด)
3.5 พัฒนาสมรรถนะ “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพื่อใหคําปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉพาะ
ดาน จํานวน 200 คน
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นิยามกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SMEs 4.0 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 185 แหง ประกอบดวย
1. สถานประกอบกิ จการ SME กลุม OTOP กลุมวิส าหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ที่มีจํานวน
สมาชิก ไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง
หมายถึง สถานประกอบกิจการ SME ที่มีจํานวนลูกจางหรือพนักงานไมเกิน 50 คน หรือ กลุม
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ที่มีสมาชิกไมเกิน 50 คน
2. สถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง
หมายถึง สถานประกอบกิจการ SME ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวนลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 –
200 คน
ความหมายของประเภทสถานประกอบกิจการ SME สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแบงประเภทกิจการออกเปน 3 ประเภท
กิจการ ไดแก
1) กิจการผลิตสินคา หมายความ ครอบคลุมถึง การผลิตที่เปนลักษณะของการประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เปนสากลของการผลิตก็คือ การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิด
ใหมดวยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงวางานนั้นทําโดยเครื่องจักรหรือดวยมือ ทั้งนี้กิจการผลิต
สิ น ค าในที่ นี้ ร วมถึ งการแปรรู ป ผลิ ตผลการเกษตรอยางงายที่มี ลักษณะเปน การอุตสาหกรรม การผลิตที่ มี
ลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดวย
2) กิ จ การการบริ ก าร หมายความครอบคลุ ม ถึ ง การศึ ก ษา การสุ ข ภาพ การบั น เทิ ง
การขนสง การกอสรางและอสังหาริมทรัพย การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขาย
เครื่องดื่มของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การใหบริการ
ส ว นบุ ค คล บริ ก ารในครั ว เรื อ น บริ การที่ ให กับ ธุร กิจ การซ อมแซมทุ กชนิด และการท องเที่ ย วและธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
3) กิจการคาสงคาปลีก หมายถึง การใหบริการที่เกี่ยวกับการคา โดยที่การคาสง หมายถึง
การขายสินคาใหมและสินคาที่ใชแลวใหแกผูคาปลีก ผูใชงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย สถาบัน ผูใชงานวิชาชีพ
และรวมทั้งการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก หมายถึง การขายโดยไมมีการเปลี่ยนรูปสินคา
ทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภค หรือ การใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคล
ในครัวเรือน การคาในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเปนนายหนา หรือ ตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ํามัน
และสหกรณผูบริโภค
ขอมูลอางอิง : กฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 93 ก หนา 17 วันที่
20 กันยายน 2545)
"หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" (OTOP) เปนแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสรางความเจริญแกชุมชนให
สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
ใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณของตนเองที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น
สามารถจําหนายในตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
2) พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค
3) การสรางทรัพยากรมนุษย
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ผลิตภัณฑ ไมไดหมายถึงตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ
การดูแลการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาภูมิปญญาไทย การทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน
จุดขายที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก (หนวยงาน : สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
กลุมวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตรวมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสรางรายได และเพิ่งพา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (หนวยงาน : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
4. วิธีดําเนินการ
สวนกลาง
4.1 ขั้นเตรียมการ/บริหารโครงการ
4.1.1 ประชุมชี้แจง/พิธีเปดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ของกรม
พัฒนาฝมือแรงงานไดรับทราบแนวทางการดําเนินโครงการ
4.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับขาราชการและเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4.1.3 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของผูประสานงาน/ผูตรวจรับงาน/ที่ปรึกษา
4.1.4 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาโดยบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4.1.5 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
4.1.6 สรางเครือขายและแสวงหาความรวมมือกับองคกรเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน เชน
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
4.1.7 พัฒนาตอยอดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงานและจัดทําแนวทางการ
ใหคําปรึกษาแนะนําการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
4.1.8 เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมกอนการดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินการ และขอมูล
ผลลัพธ หรือผลสัมฤทธิ์ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการ
4.1.9 จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมทั้งโครงการฯ และพิธีปดโครงการ
4.1.10 ตรวจติ ดตามผลความก าวหน าของการดําเนินโครงการ และการประเมิ นผลโครงการใน
ภาพรวม
4.2 ประชาสัมพันธ
4.2.1 ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน และสื่อตางๆ
4.2.2 ผลิตแผนพับประชาสัมพันธ หรือ จัดทําวีดีทัศนเผยแพรประชาสัมพันธ
4.3 การติดตามผล และประเมินผลดําเนินโครงการ
ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 ความกาวหนาของ
การดําเนินงาน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาหนวยงานในพื้นที่ เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางไว หรือเพื่อนํามาทบทวน ปรับปรุงการดําเนินโครงการในปตอไป
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สวนภูมิภาค (สถาบัน/สํานักงาน)
4.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ เปาหมาย 185 แหง ใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ระยะเวลา 7 เดือน
หรือ 210 วัน
1. การใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ที่มีลูกจางหรือสมาชิกกลุมไมเกิน 50 คน เปาหมาย 80 แหง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ปรับปรุงคําสั่งศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานจังหวัดใหทันสมัย
2) ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่ประจําศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน เชน ความรู ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพ คูมือ เปนตน
3) จัดประชุมหนวยงานเครือขาย และออกหนวยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่หางไกล ดําเนินการ
แสวงหาความรวมมือกับองคกรเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันการศึกษา ใหเขารวมประสานขอมูล
กับ หนว ยงานในสั งกั ดกระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
มหาดไทย และผูเกี่ยวของ เพื่อประสานผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
สหกรณ และหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการ พรอมทั้งเชิญชวนเขา
รวมโครงการ
4) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย
4.1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
4.2) กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม
4.3) กลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
4.4) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
4.5) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
4.6) กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4.7) กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
4.8) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
4.9) กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.10) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล
5) คั ดเลื อกสถานประกอบกิจ การ SME ที่มีลู กจางหรื อพนักงาน ไม เกิน 50 คน หรือกลุ ม
OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ที่มีสมาชิกไมเกิน 50 คน เขารวมโครงการฯ
6) มอบหมายหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และจั ด ที ม เจ า หน า ที่ นั ก พั ฒ นาผลิ ต ภาพแรงงาน เข า ให
คําปรึกษาตามกระบวนการใหคําปรึกษาไมนอยกวา ๗ ครั้ง/แหง เพื่อพูดคุยรับฟงขอมูล แนวคิด และสภาพ
ปญหา หนางานจากผูประกอบกิจการ ผูจัดการ หัวหนางาน หรือประธานกลุม OTOP หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการคัดเลือกนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเขารวมโครงการ
6.1) เปนเจาหนาที่ไดรับการแตงตั้งมาจากหนวยงานในพื้นที่
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) วิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งและจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของสภาพป ญ หา ร ว มกั บ สถาน
ประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหผูประกอบกิจการหรือประธานกลุมฯ เลือกวา
อยากใหแกไขปญหาใด กอน – หลัง
8) จัดทํารายละเอียดแผนปรับปรุงเพื่อหาแนวทางแกไขสภาพปญหา ตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย เพื่อเสนอทางเลือกในการแกไขปญหา หรือบริหารจัดการสภาพปญหาหนางาน
9) จัดแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเฉพาะดานใหแกกลุมเปาหมาย หรือปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยระบุหวงเวลา งบประมาณ และวิธีการดําเนินการ ตามความตองการ
ของกลุมเปาหมายสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ
10) ประสานการจัดเก็บรวบรวมขอมูลสภาพการทํางาน หรือผลิตภาพแรงงาน หรือศักยภาพ
การผลิตสินคาและบริการของผูประกอบกิจการ กอนดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
11) ดําเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเฉพาะดานใหแกกลุมเปาหมายตามรายละเอียดที่ตกลง
รวมกัน หรือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง ตามแผนงานที่
วางไว และจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ ตองระบุกิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงาน
12) ทดลองใหผูที่ผานกระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานไปปฏิบัติงานจริงในหนางานที่เกิด
ปญหา ประมาณ 2 เดื อน เพื่ อประยุ กตใชทักษะหรือองคความรูจ ากกระบวนการฝกอบรม เพื่อปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ภายใตการกํากับดูแลของ
หัวหนางานอยางใกลชิด และมีการตรวจเยี่ยมของทีมนักพัฒนาผลิตภาพแรงงานเปนระยะๆ
13) ประสานการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน หรือผลิตจากการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
หรือการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลรวมกับผูประกอบกิจการ ผูจัดการ หัวหนางาน
หรือประธานกลุมฯ
14) รวมกับผูเกี่ยวของสรุปผลการดําเนินการ เพื่อเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นจาก
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน หรือการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีการเปรียบเทียบขอมูล กอน – หลัง
ดําเนินการ เชน ผลิตภาพแรงงาน คุณภาพของสินคา จํานวนของเสีย ระยะเวลาที่ใชในการผลิต ผลการตอบรับ
ของลูกคา การบริหารจัดการวัตถุดิบ และเปรียบเทียบสัดสวนเปนผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น หรือการลดการ
สูญเสียในกระบวนการผลิตสินคา หรือคิดเปนจํานวนเงินที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้น เปนตน
15) จั ด ทํ า รายงานฉบั บ สมบู ร ณ พร อ มทั้ ง ส ง มอบแนวทางการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพแรงงานให ผู
ประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน นําไปใชประโยชนการการดําเนินธุรกิจตอไป
16) สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบ
เปนระยะ ๆ ผานระบบสารสนเทศของหนวยงาน
2. การใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบกิจการ SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน
ตั้งแต 51 – 200 คน เปาหมาย 105 แหง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) แตงตั้งคณะทํางาน /ประชุมคณะทํางานคัดเลือกสถานประกอบกิจการ
2) แตงตั้งผูประสานงาน คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินโครงการฯ ใหกับสถานประกอบกิจการที่เขารวมโครงการฯ
ทีมที่ปรึกษา และผูประสานงานโครงการฯ
4) ดํ า เนิ น การแสวงหาความร ว มมื อ กั บ องค ก รเครื อ ข า ยการพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน
สถาบันการศึกษา ใหเขารวมเปนที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 เพื่อใหคําปรึกษาเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานแก SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน ตั้งแต 51 – 200 คน
5) กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย
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5.1) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
5.2) กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม
5.3) กลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
5.4) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
5.5) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5.6) กลุมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
5.7) กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
5.8) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
5.9) กลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวกลุมรายไดดี และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
5.10) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล
6) เจาหนาที่และทีมที่ปรึกษา ดําเนินการใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกสถานประกอบ
กิจการ ที่เขารวมโครงการฯ ในระยะเวลา 7 เดือน จํานวนไมนอยกวา 7 ครั้ง โดยดําเนินการใหคําปรึกษา
วิเคราะหขอมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะหเพื่อประเมินปญหาที่พบ ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา เพื่อกําหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไมนอยกวารอยละ 10 และการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
สินคาหรือบริการไมนอยกวารอยละ 10 โดยมีเงื่อนไข โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน ในระยะเวลา 210 วัน
โดยเขาใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานไมนอยกวา 7 ครั้ง โดยแบงเปน 4 งวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1 ภายใน 45 วัน หลังลงนามสัญญาจาง
ให คํ า ปรึ ก ษา 2 ครั้ ง จั ด ทํ า คู มื อ ให คํ า ปรึ ก ษา วิ เ คราะห ข อ มู ล SWOT และประเมิ น
สภาพแวดลอม
งวดที่ 2 ภายใน 90 วัน หลังลงนามสัญญาจาง
ใหคําปรึกษา 3 ครั้ง จัดทําหลักสูตรฝกอบรม พรอมเนื้อหาการฝกอบรม คัดเลือก จัดสง
รายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรม และรายงานความคืบหนา (Mid-term Report)
งวดที่ 3 ภายใน 180 วัน หลังลงนามสัญญาจาง
ใหคําปรึกษา 2 ครั้ง จัดสงรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ และคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือวิธีการ
ปฏิบัติงาน
งวดที่ 4 ภายใน 210 วัน หลังลงนามสัญญาจาง
จัดทํารายงานกรณีศึกษา คูมือการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน วีดีทัศนประกอบคํา
บรรยาย แผน DVD ขอมูลผลการดําเนินงาน และสรุปผลการใหคําปรึกษา
7) ที่ปรึกษานําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
7.1) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ (Inception Report)
7.2) ความกาวหนาระหวางโครงการ (Mid-term Report)
7.3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฉบั บสมบู รณ (Final Report) เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการฯ
8) ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และตรวจรับงานจางในแตละสัญญาจางที่ปรึกษา
9) ทบทวนผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลใหกรมทราบ
กิจกรรมที่ 2 "พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” เปาหมาย 10,000 คน

โครงการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นที่ สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายที่เขารวม
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2) ประสานงานขอร างหลักสูตรฝกอบรมที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลกับ “นักพัฒ นาผลิตภาพ
แรงงาน” ที่ดําเนินการใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกวิสาหกิจขนาดยอม SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน
ไมเกิน 50 คน กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ที่มีสมาชิกไมเกิน 50 คน จํานวน 80 แหง
และทีมที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแกวิสาหกิจขนาดกลาง SME ที่มีลูกจางหรือพนักงาน
ตั้งแต 51 – 200 คน จํานวน 105 แหง
3) ทบทวนเนื้ อหาร า งหลั กสู ตรฝกอบรมวา มีความสอดคลอ งกับ สภาพป ญ หาที่เ กิดขึ้ น หรื อไม
และนําเสนอผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อลง
นามใหความเห็นชอบหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรม
4) คัดเลือกกลุมเปาหมายเขาฝกอบรม กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
5) ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การจั ด ฝ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพกํ า ลั ง แรงงาน ประสานความร ว มมื อ กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามแนวทางความรวมมือ “ประชารัฐ” เพื่อเตรียมการจัดฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งเปนการจัดฝกอบรมเฉพาะดานตามสภาพปญหาของแตละพื้นที่
6) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการจัดฝกอบรม เชน คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะ
ดาน จัดทําหนังสือเชิญเปนวิทยากร ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุที่จําเปน จัดเตรียมสถานที่ในการฝกอบรม
7) ดําเนินการจัดฝกอบรม และกํากับ ดูแลการจัดฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
8) ประเมินผลการฝกอบรม และสรุปผลการดําเนินงาน
9) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบเปนระยะ ๆ ผานระบบสารสนเทศ
ของหนวยงาน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือขายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เปาหมาย 5,000 คน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นที่ สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมาย
2) ประสานงานข อมู ล กั บ หนว ยงานภาคี ใ นพื้น ที่ อาทิ สภาอุต สาหกรรม สภาหอการค า ไทย
สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานสงเสริมสหกรณการเกษตร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบกิจการ SME
กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3) เผยแพรขอมูล วัตถุประสงค กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0 ใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
4) จัดประชุมหนวยงานเครือขายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และบุคคลที่เกี่ยวของในพื้นที่
5) เชิ ญผู แทนหน วยงานเครื อข าย สถาบั นการศึ กษา และบุ คคลที่ เกี่ ย วข องในพื้ น ที่ เพื่ อชี้ แจง
แนวทางการดําเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย สู SME 4.0
6) จั ดเตรี ยมความพร อมก อนการประชุม ข อมูลที่ใชสํ าหรั บการประชุ ม วิทยากร สถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
7) ดําเนินการจัดประชุมเครือขายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
8) เชิ ญ ชวนผู ป ระกอบกิ จ การ SME กลุ ม OTOP กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ ม สหกรณ เข า ร ว ม
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0
9) รายงานผลการดําเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบเปนระยะๆ ผานระบบสารสนเทศ
ของหนวยงาน
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กิจกรรมที่ 4 ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในกรุงเทพมหานคร และ 76
จังหวัด ทํางานเชิงรุกออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชาชน “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน” เปาหมาย 30,800 คน (400 คน x 77 จังหวัด)

โครงการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นที่ สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายที่เขารวม

2) ประสานงานข อมู ล กั บ หนว ยงานภาคี ในพื้น ที่ อาทิ สํา นักงานจังหวัด องคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอาชีพ
หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
3) เผยแพรขอมูล วัตถุประสงค กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
“ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
4) จัดทําแผนการออกหนวยเคลื่อนที่ เนนการทํางานเชิงรุก “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน” จํานวน 12 ครั้ง/จังหวัด เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู SME 4.0
การใหคําแนะนําเบื้องตนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ เปนตน
5) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ อาทิ การมอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบขอมูลที่ใช
สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ ใหบริการประชาชนและกลุมเปาหมาย และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ
6) ดําเนินการออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการประชาชน “ศูนยบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน” ใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
7) รายงานผลการดํ าเนินงานใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบทุ กเดือน ผานระบบสารสนเทศ ของ
หนวยงาน
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสรรถนะ “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพื่อใหคําปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 200 คน (หนวยงานสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 แหง แหงละ 4 คน
และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 52 แหง แหงละ 2 คน)

โครงการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน (หนวยงานสวนกลางดําเนินการ)
1) ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นที่ สถานประกอบกิจการ หรือกลุมเปาหมายที่เขารวม

2) ประเมินและวิ เคราะห สมรรถนะของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อวางแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
3) จัดทําเนื้อหาการฝกอบรม และแผนปฏิบัติการจัดฝกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
กรมพัฒนาฝมือแรงงานที่จําเปน เนนการทํางานเชิงบูรณาการ การคิดเชิงระบบ การมองภาพแบบองครวม
ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อสราง “นักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” ที่มีความสามารถในการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน
4) ประสานงานเกี่ยวกับ วิทยากร เนื้อหาการฝกอบรม สถานที่ฝกอบรม และการเตรียมความพรอม
อื่น ๆ กอนการฝกอบรม
5) ขออนุมัติโครงการจัดฝกอบรม “พัฒนาสมรรถนะนักพัฒนาผลิตภาพแรงงาน” เพื่อเสริมสราง
ความเชื่อมั่นในการใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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6) จัดเตรียมความพรอมกอนดําเนินการ อาทิ การมอบหมายเจาหนาที่ใหรับผิดชอบขอมูลที่ใช
สําหรับ การฝกอบรม เนื้อหาการฝกอบรม ที่พัก ยานพาหนะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
7) ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามแผนงาน
ที่วางไว
8) ประเมินผลการฝกอบรม รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงานทราบ
5. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผลผลิต
5.1.1 เพิ่มผลิตภาพแรงงานใหแกผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุม
สหกรณ จํานวน 185 แหง ไดรับคําแนะนําในกระบวนงานที่สําคัญดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ
5.1.2 กําลั งแรงงานในสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิส าหกิจ ชุมชน หรือกลุม
สหกรณ จํานวนไมนอยกวา 10,000 คน ไดรับการพัฒนาทักษะและยกระดับใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน โดยเนนความรู ทักษะที่จําเปนในการแกไขปญหาหนางาน สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบ
กิจการของตน
5.1.3 พัฒนาเครือขายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จํานวนไมนอยกวา 5,000 คน
5.1.4 พัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวนไมนอยกวา 200 คน ไดรับการพัฒนา
องคความรูและสมรรถนะในการใหคําปรึกษาเพื่อประยุกตใชในการใหคําปรึกษาดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ในอนาคต
5.1.5 ทํ างานเชิ งรุ กออกหน วยเคลื่ อนที่ใหบริการสถานประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุ ม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ เปาหมายเนนประชาสัมพันธโครงการและทํากิจกรรมที่เปนภารกิจของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน
5.2 ผลลัพธ
5.2.1 ผู ป ระกอบกิ จ การ SME กลุ ม OTOP กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หรื อ กลุ ม สหกรณ มี ขี ด
ความสามารถ ในการแขงขันสูระดับสากล
5.2.2 ทีมงานในสถานประกอบกิจการไดรับการพัฒนาทักษะดานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สามารถประยุกตใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตรและองคความรูดานการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ตามแนวทาง STEM Workforce
5.2.3 ผูประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ ไดเขาถึงบริการ
จากภาครัฐมากยิ่งขึ้น
5.2.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําใน
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
5.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1) ใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหกับผูประกอบกิจ การ SME กลุม OTOP กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน หรือกลุมสหกรณ จํานวน 185 แหง
2) พัฒนาเครือขายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และพัฒนาศักยภาพแรงงานไมนอยกวา 15,000 คน
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เชิงคุณภาพ
1) คาเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสีย ในวงจรการผลิตหรือบริการไมนอย
กวารอยละ 10
2) สรางมูลคาทางเศรษฐกิจหรือลดตนทุนผูประกอบกิจการ คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 100 ลาน
บาท/ป
สวนที่ 4 : รายละเอียดงบประมาณ
จํานวนเงิน 42,197,400 บาท (สี่สิบสองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) โดยขอเบิกจาย
จากเงินงบประมาณป 2563 งบรายจายอื่น
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แผนงานพื้นฐาน การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ* ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
งบประมาณ 300,642,000 บาท
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนระดับที่ 3
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑ พัฒนา และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน งบประมาณ 38,011,400 บาท
 จัดหาครุภั ณฑ คอมพิ วเตอร และอุปกรณพรอมซอฟทแ วร เพื่อรองรับการทดสอบฝมือแรงงาน
แหงชาติ (ภาคความรู)
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาฝ มือ แรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 22 เพื่ อเป น การส งเสริ ม
การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน ให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า มาตรฐานฝ มื อ แรงงงานแห ง ชาติ ใ นสาขาอาชี พ ต า งๆ
เสนอรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ และมาตรา 23 ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
การดํ า เนิ น งานด า นมาตรฐานฝ มื อ แรงงานของกรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานเป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาฝมือแรงงาน เนื่องจากมาตรฐานฝมือแรงงานเปนขอกําหนดทางวิชาการที่ใช
เกณฑ วั ด ระดั บ ฝ มื อ ความรู ความสามารถและทั ศนคติ ในการทํา งานของผู ป ระกอบอาชีพในสาขาต างๆ
กระบวนงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งในขั้นตอนตางๆ อาจจะเกิด
ปญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต โดยเฉพาะขั้นตอนการดําเนินการทดสอบและขั้นตอนการตรวจผลการ
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ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ตองเปนผูใชดุลยพินิจ อาจจะเกิดการทุจริต ไมโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้
1.1 ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไมสามารถใชทักษะฝมือ ความรูความสามารถ
และทั ศ นคติ ใ นการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารให กั บ สถานประกอบกิ จ การได อ ย า งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ
ตามที่ตองการ
1.2 สถานประกอบกิจการไมสามารถลดตนทุนการผลิตสินคา และบริการไมมีคุณภาพรวมถึงผลิต
ภาพแรงงานได
1.3 ผูบริโภคขาดความมั่นใจวาสินคาและบริการที่ผานการผลิตจากผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติมีคุณภาพและความปลอดภัยอยางเพียงพอ
1.4 ประเทศขาดความสามารถในการแขงขันในประเทศและตลาดโลก ตลอดจนขาดความเชื่อมั่น
จากบริษัทตางชาติที่จะมาลงทุนดําเนินกิจการในประเทศไทย
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในทุกวงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล และเพื่อใหกาวขามกับดักรายไดประชากรในระดับปาน
กลางสูรายที่สูงขึ้น ยอมกระตุนใหทุกภาคสวนตระหนักและใหความสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพและผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน โดยนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ทางดานการผลิตและบริหารจัดการมาประยุกตใชมาก
ยิ่งขึ้น การใหบริการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของหนวยงานภายใตสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ในปจจุบันซึ่งใชระบบการทดสอบภาคความรู (ทฤษฎี) ดวยระบบที่เปนเอกสารหรือกระดาษ การบริหารจัดการ
และแกปญหาตางๆ ในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจึงขาดประสิทธิภาพ เกิดความลาชาและลาสมัย
ขาดความโปร งใส อาจจะมี ก ารทุ จ ริ ต ขาดความน าเชื่ อถือ เกิ ดความไมไว ว างใจในการปฏิ บัติห นาที่ ของ
เจาหนาที่และผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ไมมีระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
เครื่องมือ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการของหนวยงานใหทันสมัย ดังนั้นเพื่อใหระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝ มือแรงงานไดรั บ การพัฒนาเปน รูปธรรมตามนโยบายและขอสั่งการของผูบ ริห ารซึ่งได
ตระหนักและใหความสําคัญดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังขอสอบ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการ ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยที่ใหบริการใน
สวนภูมิภาคใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ทันสมัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล และเสริมสรางศักยภาพให
โปรงใสตรวจสอบไดในการปฏิบัติภารกิจเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ภายใต พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2557 กระบวนการ
ดําเนินงานดังกลาว มีความจําเปนตองพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือในการใหมีการในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล การรายงานผล การเชื่อมโยง
ขอมูล และตรวจสอบขอมูลผูเขารับการทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการควบคุมการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของทุกหนวยงานทั่วประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่มีผลกระทบกับผูรับบริการใหมี
ความถู กต อง ครบถ ว น รองรั บ การปฏิ บัติงานของเจาหนาที่ การบริห ารงานของผูบ ริห ารและการบริการ
ประชาชน และตองเตรียมความพรอมของขอมูลมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในการจําแนกและกําหนด
ระดับความรูความสามารถ การจัดทําคลังขอสอบภาคความสามารถ การจัดทําฐานขอมูลผูทดสอบ จึงจะตอง
จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร สําหรับรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ดว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส (E-Testing System) เพื่อ สรา งกลไกการปอ งการการทุจ ริต ใหเ ข็ม แข็ง และ
มีประสิทธิภาพตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาระบบการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ (ภาคความรู ) ด ว ยวิ ธี ก าร
ทาง อิเล็กทรอนิกส (E - Testing System) ใหมีการเชื่อมโยงขอมูลผานระบบฐานขอมูล Data Center
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานสามารถใชงานผาน Web Application ได
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการ
ทาง อิเล็กทรอนิกส (E - Testing System) ใหมีความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ของผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน มีหลักเกณฑการใชขอสอบที่สามารถสุมเลือกที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน เกิดความ
เปนธรรมกับผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ซึ่งสงผลใหการพัฒนาฝมือแรงงานไดเกิ ด
ประโยชนแกแรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการ และประเทศชาติอยางแทจริง
2.3 เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเกิดความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหกับแรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการและประเทศชาติ รวมทั้งเปนการยกระดับ
ธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.4 เพื่ อ สร า งความรวดเร็ ว ทั น สมั ย ในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ
โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริหารจัดการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความเปนยั่งยืนตอไป
3. กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 กลุมเปาหมาย
3.1.1 ประชาชนที่เปนกําลังแรงงานของประเทศ ที่ประสงคจะเขารับการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ ในสาอาชีพตางๆ
3.1.2 สถานประกอบกิ จ การ องค ก รอาชี พ และหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ระสงค จ ะเป น
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
3.1.3 ผูดําเนินการทดสอบ เจาหนาที่ผูประสานการทดสอบ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูบริหารหนวยงาน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบัน/สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน
3.2 ผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2.1 ประชาชนคนไทย
3.2.2 สถานประกอบกิจการ หรือผูประกอบกิจการ
3.2.3 องคกรอาชีพ และหนวยงานของรัฐ
3.2.4 บุคลากร พนักงานเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
4. เปาหมายและผลลัพธของโครงการ
4.1 เปาหมายโครงการ
4.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
และพัฒ นาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(E-Testing System) ใหมีการเชื่อมโยงกับขอมูลระบบ Data Center ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสราง
ความรวดเร็ วทั น สมั ย ในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใชในการบริหารจัดการดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน 1 ระบบ
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4.1.2 จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ สําหรับรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) ที่สามารถบริหารจัดการทดสอบ
ลงทะเบียนเขาสอบ การจัดการขอสอบ ประมวลผลขอมูลการทดสอบ รายงานผลการทดสอบ จัดเก็บสถิติการ
ทดสอบของหนวยงานปฏิบัติ ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 1 ระบบ
4.2 ผลลัพธ
4.2.1 ประชาชนผูใชบริการมีทางเลือกในการเขารับบริการทางดานการทดสอบฝมือแรงงาน
แหงชาติดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E – Testing System) ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความทันสมัยในการใหบริการ
จํานวน 1 ระบบ
4.2.2 กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดรับระบบ เพื่อบริหารจัดการคลังขอสอบ (Test Bank)
ภาคความรู (ทฤษฎี) จํานวน 1 ระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสามารถรองรับการใหบริการประชาชนได
มี ฐ านข อ มู ล ในการจั ด เก็ บ ข อ สอบเป น ระบบคลั ง ข อ สอบที่ ป ลอดภั ย ป อ งกั น การสู ญ หาย สามารถรั ก ษา
ชั้นความลับของขอสอบ และสามารถปรับปรุงขอสอบใหเปนปจจุบันในการนําไปใชใหตรงกันทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
4.2.3 กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing) จํานวน 1 ระบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่สูงขึ้นในการใหบริการ
ประชาชน ผู ที่เ ข า รั บ การทดสอบได ลดการใชดุ ล ยพินิจ ในการตั ดสิ น ใจ และอํา นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ในดําเนินงานดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อมุงกาวสู
สากล รองรับนโยบายไทยแลนด 4.0 ตอไปในอนาคต
5. วิธีการดําเนินงาน
การพั ฒ นาระบบการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงแห ง ชาติ (ภาคความรู ) ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) และดําเนินการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร
เพื่อรองรับการทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
6. แผนการดําเนินงาน
6.1 พั ฒ นาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) ใหสามารถใชงานผาน Web Application ได
6.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑเพื่อรองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing System)
7. งบประมาณ
เงินงบประมาณป 2563 จํานวน 26,126,280 บาท (ยี่สิบหกลานหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสอง
รอยแปดสิบบาทถวน) สําหรับการพัฒนาระบบและจัดหาครุภัณฑ คอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร
เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (E-Testing System) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดังนี้
ที่
1.

รายการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ภาคความรู) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E-Testing
System) ใหสามารถใชงานผาน Web Application ได

จํานวน

หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

1

ระบบ

4,000,000

ราคารวม
(บาท)
4,000,000
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ที่

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอหนวย
(บาท)

2.

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ขนาดจอไมนอยกวา 19 นิ้ว (เพื่อรองรับการควบคุมการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส:
E-Testing พรอมซอฟทแวร) แบบ ICT ขอ 8
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลเปนระบบ
สัมผัสหนาจอหรือ ทัชสกรีน (Touchscreen) แบบ All in
one พรอมกลอง Internal Webcam ที่ความละเอียดไม
นอยกวา HD ขนาดจอ ไมนอยกวา 21 นิ้ว เพื่อรองรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส :
E-Testing

44

เครื่อง

22,000

968,000

542

เครื่อง

27,990

15,170,580

3.

ราคารวม
(บาท)

4.

เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA
(480 Watts) แบบ ICT ขอ 61

586

เครื่อง

2,500

1,465,000

5.

อุปกรณเชื่อมตอระบบเครือขายแบบไรสาย All in one

79

เครื่อง

3,100

244,900

6.

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
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.

เกาอี้สํานักงานสีดํา

586

ตัว

1,500

879,000

รวมทั้งหมด

26,126,280

9. สถานที่/พื้นที่ดําเนินการ
9.1 สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
9.2 สถาบัน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 77 แหง
9.3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
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) โดยใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มความ
โปร งใสในการปฏิ บัติราชการ ลดความเสี่ยงจากการทุจริต รองรับ การใหบ ริการแกประชาชนผูเขารับ การ
ทดสอบ ผูประกอบกิจการ และเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.3 ประชาชน แรงงานฝมือ สถานประกอบกิจการ ผูใชบริการ เกิดความนาเชื่อถือและความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในกระบวนการและขั้นตอนการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการ
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ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย และมี
ความพรอมในการใชงานรองรับการใหบริการไดตลอดเวลา
10.4 เจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และผูเกี่ยวของมีความรูความเขาในในการใชงาน
ระบบการทดสอบมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นรองรับการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
และการใหบริการประชาชน
กิ จ กรรม ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ส ถานประกอบกิ จ การดํ า เนิ น การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน เป า หมาย
3,700,000 คน งบประมาณ 222,764,200 บาท
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานประกอบกิจการใชในการปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและ
รายการคาใชจายในการฝกยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน
3. เพื่อใหการบริการในการรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายในการฝก
ยกระดับฝมือแรงงานและการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เปนไปดวยความเหมาะสม และเกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ
คํานิยาม
“การพัฒนาฝมือแรงงาน” หมายความวา กระบวนการที่ทําใหผูรับการฝกและประชากรวัยทํางาน
มี ฝ มื อ ความรู ความสามารถ จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ และทั ศ นคติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การทํ า งาน อั น ได แ ก
การฝกอบรมฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน และการอื่นที่เกี่ยวของ
“การฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน
และการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
“การฝกเตรียมเขาทํางาน” หมายความวา การฝกอบรมฝมือแรงงานกอนเขาทํางานเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
“การฝกยกระดับฝมือแรงงาน” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจางได
ฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงานเพิ่ ม เติ ม ในสาขาอาชี พ ที่ ลู ก จ า งปฏิ บั ติ ง านอยู ต ามปกติ เพื่ อ ให ลู ก จ า งได มี ค วามรู
ความสามารถ และทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น
“การฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ” หมายความวา การที่ผูประกอบกิจการซึ่งเปนนายจางจัดใหลูกจาง
ได ฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงานเพิ่ ม เติ ม ในสาขาอาชี พ อื่ น ที่ ลู ก จ า งมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านอยู ต ามปกติ เพื่ อ ให ลู ก จ า ง
ไดมีความรู ความสามารถที่จะทํางานในสาขาในอาชีพอื่นนั้นไดดวย
“หลักสูตร” หมายความวา หัวขอวิชา เนื้อหา และวิธีการดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงาน
“ผู ดํ า เนิ น การฝ ก ” หมายความว า ผู ซึ่ ง จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงานตามหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานที่นายทะเบียนไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูรับการฝก” หมายความวา ผูซึ่งเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูดําเนินการฝก
“สถานที่ฝก” หมายความวา สถานที่ที่ผูดําเนินการฝกจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกผูรับการฝก
“ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน” หมายความวา สถานที่ฝกที่ไดจัดไวเปนสัดสวนแยกจากหนวยประกอบ
กิจการ
“มาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรู
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
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“การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรูความสามารถ และ
ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพตามเกณฑกําหนดของมาตรฐานฝมือแรงงาน
“ผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงาน” หมายความวา ผูทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแก
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
“ผู ป ระกอบกิ จ การ” หมายความว า ผู ป ระกอบกิจ การอุต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม หรื อ ธุ ร กิ จ
อยางอื่น ทั้งที่เปนนายจางและมิใชนายจางของผูรับการฝก
“นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
กลุมเปาหมายดําเนินการ และคุณสมบัติ
- สถานประกอบกิจการทั่วไป ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
- สถานประกอบกิจการที่อยูในขายบังคับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป
หลักสูตรการฝก
- ประเภทหลักสูตร การฝกยกระดับฝมือแรงงาน
- แหลงที่มาของหลักสูตร เปนหลักสูตรที่สถานประกอบกิจการจัดทําขึ้นเพื่อใชในการฝกอบรมฝมือ
แรงงาน
- รายชื่อหลักสูตร (ที่ผานมา) เปนหลักสูตรที่สถานประกอบกิจการจัดอบรมในชวงระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา (รายละเอียดแนบทาย)
แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน
วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของขั้นตอนที่ 1
- รับเรื่องตรวจเอกสารขั้นตนเกี่ยวกับการขออนุมัติหลักสูตรคาใชจาย หากไมถูกตองใหสงเอกสาร
คืนใหสถานประกอบกิจการกลับไปแกไข หากถูกตองใหดําเนินการขั้นตอไป
- ลงทะเบียนเอกสารที่ผานการตรวจเบื้องตนตามกําหนดเวลา รับ/สงตามกระบวนการปฏิบัติงาน
และจายงานใหผูพิจารณาหลักสูตรและคาใชจาย
วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของขั้นตอนที่ 2
- บันทึกลายมือชื่อ/วันที่/เวลาที่รับเอกสารไปตรวจพิจารณาในสมุดทะเบียนรับ/สง
- ตรวจพิจารณาหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม
- จัดทําเอกสารและหนังสือรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอนายทะเบียน
วิธีดําเนินการ ลําดับการทํางานของขั้นตอนที่ 3
- เจาหนาที่เสนอเรื่องผานหัวหนาฝาย/หัวหนางานที่รับผิดชอบ
- หัวหนาฝาย/หัวหนางานตรวจสอบเอกสารกอนเสนอ
- นายทะเบียนลงนามในหนังสือรับรอง
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- ออกเลขหนังสือรับรองและบันทึกขอมูลลงทะเบียนหนังสือรับรอง
- แจงสถานประกอบกิจการมารับหนังสือรับรอง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและคาใชจาย
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ โดยมี
มาตรการจูงใจดานภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานตางๆ ในการสนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาฝมือแรงงานมากยิ่งขึ้น
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ผูที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการฝกอบรม
ผูประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ดําเนินการจัดใหมีการฝกอบรมฝมือแรงงานใหแกลูกจาง
ของตนหรือบุคคลทั่วไปกอนรับเขาทํางานตามที่กําหนดไวในหมวด 1
ทําอยางไรถึงจะไดรับสิทธิประโยชน
ผูประกอบกิจการจะตองดําเนินการจัดฝกอบรมตามที่กําหนดไวในหมวด 1 ไดแก การฝกเตรียมเขา
ทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน หรือการฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒ นาฝมือแรงงานประกาศกําหนดตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒ นาฝมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หามมิใหผูประกอบกิจการเรียกหรือรับเงินคาฝกอบรม
หรือคาตอบแทนในลักษณะใดๆ อันเกี่ยวกับการฝกอบรมฝมือแรงงานจากผูรับการฝก (มาตรา 15)
สิทธิและประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรมฝมือแรงงาน
- มีสิทธิไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมฝมือแรงงาน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร
(ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
- มีสิทธินําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเพื่อเปนครูฝกเขามาในราชอาณาจักร พรอม
คูสมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะ
- มีสิทธิไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่
นําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อใชฝกอบรมในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน
- มีสิทธิไดรับการหักคาไฟฟาและคาประปาเปนจํานวนสองเทาของคาใชจายที่เสียไปในการฝกอบรม
ในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน
- มีสิทธิไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
- ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ (เฉพาะกรณีฝกเตรียมเขาทํางาน)
- ประโยชนที่จะไดรับคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมในดานตางๆ
 กลุมเปาหมาย
- สถานประกอบกิจการทั่วไป ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
- สถานประกอบกิจการที่อยูในขายบังคับกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป
 วิธีการดําเนินงาน
การยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย
กรณีสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกเอง (In House Training) และกรณีสถานประกอบกิจการสง
ลูกจางไปรับการฝกอบรมภายนอก (Public Training)
1. แบบคําขอรับการรับรองหลักสูตรและคาใชจายพรอมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับการรับรอง
หลักสูตรและคาใชจายกรณีสถานประกอบกิจการดําเนินการฝกเอง (In House Training) หรือกรณีสถาน
ประกอบกิจการสงลูกจางไปรับการฝกอบรมภายนอก (Public Training)
2. เอกสารที่ใชประกอบขอรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจาย
2.1 แบบคําขอรับการรับรองหลักสูตรและคาใชจาย พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของในการฝกยกระดับ
ฝมือแรงงานและฝกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ใหถูกตองครบถวน ใชแบบ ฝย/ฝป 1
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2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม ฝกยกระดับฝมือแรงงานและฝก
เปลี่ยนสาขาอาชีพ กรณีเปนผูดําเนินการฝกเองใชแบบ ฝย/ฝป 2-1 หรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและ
คาใชจายในการฝก รายชื่อผูรับการฝกอบรม กรณีสงลูกจางไปรับการฝกอบรมกับสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ใชแบบ ฝย/ฝป 2-2
2.3 รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม กรณีดําเนินการฝกเองพรอมดาวนโหลด File Excel ที่เว็บไซต
http://e-service.dsd.go.th เพื่อกรอกรายชื่อผูรับการฝกอบรมและบันทึกลงในแผน CD หรืออุปกรณบันทึก
ขอมูลใชแบบ ฝย/ฝป 3
2.4 กําหนดการฝกอบรม (Agenda) หรือตารางการฝกอบรม
2.5 ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม (ผูรับการฝกอบรมตองเขารับการฝกอบรมไมนอย
กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหลักสูตร)
2.6 หลักฐานคาใชจายในการฝกอบรม กรณีใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีที่รายการถูกตอง
สมบูรณ ไดแก เลมที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ระบุชื่อ-ที่อยูผูรับเงิน/ชื่อ-ที่อยูผูจายเงิน/หลักสูตร/รุน/วันที่อบรม/
จํานวนเงิน/วันที่รับ-จายเงิน/รายการคาใชจาย (กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงแรมหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงาน
ที่ผูดําเนินการจัดจางฝกอบรมใหแนบใบแสดงรายละเอียดคาใชจาย คาที่พัก คาอาหารและอาหารวางและ
เครื่องดื่มประกอบดวย) หรือใบสําคัญรับเงินในการจางทําของ คาตอบแทนวิทยากร คาจางทําอาหารและ
อาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูรับเงิน (กรณีฝกอบรมเอง)
2.7 เอกสารการอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมของสถานประกอบกิจการ หนังสือเชิญเขารับการ
ฝกอบรม ใบสมัครเขารับการฝกอบรม หนังสือตอบรับการฝกอบรม ใบประกาศนียบัตร แผนพับประชาสัมพันธ
โครงการฝกอบรม (กรณีสงไปฝกอบรมภายนอก)
2.8 กรณีสถานประกอบกิจการจางผูอื่นจัดฝกอบรมแทนใหแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และวัตถุประสงคของการกอตั้งกิจการของสถานประกอบกิจการที่รับจัด
ฝกอบรม
3. การพิจารณา
กรณีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนเจาหนาที่รับเรื่องไวพิจารณา หากเอกสารหลักฐานไมครบถวน
ถูกตองเจาหนาที่สงเรื่องคืนใหสถานประกอบกิจการผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขใหถูกตอง
4. เมื่ อรายละเอี ย ดเอกสารหลั กฐานถูกตองตามหลักเกณฑเจาหนาที่จ ะพิจ ารณารายละเอีย ดและ
คาใชจาย และนําเสนอนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบ และลงนามหนังสือรับรองใหแกผูยื่นคําขอ
รับรองหลักสูตรตอไป
5. เมื่อนายทะเบียนพิจารณาใหความเห็นชอบเจาหนาที่จะแจงสถานประกอบกิจการมารับ หนังสื อ
รับรองหากไมเห็นชอบจะแจงสถานประกอบกิจการพรอมเหตุผลที่ไมรับรองหลักสูตร
หนวยงาน/เจาภาพหลัก/รวบรวมขอมูล
กองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
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กิจกรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ กพร.ปช. งบประมาณ 8,540,700 บาท
 วัตถุประสงค
1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพของผูอยูในกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. ประสานแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากําลังแรงงาน
ใหมีความสัมพันธสอดคลองตามนโยบายแหงรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. ประสานนโยบาย แผนการพัฒนาฝมือแรงงาน และแผนการฝกอาชีพของทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อความเปนเอกภาพในการพัฒนาแรงงานขจัดปญหาความซ้ําซอนและความสิ้นเปลือง
4. จั ดทํ า แผนการพั ฒ นากํ า ลั งคนรายอุตสาหกรรมที่แ สดงอุป สงค (ความต องการกําลั งคน) ทั้ งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพและอุปทาน (ปริมาณการผลิตและการพัฒนากําลังคน) ของประเทศ
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนงาน ในการพั ฒ นาแรงงานและ
ประสานงานการฝกอาชีพของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. เสนอแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพ
 กลุมเปาหมาย
1. กลุมอุตสาหกรรมตางๆ
4. สถาบันการอาชีวศึกษา
2. ภาคเอกชน
5. สถาบันอุดมศึกษา
3. ภาครัฐบาล
6. หนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานในสวนภูมิภาค
 วิธีการดําเนินงาน
1. ทบทวนแผนพัฒนากําลังคนรายอุตสาหกรรมประจําป
2. คัดเลือกอุตสาหกรรม/พื้นที่เปาหมายที่จะจัดทําแผนการพัฒนากําลังคน
3. กําหนดมาตรฐานการจําแนกอุตสาหกรรม/ตําแหนงงาน/หลักสูตร
4. วิเ คราะห อัตราการเติ บโตของอุตสาหกรรม วิเคราะหหว งโซคุณคาของอุตสาหกรรม วิเคราะห
ตําแหนงงานหลักและปริมาณกําลังคนในปจจุบันของแตละตําแหนงงาน วิเคราะหความตองการกําลังคนในแต
ละตําแหนงงาน
5. การรวบรวมขอมูลการผลิตและการพัฒนากําลังคน
6. การกําหนดมาตรการเพื่อปรับความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของกําลังคน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
 ผลลัพธ
1. แนวทางการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคนในมิติรายอุตสาหกรรมและในมิติพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยง
อุปสงค/ความตองการกําลังคนในเชิงปริมาณอุตสาหกรรมและ/หรือพื้นที่ที่จะทําแผนการพัฒนากําลังคน
2. ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรม หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมที่ระบุกลุมอุตสาหกรรมยอยที่อยู
ภายใตอุตสาหกรรมที่จะทําการจัดทําแผนการพัฒนากําลังคน
3. อัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรม ปริมาณความตองการกําลังคนสวนเพิ่มในแตละ
ตําแหนงงานลวงหนา 5 ป
4. ไดหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมกําลังคนเขาสูตําแหนงงานตางๆ พรอมประมาณการปริมาณการผลิต
ลวงหนา 5 ป และหลักสูตรการฝกฝมือ/การฝกอบรมเพื่อเตรียมคนเขาสูตําแหนงงานตางๆ พรอมประมาณการ
ปริมาณการผลิตลวงหนา 5 ป
5. มาตรการพัฒนากําลังคนเพื่อปรับความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 พื้นที่ดําเนินโครงการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (สวนกลาง)
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กิจกรรม พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เปาหมาย 210 คนงบประมาณ 2,720,000 บาท
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีจํานวนคนพิการประมาณ 1.75 ลานคน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 66 ลานคน และ
จํานวนคนพิการที่ไดจดทะเบียนคนพิการ 1.75 ลานคน พบวาเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย
มากที่สุด จํานวน 852,733 คน และแนวโนมในอนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งทางโรคเบาหวานและประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากคนพิการขาขาดสวนใหญอาศัยอยูในชนบทหางไกล ทุรกันดาร รวมทั้งยากจน
ไมสามารถเดินทางไปขอรับบริการทําขาเทียมในโรงพยาบาล ซึ่งเสียเวลาและเงินทองจํานวนมากกวาจะได
ขาเทียม จึงมีความจําเปนตองพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในสาขาชางเครื่องชวยคนพิการเพื่อแกปญหาการขาด
แคลนชางทําขาเทียมเพื่อใหบริการคนพิการประจําโรงพยาบาลตาง ๆ
จากปญหาความตองการชางเครื่องชวยคนพิการในโรงพยาบาลประจําอําเภอและประจําจังหวัดมีจํานวน
มากเพื่อทํางานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในขณะที่มูลนิธิขาเทียมฯ ไมสามารถผลิตและพัฒนาชางเครื่องชวย
คนพิการไดเพียงพอกับความตองการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม จึงไดรวมกับมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทําโครงการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะฝมือแรงงานในสาขาชางเครื่องชวยคนพิการ เพื่อแกไขปญหาการขาด
แคลนชางเครื่องชวยคนพิการ (ทําขาเทียม) ใหเพียงพอและสามารถบริการคนพิการไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาความรู และทักษะฝมือแรงงานใหเปนชางเครื่องชวยคนพิการ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลประจําจังหวัดและชุมชนได
2.2 เพื่อพัฒนาฝมือชางเครื่องชวยคนพิการ ใหมีมาตรฐานฝมือแรงงานที่สูงขึ้น สามารถจัดทําขาเทียม
ใหแกคนพิการขาขาด ใหไดรับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
2.3 เพื่อแกไขปญหาการขาดแรงงานดานชางเครื่องชวยคนพิการ พัฒนาใหแรงงาน มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงขึ้น สรางโอกาสในการทํางาน และมีความกาวหนาในอาชีพเพิ่มขึ้น
3. กลุมเปาหมาย รวม 210 คน
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 700 ชั่วโมง ใหกับ
แรงงานใหม แรงงานในตลาดแรงงาน ผูวางงาน บุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพ เปนชางเครื่องชวยคนพิการ
จํานวน 20 คน โดยแบงการฝกออกเปน 2 ชวง ไดแก
ชวงที่ 1 ฝ ก อบรมภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ระยะเวลาฝ ก 5 เดื อ น ณ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ชวงที่ 2 นํ า ผู รั บ การฝ ก ออกหน ว ยฝ ก อบรมภาคปฏิ บั ติ (ภาคสนาม) ณ หน ว ยทํ า ขาเที ย ม
พระราชทานเคลื่อนที่ (สถานที่ตามที่มูลนิธิขาเทียมฯ กําหนด)
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 35 ชั่วโมง เพื่อการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 และระดับ 2 จํานวน 2 รุน รวม 40 คน
รุนที่ 1 เพื่อทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการผูที่เคย
ผานการฝกอบรมชางเครื่องชวยคนพิการมาแลว จํานวน 20 คน
รุ น ที่ 2 เพื่ อ ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ ระดั บ 2 ให กั บ ช า งเครื่ อ งช ว ยคนพิ ก าร
ผูที่ไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ
ระดับ 1 มาแลว จํานวน 20 คน

79

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการทําขาเทียมระดับขอสะโพก (HIP) จํานวน 60
ชั่วโมง จํานวน 1 รุน ใหกับผูมีประสบการณทําขาเทียมใตเขาสําหรับผูพิการที่มีตอขาซับซอน หรือ ทําขาเทียม
เหนือเขาสําหรับผูพิการที่มีตอขาซับซอนมาแลว จํานวน 6 คน
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการซอมบํารุงรถเข็นผูปวย (Wheelchair) จํานวน 30
ชั่วโมง จํานวน 1 รุน ใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในสาขาอาชีพชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 24 คน
กิจกรรมที่ 5 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 และ ระดับ 2
ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน สาขาชาง เครื่องชวยคนพิการ
ระยะเวลาฝก 700 ชั่วโมง และมีประสบการณการทํางานมาแลว ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบสาขาชางเครื่องชวยคน
พิการ จํานวน 20 คน
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงขึ้น จํานวน 12 ชั่วโมง ใหกับชางเครื่องชวยคนพิการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียม,
ชางเครื่องชวยคนพิการและเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานประจํามูลนิธิขาเทียมฯ จํานวน 1 รุน จํานวน 100 คน
4. วิธีดําเนินการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม รวมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิจารณาคั ดเลือกกลุมเป าหมายเข ารั บการฝกอบรม โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิขาเทียม พรอมทั้งแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานขาเทียม และกลุมเปาหมายเขารับทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวย
คนพิการ ระดับ 1 ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1
5. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
หนวยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ (สถานที่ตามที่มูลนิธิขาเทียมฯ กําหนด)
6. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,720,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน) รวม 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การฝกอบรมหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ 700 ชั่วโมง
***รวมใชจายงบประมาณ 2 ชวง เปนเงิน 1,152,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน)
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 35 ชั่วโมง (เพื่อการ
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 (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน)
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการทําขาเทียมระดับขอสะโพก (HIP) จํานวน
60 ชั่วโมง จํานวน 1 รุน จํานวน 6 คน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ
หมายเหตุ: เหตุผลความจําเปนที่ตองฝกอบรม 6 คนตอรุน เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการ
ทําขาเทียมระดับขอสะโพก และยังขาดแคลน “นายแบบ” (สําหรับใชเปนหุนในการฝก)
(ผูเขารับการฝก 6 คน วิทยากร 2 คน ผูประสานงาน 1 คน จํานวน 9 คน)
**งบประมาณ จํานวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)

80

กิจกรรมที่ 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 (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) ดังนี้
กิจกรรมที่ 5 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 จํานวน 10 คน
และ ระดับ 2 จํานวน 10 คน
**งบประมาณจํานวน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) ดังนี้
กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขาการพัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงขึ้น 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 (สองแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) ดังนี้
**รวมงบประมาณ 6 กิจกรรม เปนเงินทั้งสิ้น 2,720,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ
1) วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายภายใตแผนงานโครงการเดียวกันได
ทุกกิจกรรม โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึงความ จําเปน เหมาะสม และ
ประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการ ในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน
คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2) มูล นิธ ิข าเทีย ม ในสมเด็จ พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี สนับ สนุน วัส ดุเ ครื ่อ งมือ
เครื่อ งจัก ร เครื่อ งกล อุป กรณ (ในสวนที่ทางราชการไมสามารถจัดซื้อไดตามระเบียบราชการ ตัวอยางเชน
ขอเขาขอตอ อุปกรณชิ้นสวนประกอบในการทําขาเทียม) และหลักสูตรการฝกที่ใชสถานที่ฝกอบรม ณ มูลนิธิ
ขาเทียม ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกในการดูแลผูพิการขาขาดที่มาขอรับ
บริ การทํ า ขาเที ย ม จั ดสถานที่ พักให ผู พิการและญาติ ผูดูแลระหวางรอรับ ขาเที ย มใหม จัดสถานที่สําหรั บ
ฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม รวมทั้งจัดสถานที่สําหรับการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางเครื่องชวยคนพิการ ระดับ 1 ทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สามารถผลิ ต บุ ค ลากรให เ ป น ช า งเครื่ อ งช ว ยคนพิ ก าร ปฏิ บั ติ ง านในโรงงานขาเที ย มของ
โรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้น
9.2 มี บุ คลากรที่ มีคุณภาพในการใหบ ริการจัดทําขาเทีย มใหคนพิการขาขาดใหไดรับ ขาเทีย มที่ ดี
มีคุณภาพ และไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มขึ้น
9.3 สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานดานชางเครื่องชวยคนพิการได แล ชางเครื่องชวยคน
พิการ ไดงานทํา มีรายไดสูงขึ้น หรือไดรับการบรรจุเขาทํางานประจําโรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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แผนงานยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 76,160,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมาย คนไทยทุกช วงวัยมีคุณภาพ ไดรับ การพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนงานยอย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายหลักที่ 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพอาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
นโยบายเรงดวน ขอ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและ
สมรรถนะแรงงาน
1. หลักการและเหตุผล
1.1 อุตสาหกรรมของไทยในปจจุบันและอนาคต
(1) เทคโนโลยี เข าถึ งทุ กภาคสวนของสังคม ป จ จุ บั นเทคโนโลยี ได กลายเป นสิ่ งจํ าเป นตอการ
ดํารงชีวิตของประชากรทั้งในระดับครัวเรือน สังคมทุกระดับ ทุกวัย และเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่ น คงของประเทศ โดยมีภ าคอุตสาหกรรมเปน กลไกสําคัญ ในการผลิตสิน คาเพื่อปอนสู
ความตองการของทุกภาคสวนของสังคมดังกลาว และยังมีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงปรับตัวใหเทาทันกับเทคโนโลยีของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขาสูยุค Industry 4.0 ซึ่งจะมีการแขงขันที่สูงมาก ธุรกิจที่จะอยูรอดไดในยุค
Industry 4.0 ต องใช เ ทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัย ใหม เขามาใชในกระบวนการผลิตอัจ ฉริย ะ เช น
ปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ โดยจะชวยในดานการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด การผลิต
ที่ไดชิ้นงานจํานวนมาก สินคามีคุณภาพ ลดตนทุน เขาถึงตลาดไดรวดเร็ว/ทั่วถึงผานระบบคอมพิวเตอร และ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เปนตน
(2) การเตรียมความพรอมประเทศเพื่อเขาสูยุค Industry 4.0 รัฐบาลไทยไดประกาศนโยบาย
Thailand 4.0 เพื่อเปนเครื่องมือในการนําประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง ซึ่งตองปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
การขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการที่ตองใชทักษะ
ชั้นสูง โดยเปลี่ยนแปลงใน 4 ระบบหลัก ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และแรงงาน
(3) อุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เปนอุตสาหกรรมที่มุงการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเตรียมความพรอมประเทศไทยในการกาวไปสูการอุตสาหกรรมยุค 4 ดังนี้
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (Future Industry) ตามนโยบาย Thailand 4.0
First S – Curve
New S - Curve
1. ยายนตสมัยใหม
1. หุนยนต
2. อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
2. ดิจิทัล
3. แปรรูปอาหาร
3. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4. ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. การบินและโลจิสติกส
5. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. การแพทยครบวงจร
(4) กลุมอุตสาหกรรมสวนใหญของประเทศไทยในปจจุบัน ยังเปนกลุมอุตสาหกรรมที่อยูในยุค
(4.1) อุตสาหกรรม Thailand 2.0 หรือ Light Industry (อุตสาหกรรมเบา) ซึ่งเนนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก และจางงานจํานวนมาก มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น
เรียกไดวาเปนอุตสาหกรรม Industrialization มีสวนชวยใหเกิดการยกระดับรายไดของประชากรใหเปนรายได
ปานกลาง
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(4.2) อุตสาหกรรม Thailand 3.0 หรือ Heavy Industry (อุตสาหกรรมหนัก) มุงเนน
พัฒนาการผลิตเพื่อการสงออก เนนการลงทุน การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว
อยางตอเนื่อง ตามยุคโลกาภิวัฒน ประเทศไทยเผชิญกับดัก 3 ประการในยุคนี้ ไดแก กับดักประเทศรายได
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุล
อุตสาหกรรม Light Industry และ Heavy Industry ยังเปนฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ
และมี การใช แรงงานแบบเข มข น นอกจากนั้นในมิติยุคอุตสาหกรรมดังกลาวแลว ประเภทอุตสาหกรรมที่ยังมี
ความสําคัญในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ยังมีพลังในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการจางแรงงาน ซึ่งรอการ
ปฏิรูปและพัฒนา (อุตสาหกรรม Wave S – Curve) จํานวน 9 กลุม ไดแกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
อุตสาหกรรมเครื่ องหนั ง อุตสาหกรรมอั ญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมเซรามิก
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับแกวและกระจก อุตสาหกรรมไมแปรรูป อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ และอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และพลาสติก
1.2 จากสภาวะคาครองชีพสูงในปจจุบัน สงผลตอแรงงานจํานวนมากที่มีคาจางแรงงานนอย ขาดสภาพ
คลองทางการเงิน ไมเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน คณะรัฐมนตรีไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงได
บรรจุการแกไขปญหาไวในนโยบายรัฐบาล และไดแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อ
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนโยบายเรงดวนที่กระทรวงแรงงานเปนเจาภาพหลัก คือ นโยบายขอที่ 5
การยกระดั บ ศั กยภาพของแรงงาน โดยยกระดั บ รายได ค าแรงแรกเข า และกลไกการปรั บ อั ต ราค า จา งที่
สอดคลองกับสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานผานกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อ
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกํากับดูแลราคาสินคาไมใหกระทบกับคาครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี
1.3 พื้นที่ EEC เปนพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เพื่อยกระดับใหเปนศูนยกลาง
การผลิต การคา และการลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ซึ่งยุทธศาสตรชาติมุงเนนใหพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเปนพื้นที่ตนแบบที่สมบูรณแบบ ชวยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหประเทศไทย
ก า วไปสู ร ะดั บ ประเทศพั ฒ นาโดยเร็ ว การปรับ โครงสรางการผลิตของประเทศ โดยมี แนวทางการพัฒ นา
โครงสร า งพื้ น ฐานด า นคมนาคม ขนส ง การส ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเป า หมาย อุ ต สาหกรรม
ที่ ใช เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง การพั ฒ นาศั กยภาพ คุณ ภาพแหลงท องเที่ย วประวัติศาสตร วัฒ นธรรม เชิงนิเวศน
เชิงสุขภาพ ฯลฯ จึงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวั น ออกได แจงว า ในป 2562 พื้น ที่ EEC มีแนวโน มขาดแคลนแรงงาน ประมาณ 50,000 ตําแหนง
จากการทํา การสอบถามนั กลงทุ นไทยและตางประเทศที่ส นใจมาลงทุนในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
(ขอมูลจาก HTTP://mgronline.com)
จากประเด็นดังกลาว กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดเสนอโครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ของบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยดําเนินการ
ฝกอบรมแรงงานในพื้นที่ EEC จํา นวน 6,500 คน นอกเหนือจากนั้น ในมิติของการรองรับการเคลื่อนยา ย
แรงงานจากตางพื้นที่ กระทรวงแรงงานไดมีนโยบายใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานเตรียมกําลังแรงงานนอกพื้นที่
EEC เพื่อใหมีทักษะพรอมในรองรับการเคลื่อนยายมาทํางานในพื้นที่ EEC ในอีกทางหนึ่งดวย
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะแรงงาน เปาหมาย
จํานวน 20,800 คน งบประมาณ จํานวน 76,160,000 บาท เพื่อดําเนินการพัฒนาแรงงาน 1) ใหกําลังแรงงาน
ใหมและแรงงานในตลาด มีความรูความสามารถสมรรถนะและทักษะในการทํางานกับกระบวนการผลิต บริการ
สมั ย ใหม การปรั บ เปลี่ ย นอาชี พ เพื่ อการประกอบอาชีพใหส อดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงาน
2) เตรียมความพรอมฝมือกําลังแรงงานรองรับการจายคาจาง และ 3) เตรียมกําลังแรงงานเพื่อรองรับการ
เคลื่อนยายมาทํางานในพื้นที่ EEC ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน
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2. วัตถุประสงค
(1) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานใหม ให มี ทั ก ษะองค ค วามรู ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) เพื่อสรางนิสัยอุตสาหกรรมและปลูกฝงทัศนคติ (Attitudes) และประสบการณ รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนศาสตรของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ
(3) เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับแรงงาน เพื่อใชประโยชนในการสื่อสารระหวางการ
ทํางานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
(4) เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานใหสามารถทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาด เตรียม
ความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการและรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ
(5) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะฝ มือ แรงงานรองรั บ การจา ยค าจ า งที่ จ ะส ง ผลต อการพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
ความสามารถในการแขงขัน สอดคลองและเหมาะสมตามความตองการของนายจาง
(6) เพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานนอกพื้นที่ EEC ใหมีทักษะฝมือพรอมเคลื่อนยายมาทํางานในพื้นที่
EEC และรองรับการมาลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
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/พื้นที่ดําเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ดําเนินการใน สพร.สนพ. ทั่วประเทศ
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการและคาเปาหมายที่วัดได
เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 20,800 คน
เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
7. แนวทางการดําเนินงาน
(1) บูรณาการประสานความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หนวยฝกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด องคกรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะหแนวโนม
ความตองการกําลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบดวย แรงงาน
ไรฝมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝมือ (Semi-skilled) แรงงานฝมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert)
รวมทั้งแผนพัฒนาดานแรงงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ฝกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเพิ่มศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
(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 ขึ้นไป หรือ หลักสูตร
ยกระดับฝมือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ขึ้นไป ตามที่กรมฯ กําหนด
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) แรงงานไทยไดรับการยกระดับ (Up Skill) และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
องคความรูสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(2) แรงงานไทยมี จิ ต สํ า นึ ก ด า นนิ สั ย อุ ต สาหกรรม มี ทั ศ นคติ (Attitudes) ที่ ดี ร วมทั้ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งกับเพื่อนรวมงานและนายจาง มีความพึงพอใจ
(3) แรงงานไทยสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศในระหวางการทํางานและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
(4) แรงงานมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ แผนกงาน ไดตรงกับทักษะฝมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การทํางานใหกับผูที่วางงาน
(5) แรงงานมีฝมือสูงขึ้น รองรับการจายคาจางตามสมรรถนะและฝมือตามความตองการของนายจาง
(6) แรงงานนอกพื้นที่ EEC มีทักษะฝมือรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับการเคลื่อนยายมาทํางาน
ในพื้นที่ EEC และรองรับการมาลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
9. รายละเอียดงบประมาณ งบรายจายอื่น 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. คาใชจายเพื่อชวยเหลือผูเขารับการฝกอบรมเตรียมเขาทํางาน
- คาอาหารเฉลี่ย 10% จากเปาหมาย (350 คน x 100 บาท x 60 วัน) เปนเงิน 2,100,000 บาท
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนําไปดําเนินการเฉลี่ยถัวจายเปนคาวิทยากร วัสดุฝก ตลอดจนคาบริหาร
จัดการในการดําเนิ นงานที่เกี่ยวของของหนว ยงาน โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดทุกรายการเทาที่จายจริงโดย
คํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชนตอการดําเนินการ การเบิกจายคาใชจายในการ
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ฝกอบรม ใหถือปฏิบัติตามระเบีย บกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกคาใชจายในการบริหารจัดการ
ในการดําเนินงานของหนวยงาน เชน คาสาธารณูปโภค คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการดําเนินการอื่นๆ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวของ
10. การติดตามประเมินผล :
(1) วิธีการ : ประเมินผลการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร เครื่องมือ : แบบประเมินผล
ระยะเวลา : หลังการฝกอบรม โดยการบันทึกผลการฝกลงในระบบรายงานผลการดําเนินงานของกรม (Data
Center)
(2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดวยกลไกของผูตรวจราชการกรม และคณะทํางานที่ไดรับการ
แตงตั้งในการใชงานระบบ
สวนที่ 4 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพงษ บุญรอด
เบอรมือถือ 06 5510 6166
- ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญประภา ศิริรัตน
เบอรมือถือ 0 2245 6568

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการฝก
e-mail : training.dsd2015@gmail.com
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โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 81,674,100 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ  ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมาย คนไทยทุกช วงวัยมีคุณภาพ ไดรับ การพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนงานยอย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน : การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโต
ในอนาคต (ยกระดับศักยภาพแรงงานผูประกอบการ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายหลักที่ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน ขอ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
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กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ เปาหมาย 4,100 คน
งบประมาณ 12,164,000 บาท
 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหมีทักษะ ความรู เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน
2. เพื่อเตรียมความพรอมใหแรงงานมีมาตรฐานฝมือ เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือ
 กลุมเปาหมาย
ผูอยูในกําลังแรงงาน ไดแก ผูที่ทํางานในสถานประกอบกิจการเขารับการยกระดับทักษะฝมือของตนเขา
สูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 4,100 คน
 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการฝกอบรมตามสาขาอาชีพในประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือ
2. ดําเนินการจัดฝกอบรมครอบคลุมทั่วประเทศ ผูเขารับการฝกอบรมรุนละ 20 คน
3. หลักสูตรของการฝกอบรมใหถือตามหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตามมาตรฐานฝมือแรงงานของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง 18 – 60 ชั่วโมง
4. ดําเนิน การคั ดเลือกผู เข าร วมโครงการ ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคุณสมบัติผูเขารับ การ
ทดสอบตามสาขาอาชีพและระดับของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
5. ผูเขารวมโครงการตองทําการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพที่เขารับการ
ฝกอบรมหลังจากผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตร
6. ผูเขารวมโครงการที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จะไดรับหนังสือรับรองวาเปนผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับที่ผานการทดสอบ
7. การดําเนินการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สามารถแยกดําเนินการโดยไม
จําเปนตองดําเนินการตอเนื่องได
8. การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
 ผลลัพธโครงการ
1. แรงงานมีทักษะ ความรู เขาสูเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศ
2. แรงงานมีมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเขาสูเกณฑตามประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
3. สถานประกอบการไดแรงงานที่มีมาตรฐานฝมือแรงงานทํางานในสถานประกอบการ ทั้งยังเปนการ
สงเสริมและประชาสัมพันธการจายอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
 พื้นที่ดําเนินโครงการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
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รายละเอียดงบประมาณ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
1. คาใชจายในการฝกอบรมระยะเวลา 18 – 60 ชั่วโมง และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ตามสาขาที่เขา-ผานการฝกอบรม ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัด รวม 205 รุนๆ ละ 20 คน เปนเงิน 12,164,000 บาท (สิบสองลานหนึ่งแสนหกหมื่น สี่พัน บาทถว น)
โดยเฉลี่ยถัวจายทุกรายการ
รายการ
งบประมาณ (บาท)
คาใชจายในการดําเนินการโครงการ 1 รุน ๆ ละ 20 คน
1. คาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรม (60 ชั่วโมง x 600 บาท)
36,000
2. คาตอบแทนผูทดสอบ (3 คน x 1,000 บาท)
3,000
3. คาวัสดุในการฝกอบรม (400 บาท x 20 คน)
8,000
4. คาวัสดุในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ฯ (450 บาท x 20 คน)
9,000
5. คาเอกสารประกอบการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯ (100 บาท x 20 คน)
2,000
6. คาบริหารจัดการโครงการ (1,337 บาท/รุน)
1,340
รวมคาใชจายตอรุน
59,340
คาใชจายตอคน
2,967
คาใชจายในการดําเนินการโครงการตลอดทั้งโครงการ (205 รุน)
12,164,000
หมายเหตุ วงเงิ น งบประมาณสามารถนํา ไปดํา เนิ น การเฉลี่ย ถัว จา ยไดทุ กรายการ อัตราคาใช จายต อรุ น
ตามขอ 1 – 6 เปนเพียงฐานในการคํานวณเงินงบประมาณ หากมีคาใชจายอื่นใดที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ
ตามโครงการในแต ล ะรุ น ให เบิ กจ ายได ตามระเบี ยบค าใช จ ายในการฝ กอบรม หรื อระเบี ยบอื่ นที่ เกี่ ยวข อง
โดยถัวเฉลี่ยจากวงเงินงบประมาณรวมที่แตละหนวยงานไดรับ
กิจกรรม : ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
เปาหมาย 26,300 คน งบประมาณ 26,300,000 บาท
 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหแรงงานทั่วไปและกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานฝมือแรงงาน และพัฒนาฝมือของตนเองใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานทั่วไปและกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ใหมีศักยภาพพรอม
เขาสูตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ
 กลุมเปาหมาย
แรงงานทั่วไปทั้งอยูในระบบการจางงานและไมอยูในระบบการจางงาน รวมทั้งกลุมนักศึกษา ในสังกัด
อาชีวศึกษาที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่จะเขาทดสอบซึ่งมีอายุไมต่ํากวา 18
ปบริบูรณ นับถึงวันสมัครเขารับการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานไดกําหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของแตละสาขาอาชีพ
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 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกแรงงานทั่วไปทั้งอยูในระบบการจางงานและ
ไมอยูในระบบการจางงาน รวมทั้งกลุมนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา โดยคัดเลือกผูเขารวมโครงการซึ่งจะตองมี
คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรกมารสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผูเขารับการทดสอบตาม
ระดับของสาขาอาชีพ และ และผูเขารวมโครงการที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จะไดรับ
หนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับที่ผานการ
ทดสอบ
2. การติดตามประเมินผลโครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
 ผลลัพธโครงการ
1. แรงงานมี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ย วกับ มาตรฐานฝ มือ แรงงาน และพั ฒ นาฝมื อ ของตนเองให ไ ด
มาตรฐาน
2. แรงงานมี ม าตรฐานฝ มื อ แรงงาน สามารถเข า สู ต ลาดแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง ในและ
ตางประเทศได
3. แรงงานไดรับโอกาสในการแขงขันและสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น
 พื้นที่ดําเนินโครงการ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
กิจกรรม : ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล เปาหมาย 200 คน งบประมาณ 600,000 บาท
 วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสถานประกอบกิจการขนาดใหญและผูวาจางผลิตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดวยการทดสอบมาตรฐานการเชื่อมสากลใหกับชางเชื่อมในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดยอม
2. เพื่ อเพิ่ มจํ านวนช างเชื่ อมที่ มีทักษะฝมื อตามเกณฑ การยอมรับของมาตรฐานสากลตามข อ 2.1 ให มี
ปริมาณมากขึ้นสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิต/การ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ รองรับการจางงานใหมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
3. เพื่อพัฒนาแรงงานดานงานเชื่อมใหไดรับใบรับรองชางเชื่อมสากล ใหสามารถไปประกอบอาชีพทั้งใน
และตางประเทศได
 กลุมเปาหมาย
แรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ และแรงงานในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
ยอม ที่อยูในกลุม
- Super Cluster จํานวน 4 กลุม ไดแก ยานยนตและชิ้นสวน , เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
อุปกรณโทรคมนาคม , ปโตรเคมีและเคมีภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดิจิทัล
- กลุม Cluster อื่นๆ จํานวน 2 กลุม ไดแก เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุงหม
- อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) และธุรกิจ startup
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 วิธีการดําเนินงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
1. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานประสานและหรือประชุมกับนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ/ SMEs สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด สภา/องคกร ธุรกิจที่เกี่ยวของกับกลุม
อุตสาหกรรมตามขอ 7.2 ในการหาความตองการทดสอบชางเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. ประชาสัมพันธ เชิญชวนแรงงานในอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย / แรงงานเขารับการทดสอบชางเชื่อม
ตามมาตรฐานสากลผานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่
3. เตรียมความพรอมในการฝกอบรม เชน งบประมาณ เครื่องจักร/เครื่องมือ วัสดุ ผูทดสอบ อาคาร
สถานที่ เปนตน
4. ดําเนินการทดสอบชางเชื่อมตามมาตรฐานสากลในสาขาตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9606 – 1
5. รายงานผลการดําเนินโครงการในระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
 ผลลัพธโครงการ
1. สถานประกอบกิ จ การขนาดใหญ สถานประกอบกิ จ การขนาดกลางและขนาดย อ ม ที่ อ ยู ใ น
อุ ต สาหกรรมเป า หมายตามนโยบายของรั ฐ บาล มี ความเชื่ อ มั่ น ในทั ก ษะฝ มื อ ชา งเชื่อ มที่ ผ านการรั บ รอง
มาตรฐานสากลและสรางความเชื่อมั่นใหกับกลุมผูวาจางผลิตสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. แรงงานตามข อ 1. มี ทัก ษะฝ มื อผ านเกณฑ การยอมรั บ ตามมาตรฐานสากลสอดคลอ งกั บ ความ
ตองการของสถานประกอบกิจ การของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย ชวยเพิ่มความสามารถในการผลิตการ
แขงขันของสถานประกอบกิจการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
3. เพิ่มจํานวนแรงงานดานชางเชื่อมที่ผานการรับรองชางเชื่อมสากล เพื่อรองรับการจางงานใหมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
4. เพิ่มโอกาสใหกับผูผานการรับรองชางเชื่อมสากลในการไดรับคาจาง/คาตอบแทนที่สูงขึ้น
 พื้นที่ดําเนินโครงการ
ศูนยฝกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล TCIW (Training Center for International Welding)
กิจกรรม :
โครงการสงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ เปาหมาย 120 คน
งบประมาณ 4,980,000 บาท
 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และทักษะ เกี่ยวกับเนื้อหาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ในแนวทางที่ถูกตองตามมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ถึงความสําคัญและประโยชนของมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติสําหรับการประกอบอาชีพ
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ สามารถปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไดอยางถูกตอง และสามารถ
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาที่เขารับการทดสอบ
 เปาหมาย
แรงงานไทยที่พํานักอยูในตางประเทศ ในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย หรือ
ทวีปแอฟริกา รวม 120 คน
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 วิธีดําเนินการ
1. กิจกรรมการจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(1) ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทย/กงสุลไทย สํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศ หรือ
หนวยงานสมาคมธุรกิจตางๆ เพื่อรวบรวมกลุมเปาหมาย กําหนดการ และการเตรียมการตางๆ ในเรื่องการ
จัดหาวัสดุอุปกรณและสถานที่ฝกอบรมเตรียมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เปนตน
(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันการศึกษา/ฝกอบรม เพื่อจัดหาวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
(3) การดําเนินงานในตางประเทศ โดยจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมและจัดทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานใหแกคนไทยในตางประเทศ
2. กิจกรรมการเผยแพรประชาสัมพันธ เรื่อง ภารกิจของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
3. กิ จ กรรมการประเมิ น ผลการดํ าเนิ น โครงการฯ โดยการสอบถามแรงงานไทย ผูเ กี่ย วขอ ง และ
หน ว ยงานที่ อยู ตา งประเทศซึ่ งดํ า เนิน โครงการรว มกัน รับฟงความคิดเห็น ดานตลาดแรงงานและปญหาที่
เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการตรวจติดตามประเมินผลโครงการโดยผูบริหารกระทรวง
แรงงาน และผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
 ชวงเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
 สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการในทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย หรือทวีปแอฟริกา
 งบประมาณดําเนินโครงการ
งบประมาณประจําป 2563 จํานวน 4,980,000 บาท
 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. แรงงานไทยในตางประเทศไดรับความรูและทักษะฝมือ ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในตางประเทศ
2. แรงงานไทยในตางประเทศมีโอกาสกาวหนาในการทํางานและโอกาสในการขยายตลาดแรงงานจาก
การไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
3. ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธดานอาหารไทย เปนที่ยอมรับของชาวตางประเทศมากยิ่งขึ้น
4. ธุรกิจรานอาหารไทย ไดรับการยกระดับและภาพลักษณที่ดีขึ้นในสายตาชาวตางประเทศ
 ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานสงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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กิจกรรม :
เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
เปาหมาย 77 แหง งบประมาณ 3,000,000 บาท
 วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครือขายการดําเนินงานเกี่ยวกับงานดานมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ และใหความรู ความเขาใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการ
ติดตามการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน
3. เพื่อบูรณาการความรวมมือและสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบกิจการ
 เปาหมาย
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดรับอนุญาต หรือเพิ่มสาขา หรือเพิ่มระดับ จํานวน 77 แหง/สาขา
 วิธีดําเนินการ
1. การเผยแพรประชาสัมพันธสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและการจัดตั้งศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยจัดทําปาย เอกสาร แผนพับ สื่อประชาสัมพันธ และปายเกี่ยวกับงานดานมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
2. จัดประชุมหรือสัมมนาเจาหนาที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานที่
รับผิดชอบงานดานมาตรฐานฝมือแรงงานในการติดตามการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน
3. ประเมินผลโครงการการสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
 ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนตุลาคม 2562 –กันยายน 2563
 งบประมาณ
งบประมาณป 2563 จํานวน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. กรมพัฒนาฝมือแรงงานประชาสัมพันธใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ
ไดรับรู เขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและการสรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน
2. เจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีแนวทางการดําเนินการรวมกับศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตางๆเพิ่มขึ้น
3. หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน หรือ สถานประกอบกิ จ การบูร ณาการความรว มมือ และสรา ง
เครือขายการมีสวนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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 งบประมาณโครงการ
1. การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ โ ครงการการส ง เสริ ม และสรา งเครื อ ข า ยการดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนคาใชจายในการจัดทําปาย เอกสาร แผนพับ และสื่อประชาสัมพันธ รวมทั้ง
ปายเกี่ยวกับงานดานมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนเงิน 622,800 บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)
2. โอนเงินใหกับหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 77 แหง เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินโครงการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ แหงละ 25,000 บาท รวม 77 แหง เปนเงิน 1,925,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนสองหมื่น
หารอยบาทถวน )
3. คาใชจายในการจัดสัมมนาเจาหนาที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
ลําดับ
คาใชจาย
1
คาที่พัก (45 หอง x 2 คืน x 1,500 บาท)
2
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (115 คน x 50 บาท x 4 มื้อ )
3
คาอาหารครบทุกมื้อ (115 คน x 700 บาท x 2 วัน)
4
คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ (600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)
5
คาใชจายในการจัดทําเอกสาร (115 เลม x 100 บาท)
6
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ (115 คน x 360 บาท)
7.
คาบริหารจัดการในโครงการ (คาน้ํามัน,คาโทรศัพท,คาพิธีเปด-ปด ฯลฯ)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สามแสนแปดหมื่นบาทถวน )

เปนเงิน (บาท)
135,000
23,000
161,000
7,200
11,500
41,400
900
380,000

คาใชจายในการประเมินผลโครงการการสงเสริมและสรางเครือขายการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ เปนเงิน 72,200 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน)
รายการ
1.
2.
3.

คาเบี้ยเลี้ยง (2 คน x 2 วัน x 240 บาท x 12 แหง)
คาที่พัก (2 คน x 1 คืน x 800 บาท x 12 แหง)
คายานพาหนะสําหรับเดินทางไปราชการเพื่อติดตามประเมินผล
รวมคาใชจายในการติดตามทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
11,520
19,200
41,480
72,200
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กิจกรรม : โครงการเตรียมการและจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 (WorldSkills Thailand 2020)
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนจูงใจใหกําลังแรงงานของไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาฝมือของตนเอง
ใหทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
2.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงฝมือในการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานในระดับสากล
3. เพื่อเนนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการเปนแรงงานฝมือ
4. เพื่อยกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานฝมือ
5. เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝมือของ
เยาวชนไทยใหทันตอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ
วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการแขงขัน
ขอสอบ
รายการวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ เกณฑการใหคะแนน และใบใหคะแนน เปนตน
3. จัดหาผูรับจางจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28
4. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณที่ใชในงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28
5. ดําเนินการจัดงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563
8. สถานที่
1. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1 - 12
2. หนวยงานอื่น หรือสถานศึกษาที่ใหการสนับสนุนสถานที่จัดการแขงขัน
3. กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมลฑล
9. เปาหมาย และตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเขารวมการแขงขัน ไมนอยกวา 192 คน
: จํ า นวนสาขาที่ ได รั บ การสง เสริ มใหเ กิ ดการบูร ณาการรว มกั น ระหว างภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝมือผูแขงขันจํานวนไมนอยกวา 14 สาขา
: จํ า นวนบุ ค คลากรของหน ว ยงานภาครั ฐ อื่ น และเอกชนที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ เป น
คณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 210 คน
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ
10. งบประมาณ
ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอื่น ในวงเงินจํานวน 15,084,600 บาท (สิบหาลานแปดหมื่นสี่พัน
หกรอยบาทถวน)
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขาแขงขันจะไดรับการพัฒนาทักษะฝมือสูงขึ้นเทียบเทามาตรฐานสากล
11.2 เยาวชนมีโอกาสไดรับการคัดเลือกเพื่อไปแขงขันฝมือแรงงานในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
11.3 ประชาชนทั่วไปสามารถนําประสบการณจากการแขงขันไปใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะฝมือใหสูงขึ้น
11.4 มีการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศ
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กิจกรรม โครงการเตรียมการและจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการฝกอาชีพ การพัฒนาทักษะฝมือดานเทคนิค และใหเห็นคุณคาของ
ชางฝมือ
2. เพื่อสงเสริมความรวมมือในดานการฝกฝมือแรงงานและการอาชีวศึกษาระหวางประเทศสมาชิก
3. เพื่อสงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาล เอกชน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง สถาบัน
การอาชีวศึกษาในการพัฒนาฝมือแรงงาน
4. เพื่อใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาชางฝมือ
วิธีการดําเนินการ
1. สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขัน
เพื่อกําหนดแนวทาง นโยบาย กฎกติกา และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการแขงขัน
2. ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค/คณะทํางาน และผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการเก็บตัวฝกซอม
3. จัดสัมมนาเตรียมความพรอมกอนเก็บตัวฝกซอมเยาวชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางเยาวชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหเยาวชนมีความพรอมที่จะเขาเก็บตัวฝกซอมและเขา
รวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
4. ดําเนินการเก็บตัวฝกซอมเยาวชน ประเมินผล และคัดเลือกเยาวชนเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขัน
ฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
5. สัมมนาเตรียมความพรอมกอนการเดินทางเพื่อเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
6. ขออนุ มัติเดิ นทางและค าใชจ ายในการเดิน ทางของคณะเดิน ทางเขารว มการแขงขัน ประกอบดว ย
หัวหนาคณะ ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ ลาม หัวหนาทีมผูแขงขัน ผูแขงขัน
ผูสังเกตการณ ผูบริหารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน นักประชาสัมพันธ รวมทั้งผูสื่อขาวและผูประสานงาน
7. สัมมนาสรุปผลการแขงขันและมอบรางวัล
ระยะเวลาในการดําเนินการ
พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563
สถานที่ดําเนินการ
1. ดํา เนิ นการเก็ บ ตั วฝ กซ อมเยาวชน ณ สถานที่ที่อนุกรรมการเทคนิคฯ ในแตล ะสาขากําหนด หรือ
สถานที่ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนดใหเก็บตัวฝกซอม
2. เขารวมแขงขัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
เปาหมาย และตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวนผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเขารวมการแขงขัน ไมนอยกวา 20 คน
: จํานวนสาขาที่ไดรับการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนา
ทักษะฝมือผูแขงขันจํานวนไมนอยกวา 10 สาขา
: จํ านวนบุ คลากรของหน วยงานภาครั ฐอื่ น และเอกชนที่ ให ความร วมมื อเป นคณะอนุ กรรมการ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 100 คน
เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการ
งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอื่น ในวงเงินประมาณ 18,064,500 บาท (สิบแปดลานหกหมื่นสี่
พันหารอยบาทถวน)
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กิจกรรม : โครงการการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46
วัตถุประสงค
1. เพื่ อร วมกํ าหนดแนวนโยบาย พิ จารณาโครงการและงบประมาณของ WorldSkills International
2. เพื่อรวมกําหนดทิศทางการแขงขัน และการบริหารจัดการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46
ใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันและนํามาใชในการดําเนินการเตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือ
แรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46
วิธีการดําเนินการ
1) แตงตั้งผูที่จะทําหนาที่เปน ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค เพื่อเขารวมการประชุม
สมัชชาใหญองคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ประจําป 2563
2) ขออนุมัติเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาใหญองคการการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ในปงบประมาณ 2563 ณ สาธารณรัฐไอรแลนด
3)สรุปผลและขยายผลการเขารวมการประชุมเพื่อเปนแนวทางในการเตรียมการและจัดสงเยาวชนเขารวม
การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46
ระยะเวลาในการดําเนินการ
กรกฎาคม - กันยายน 2563
สถานที่ดําเนินการ
สาธารณรัฐไอรแลนด
กลุมเปาหมายและตัวชี้วัด
กลุมเปาหมาย : คณะเดิ น ทางผู แ ทนประเทศไทยเดิน ทางไปราชการเพื่อเขาร ว มประชุม สมัช ชาใหญ
องคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ประกอบดวยผูแทนทางการ, ผูแทนเทคนิค,
ผูชวยผูแทนเทคนิคและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด
: ผูแทนประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายขององคการการแขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติ รวมทั้ ง ร ว มกํ าหนดทิศ ทางการจั ด งานแขง ขั น เพื่ อนํ า ข อมู ล มาใช ในการ
เตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46
10. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 งบรายจายอื่น ในวงเงินประมาณ 596,500 บาท (หาแสนเกาหมื่นหก
พันหารอยบาทถวน) สําหรับเปนคาใชจายเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมสมัชชาใหญองคการการ
แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค และผูชวยผูแทน
เทคนิค
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กิจกรรม โครงการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมกําหนดขอกําหนดทางเทคนิคการแขงขันรายสาขา (Technical Description) ขอสอบที่ใชใน
การแขงขันรายสาขา(Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการแขงขัน (Infrastructure List)
และหลักเกณฑการใหคะแนน (Marking Scheme) และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการแขงขันฯ
2. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 และนํามากําหนดนโยบาย และ
แนวทางในการเก็บตัวฝกซอมและเตรียมการเขารวมการแขงขัน
วิธีการดําเนินการ
1) แตงตั้งผูที่จะทําหนาที่เปน ผูแทนทางการ ผูแทนเทคนิค ผูชวยผูแทนเทคนิค ผูเชี่ยวชาญ และลาม
เพื่อเขารวมการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1
2) ขออนุมัติเดินทางและคาใชจายในการเดินทางของคณะเดินทางเขารวมประชุมคณะกรรมการเทคนิค
ครั้งที่ 1 ในปพ.ศ. 2563 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
3) สรุปผลและขยายผลการเขารวมการประชุมเพื่อเปนแนวทางในการเก็บตัวฝกซอมเยาวชนเขารวมการ
แขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
ระยะเวลาในการดําเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สถานที่ดําเนินการ
สาธารณรัฐสิงคโปร
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย : คณะเดินทางตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้ง
ที่ 1 จํ านวน 13 คน ประกอบด วย ผู แทนทางการ 1 คน ผู แ ทนเทคนิ ค 1 คน, ผู ช ว ยผู แ ทนเทคนิ ค 1 คน,
ผูเชี่ยวชาญ 10 คน
ตัวชี้วัด
: ผู เ ชี่ ย วชาญร ว มกํ า หนดข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค การแข ง ขั น รายสาขา (Technical
Description) ขอสอบที่ใชในการแขงขันรายสาขา(Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการ
แขงขัน (Infrastructure List) และหลักเกณฑการใหคะแนน (Marking Scheme) และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
กับการแขงขันฯ ครบทุกสาขาที่จะจัดสงเยาวชนเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณป พ.ศ. 2563 งบรายจายอื่น ในวงเงินประมาณ 884,500 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันหา
รอยบาทถวน) สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมประชุมเตรียมการแขงขันฝมือแรงงาน
อาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร จํานวน 13 คน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผู แ ทนประเทศไทยได มี ส ว นร ว มในการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ข อ กํ า หนดในการแข ง ขั น รายสาขา
(Technical Description) ขอสอบที่ใชในการแขงขันรายสาขา (Test Project) รายการเครื่องมือ และอุปกรณที่
ใชในการแขงขัน(Infrastructure List) และหลักเกณฑการใหคะแนนรายสาขา
2) ผูเชี่ยวชาญแตละสาขานําขอกําหนดที่ไดจากการประชุมมาเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการเก็บ
ตัวฝกซอมเตรียมการเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13
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โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 24,600,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ  ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็น พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เปาหมาย คนไทยทุกช วงวัยมีคุณภาพ ไดรับ การพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดานรางกาย สติปญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แผนงานยอย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ
 ดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม : ระดับบุคคล (การพัฒนาฝมือแรงงานไรฝมือ)
4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
แผนระดับที่ 3
 แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24
มกราคม
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายหลักที่ 8.7 จัดทําปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
นโยบายเรงดวน ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ : ฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
1. หลักการและเหตุผล
จากความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ สงผลตอการสรางความสามัคคีและเปนขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพ
ทุ นมนุ ษย รวมถึ งสถานการณ ด านเศรษฐกิ จไทยได รั บความท าทายจากการเป นสังคมสู งวั ย และการแข งขั น
จากประเทศเพื่ อนบาน ข อมู ลสถิติประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนสิงหาคม 2562 ไดสํารวจขอมูล
การทํางานของประชากร เพื่อใหทราบถึงภาวะการมีงานทําและการวางงาน จําแนกตามกลุมอายุ พบวา ประชากร
ภาพรวมของประเทศมี จํ านวน 65,322,600 คน จํ านวนผู ที่ มี อายุ ตั้ งแต 15 ป ขึ้ นไป ทั้ งสิ้ น 56.62 ล านคน
เป นผู อยู ในวัยกําลังแรงงาน 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 ลานคนอื่นๆ 8.75 ลานคน) ที่มาของขอมูล : สํานักงานสถิติแหงชาติ
รั ฐ บาลมี แ นวทางนโยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาประเทศไทยให ก า วไปข า งหน า
ด ว ยความมั่ น คง สั ง คมไทยมี ค วามสงบสุ ข สามั ค คี และเอื้ อ อาทร ให ค นไทยมี คุ ณ ภาพมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
และมีความพรอมที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการ
แขงขันสู งขึ้น ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงแรงงานมี น โยบายให คนทุกกลุ มมีงานทํา มีการพัฒ นาศักยภาพฝมือแรงงาน ให แรงงานมี ความรู
ความสามารถ มีมาตรฐานเพื่อรองรับความตองการกําลังคนในอนาคต สอดรับประเทศไทย 4.0มีการสงเสริม
การฝกทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะ การประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนดูแลเรื่องสวัสดิการและความคุมครอง
ใหกับแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีภารกิจในการฝกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุม
ใหมีทักษะในการทํางาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่
ไดแก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒ นาฝมือแรงงานทั่วประเทศ ดําเนินการสนับสนุน สงเสริม
พรอมทั้งเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขารับการฝกอาชีพสาขาตาง ๆ เชน สาขาชางอุตสาหกรรม การประกอบ
อาชีพอิสระ และกลุมอาชีพธุรกิจทองเที่ยวและบริการ โดยมีการแบงกลุมเปาหมายตางๆ ดังนี้
ผูผานการบําบัดยาเสพติด
ผู ผ า นการบํ า บั ด ยาเสพติ ด หมายถึ ง บุ ค คลที่ ผ า นกระบวนการบํ า บั ด รั ก ษายาเสพติ ด ซึ่ ง ผู ผ า น
การบํ า บั ด รั ก ษายาเสพติ ด ต อ งได รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาตามมาตรฐาน ภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลมาตรฐาน
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ
ผูตองขัง หมายถึง ผูตองขังตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ
เยาวชนสถานพินิจ หมายถึง เด็กและเยาวชนซึ่งอยูในระหวางการควบคุมของสถานพินิจหรือศูนยฝก
และอบรม
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
คนพิ การ หมายถึ ง บุ คคลซึ่ งมี ขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรว ม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม
สติปญญาและการเรี ยนรู หรื อความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจํ าเป น
เป น พิ เ ศษที่ จ ะตองได รั บ ความช ว ยเหลื อดานหนึ่งดานใด เพื่อใหส ามารถปฏิบัติกิจ กรรมในชีวิตประจําวัน
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป (ความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)
ผูดูแลคนพิการ หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่ นอง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือ
อุปการะคนพิการ (ความหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)
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แรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูมีงานทําที่ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกฎหมาย
ประกันสังคม มาตรา 33 (เปนลูกจางที่มีนายจาง) รวมไปถึงกลุมผูประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนบุคคลผูไดรับความ
เดือดรอนหรืออาจไดรับความเดือดรอนในการประกอบอาชีพหรือขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ อันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ และกลุมชาติพันธุ กลุมชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตรกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีตมากกวารอย
ป มี ความแตกตางจากกลุมชนอื่น ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยอาศัยตั้งถิ่นฐานกระจายอยูตาม
ภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย จําแนกพื้นที่ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานได 4 ลักษณะ คือ กลุมตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูง
หรือชนชาวเขา กลุมตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ กลุมชาวเลและกลุมอาศัยในปา
ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ
ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ หมายถึง ทหารกองประจําการและยังไมไดปลดประจําการพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง ประชาชนที่เปนสมาชิกในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งรวมไปถึงครอบครัวและประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่ของโครงการตามพระราชดําริดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อฝกอาชีพเพิ่มทักษะใหกับกลุมเปาหมายเฉพาะใหมีความรู ความสามารถ ทักษะฝมือแรงงาน
และการเตรียมความพรอมทางดานจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเขาสูกระบวนการทํางาน
2.2 เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับ
ในศักยภาพการทํางาน
2.3 เพื่ อ ส ง เสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพกลุ ม เป า หมายเฉพาะเป น กํ า ลั ง แรงงานตามความต อ งการ
ของตลาดแรงงาน และสามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระ
3. กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมาย จํานวน 9,100 คน ประกอบดวย
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ
- คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ
- ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
6. หลักสูตรการฝกอบรม
ระยะเวลาการฝกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หรือหลักสูตรที่สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานในแตละพื้นที่ โดยเนนความตองการแรงงาน
ของผูประกอบกิจการเปนสําคัญ หรือหลักสูตรที่หนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนด
7. แนวทางการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินการฝกอบรมกลุมเปาหมายเฉพาะโดยดําเนินการดังนี้
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7.1 สํ า รวจข อ มู ล ของกลุ ม เป า หมายเฉพาะ โดยสํ า รวจความต อ งการฝ ก อาชี พ จากประชาชน
กลุมเปาหมาย องคกรเครือขาย และความตองการแรงงานของสถานประกอบการ
7.2 ประสานงานหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ พิจารณาประชาสัมพันธ จัดหากลุมเปาหมายในพื้นที่
เชน กระทรวงกลาโหม สถานประกอบการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิ
สมาคมคนพิการประเภทตาง ๆ และองคกรปกครองทองถิ่น อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
7.3 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน/สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการฝกอบรมฝมือแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลาการฝกอบรม
18 – 30 ชั่วโมง จํานวน 20 คนตอรุน และควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปนสําคัญ
7.4 รายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Datacenter) ใหเปนปจจุบัน
7.5 จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดตอ ของผูสําเร็จการฝกอบรม จัดสงใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดหรือ
สํานักงานเขตในพื้นที่ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุนการมีงานทําตอไป
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
รวมทั้งสิ้น
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 ตลอดจนคาบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของของหนวยงานโดยสามารถปรับเปลี่ยน
ไดทุกรายการเทาที่ จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัดเพื่อประโยชนตอการดําเนินการ
การเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยค า ใช จ า ย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
การเบิ ก ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจัดการดํ าเนิน งานของหน ว ยงาน เช น ค าสาธารณูป โภค คาน้ํามั น
เชื้อเพลิง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการ
ดําเนินการอื่น ๆ เปนตน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ
9. การรายงานผลและการประเมินผลโครงการ
9.1 ติดตามผลการฝกอบรม จากการรายงานผลการฝกอบรมผานระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน (Datacenter)
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9.2 ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น โครงการ ติดตามผลสั มฤทธิ์ห ลังจากสิ้น สุดการฝกอบรม เพื่อพิจ ารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทํา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
10. ตัวชี้วัดการดําเนินโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือไดตามเปาหมาย 9,100 คน
เชิงคุณภาพ :รอยละของแรงงานกลุมเปาหมายที่สําเร็จการฝกอบรมไดตามมาตรฐานการฝก ไมต่ํากวา 85
11. วิธีการติดตามผลการดําเนินงาน
11.1 ติดตามรายงานผลผานคลังขอมูล กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (Datacenter)
11.2 ประเมินผลการดําเนินโครงการ การติดตามหลังจากสิ้นสุดการฝกอบรม เพื่อพิจารณาหลักสูตร
วิธีการ การมีงานทํา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
กลุ ม เป า หมายเฉพาะที่ ผ า นการฝ ก อบรมอาชี พ สามารถนํ า ความรู ทั ก ษะที่ ไ ด รั บ ไปสร า งโอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีงานทําในระบบการจางงาน และการประกอบอาชีพอิสระ แบงเบาภาระคาใชจาย
ในครอบครั ว สร า งความภาคภู มิ ใ จให กั บ ตั ว กลุ ม เป า หมายเอง ตลอดจนสั ง คมให ก ารยอมรั บ ในคุ ณ ค า
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สวนที่ 4 : ขอมูลผูประสานงาน
- ชื่อ-สกุล* : นางเอื้อมพร โศจิพลกุล ตําแหนง ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป ระกอบกิจการ
เบอรโทรศัพท 08 5483 8185
e-mail…......................................................................
- ชื่อ-สกุล* : นางสุรัชตา พอธานี ตําแหนง ผูอํานวยการกลุม งานพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ
เบอรโทรศัพท 02 245 3705
e-mail......wepdp@hotmail.com.......
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แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
1. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จํานวน 20,000,000 บาท
 โครงการที่ไมใชงบประมาณ
2. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
3. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ 
ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ : ดานความมั่นคง
เปาหมาย ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ
ประเด็น การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติฯ
แผนระดับที่ 2
2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
 ประเด็น การตางประเทศ
เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
เปาหมายยอย ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
3. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
 ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
เปาหมาย ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทาง สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
แผนระดับที่ 3
 แผนแมบทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม
2562)
ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล*
 นโยบายที่ 4.2 เสริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียน
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สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน โครงการ การดําเนินการ โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ

1. หลักการและเหตุผล
1.1 สถานการณทั่วไป
การเดินหนาประเทศไทยใหพัฒนาและกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว สูการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน Thailand 4.0 ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ รวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ ทั้งนี้ภายใตกรอบการพัฒนาปจจัย
เชิงยุทธศาสตรในทุกมิติ อันไดแกการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยมี
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอยางมาก คือ (1) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น
ให กั บ นั กลงทุ น ชาวต า งชาติ (2) การพั ฒนาภาคการผลิ ตและภาคบริ การ บนฐานของการพั ฒนานวั ตกรรม
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนาทักษะผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูส ากล (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษและเมือง
เศรษฐกิจชายแดน พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การวิจัยและพั ฒนา (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสว น
การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในเวที อ งค กรระหว า งประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภายใต กรอบแนวทางดั งกลาวตามลํ าดั บ
ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศรายไดสูงในชวง ระยะ 20 ปขางหนานี้
1.2 สภาพปญหาและความตองการ
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจของไทย ยังมีความสุมเสี่ยงที่จะทําให
เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว ดวยปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นและในอนาคตอันใกล ไดแก
(1) การลดลงของปริมาณกําลังแรงงานไทย (2) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ (3) ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้นเนื่องดวยการเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (4) ความเลื่อมล้ําดานรายได โอกาส
และการเขาถึงบริการของรัฐ อันเปนเหตุนําไปสูความขัดแยงในสังคมไทย (5) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู
ความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทองถิ่น เกิดปญหาการบริหารจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทองถิ่น (6) การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว
(7) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
และ (8) การเป ดเสรีทางการคากั บประเทศที่พัฒนาแลวและภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป
พ.ศ. 2558
ความสุมเสี่ยงที่สําคัญที่อาจสงกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหชะลอตัวลงไดนั้น โดยเฉพาะการลงทุน
ของนักธุรกิจจากกลุมประเทศมหาอํานาจ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เปนตน
รวมถึงนักลงทุนจากกลุมประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพ ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย และไทยหันมาลงทุนในประเทศ
CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพิ่มขึ้น สงผลตอความตองการแรงงานที่มีความรูและ
ทักษะฝมือเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตดวยขีดความสามารถและศักยภาพของแรงงานในกลุมประเทศ CLMV มี
ขอจํากัดมากมายและดวยปจจัยภายในประเทศที่มีความแตกตางกัน เชน ระบบการศึกษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ระบบการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําใหแรงงานมีความรู ความสามารถและทักษะฝมือ
ไมสอดคลองกับความตองการของผูประกอบกิจการและวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม ในขณะเดียวกันมีแรงงาน
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ฝมือของไทยบางสวนไดเคลื่อนยายเขามาทํางานในประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น จึงเปนความสุมเสี่ยงสําคัญที่อาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวในระยะ 20 ปขางหนา
ทั้งนี้ รัฐบาลหนวยงานราชการที่เกี่ ยวของและองคกรภาคเอกชน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือกั บ
ประเทศเพื่อนบาน โดยใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม การใหความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการและทางดานเทคนิค ในการสรางผลประโยชนรวมกันและเปนหุนสวนการพัฒนา เพื่อนําไปสู
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานอยางแทจริง
1.3 ความเรงดวน
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน โดยสถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานนานาชาติ ได ถู ก ก อ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 มีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานการพัฒนา
ฝมือแรงงานในพื้นที่เปาหมายตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS Economic Corridors)
ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และมีวิสัยทัศนในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ
“เปนศูนยกลางในการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” โดยมีเปาประสงคสําคัญ
ไดแก เสริมสรางใหประชาชนของประเทศสมาชิก GMS มีพันธไมตรีและทัศคติที่ดีตอประชาชนไทยและ
ประเทศไทยดวยความมั่นคงยั่งยืน และเพื่อสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานแกกําลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงใหมีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะฝมือ และทัศนคติ ในการนี้ สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (GMS-ASEAN) เพื่อเปน การ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และความร ว มมื อที่ ดี ร ะหว างประเทศในอนุ ภูมิ ภ าคลุ มแม น้ํา โขงด า นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยรองรับการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน อันนําไปสูความสําเร็จของการเดินหนา
ประเทศไทยใหพัฒนาและกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวดวยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาฝมือแรงงานระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2.2 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือการพัฒนาฝมือแรงงานในทุกระดับชั้นทั้งหนวยงานภาครัฐ
รัฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั นการศึกษา องค กรระหวางประเทศ และภาคเอกชน แกกําลังแรงงานในกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงใหมีสมรรถนะและทักษะฝมือตามมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล อันจะนําไปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเขมแข็งและยั่งยืน
2.3 เพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู ประสบการณ และทักษะฝมือ ระหวางบุคลากรฝกของกลุมประเทศ
GMS, IMT-GT และ ASEAN ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาฝมือแรงงานและทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม
2.4 เพื่ อส งเสริ มและผลักดัน การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนยกระดับการปฏิบัติงานดว ยการ
ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางาน และการสรางมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และระดับสากล
2.5 เพื่ อส งเสริม บทบาทและภาพลั กษณ ที่ ดีข องประเทศไทยในการประชุ ม ผู นํ า ประเทศบนเวที
นานาชาติ
2.6 เพื่อสงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยไมแบงเชื้อชาติ
ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงตามแนวชายแดน
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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 ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางการคา การลงทุน ทองเที่ยว การบริการ โลจิสติกส และอุตสาหกรรม
3.2 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสของภูมิภาค
อาเซียน (เฉพาะคนไทย 300 คน)
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบกิจการ แรงงานในระบบและนอกระบบ ผูวางงาน หรือ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูภาควิชาที่เกี่ยวของกับงานการบินและดานโลจิสติกส(ชั้นปสุดทาย)
3.3 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
(เฉพาะคนไทย 300 คน)
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบกิจการ แรงงานในระบบและนอกระบบ ผูวางงาน หรือ
นักศึกษาที่ศึกษาอยูภาควิชาที่เกี่ยวของกับงานทองเที่ยวและบริการ(ชั้นปสุดทาย)
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
1 .แนวทางการดําเนินการ
1) ทบทวนเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ
2) เก็บและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่เปาหมาย
3) วิเคราะหขอมูลเพื่อหาความจําเปนการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่เปาหมาย
4) ประชุมหารือผูที่มีสวนไดสวนเสียเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสม
6) จัดทําแผนการดําเนินงานและเสนอตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
7) จัดทําเอกสารที่จําเปนตอการดําเนินงาน
8) ประชาสัมพันธโครงการ
9) ประสานงานในพื้นที่เปาหมาย
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
กิจกรรม: พัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติ
รายการที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถกําลังแรงงาน
ในกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง
1) พัฒนาแรงงานนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(400 คน)
2) พัฒนาทักษะฝมือกําลังแรงงาน
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC,
EWEC & SEC พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ IMT-GT (900 คน)
รายการที่ 2 GREEN FREIGHT
TRANSPORT & LOGISTICS IN
ASEAN COUNTRIES
รายการที่ 3 โครงการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานใน GMS / IMT-GT
รายการที่ 4 จัดทําระบบ
บริหารงานคุณภาพการรับรอง
บุคลากรดานโลจิสติกสตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17024
กิจกรรม : พัฒนาขีด
ความสามารถกําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกสของภูมิภาคอาเซียน
รายการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานโลจิสติกสและซัพ
พลายเชนใหมีมาตรฐานสูความ
เปนมืออาชีพ
รายการที่ 2 พัฒนาบุคลากร
รองรับกลุมอุตสาหกรรมและ
ซัพพลายเชน

เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
(คน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1,400
1,300

100
2 ครั้ง
1 ครั้ง

300

200

100
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กิจกรรมยอย
กิจกรรม : พัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังแรงงาน
รองรับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ
รายการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาการโรงแรม
ทองเที่ยว และบริการ

เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
(คน)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
300

300

8. สถานที่ดําเนินการ
8.1 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน /สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน/
สวนราชการ
8.2 สถาบันการศึกษา/องคการมหาชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานที่เอกชน ตามแนวระเบียง NSEC, EWEC, SEC
8.3 ภายในประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT ที่ตั้งอยูเขตพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC, SEC
9. ระเบียบที่เกี่ยวของ
9.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมฯ
9.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม
9.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550
9.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
10. งบประมาณคาใชจาย
งบประมาณในการดําเนินงานจํานวนวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยขอเบิกจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบรายจายอื่น และสามารถจําแนกรายละเอียด
คาใชจายเบื้องตนได ดังนี้
กิจกรรม พัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
รายการที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
รายการที่ 2 GREEN FREIGHT TRANSPORT & LOGISTICS IN ASEAN COUNTRIES
รายการที่ 3 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพแรงงานใน GMS / IMT-GT จํานวน 2 ครั้ง
รายการที่ 4 จัดทําระบบบริหารงานคุณภาพการรับรองบุคลากรดานโลจิสติกสตามมาตรฐาน
กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสของภูมิภาค
อาเซียน
รายการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนใหมีมาตรฐานสูความเปนมืออาชีพ
รายการที่ 2 พัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีโลจิสติกสสมัยใหม
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กิจกรรม : พัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ
รายการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาการโรงแรม ทองเที่ยวและบริการ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
11.1 เชิงปริมาณ
1) พัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT ไดตามเปาหมาย
(ตัวชี้วัดงบประมาณรายจาย ป 2563)
2) สามารถพัฒนาขีดความสามารถกําลังแรงงานไทย รองรับอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสและ
การทองเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน โดยมีผูเขารับการพัฒนาฝมือแรงงานไมนอยกวารอยละ 100 ของเปาหมาย
11.2 เชิงคุณภาพ
1) รอยละ 60 ของผูผานการพัฒนาฝมือในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT ที่มีตําแหนงหรือลักษณะ
งานเปนครูผูสอน วิทยากร หรือหัวหนางาน สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับ ไปถายทอดใหกับผูรับการฝก
หรือบุคลากรในประเทศของตนเองได (ตัวชี้วัดงบประมาณรายจายป 2563)
2) รอยละ 60 ของผูผานการพัฒนาฝมือที่เปนคนไทยมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
3) ผูผานการพัฒนาฝมือแรงงาน มีความพึงพอใจในกระบวนงานการจัดฝกอบรมหรือสัมมนา
หรือพัฒนาอาชีพ ไมนอยกวารอยละ 85
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 ผู นํ า ประเทศและประชาชนของกลุม ประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT มี สัม พั น ธไมตรี
และความสั มพั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศไทยแน น แฟ น มากขึ้ น มี ทั ศ คติ ตอ ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
ในทิศทางที่ดีขึ้น
12.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละทั ก ษะฝ มื อ ให กั บ กํ า ลั ง แรงงานในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุมแมน้ําโขงภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มีความกาวหนาเพิ่มขึ้นแสดง
ใหเห็นถึงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT
12.3 กําลังแรงงานในกลุมประเทศ GMS, IMT-GT มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
ตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานไทย สงผลใหมาตรฐานฝมือแรงงานของไทยเปนที่ยอมรับในระดับอนุภูมิภาค
และระดับนานาชาติในอนาคต
12.4 ประเทศไทยมีบทบาทในการแสดงความเปนผูนําในการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานอาเซียน
เพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอแรงงานไทยในการเคลื่อนยายแรงงานฝมือภายใตความตกลง MRA
12.5 ความรวมมือแบบหุนสวนระดับอนุภูมิภาคในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานมีบทบาทในเวที
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และเปนผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในกลุมประเทศ GMS,
IMT-GT ที่มีผลิตภาพแรงงานที่ใกลเคียงกัน
12.6 ประชาชนตามแนวชายแดนมีรายไดจากการสงเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น ทําใหชุมชนตามแนวชายแดน
มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น จึงเปนเกราะปองกันและเครื่องบรรเทาปญหาเรื่องการคายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย
ใหลดลงไดในระดับหนึ่ง
12.7 สถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงานนานาชาติ ไ ด ก รอบและแนวทางในการดํ า เนิ น งานติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนาฝมือแรงงานในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรม การยกระดับการพัฒนาฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน เพื่อนําไปใชประกอบการดําเนินการ
ในปงบประมาณตอไป
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13. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
13.1 การประสานงานเพื่อคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรผูเขารวมฝกอบรมจากกลุมประเทศสมาชิก
GMSและประเทศเพื่อนบาน อาจจะไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ดวยเงื่อนไขดานระยะเวลาในการ
ประสานงานและตัวบุคคลผูประสานงานที่มีความสามารถดานการสื่อสารภาษาตางประเทศแตกตางกัน รวมถึง
ความเขาใจในวัฒนธรรมและระบอบการปกครองที่แตกตางกันนอกจากนั้น การสละสิทธิ์ในการเขาฝกอบรม
โดยแจงใหทราบในระยะเวลากระชั้นชิด ดวยเงื่อนไขดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไมครอบคลุม ประกอบกับ
ระบบขนสงมวลชนยังไมทั่วถึง จึงเปนอุปสรรคตอการเดินทางอยางมากทําใหมีคาใชจายในการเดินทางในแตละ
ครั้งคอนขางสูง
13.2 การปองกันความเสี่ยงของโครงการอยูที่การประสานงานและความใกลชิดระหวางกัน ดวยการ
เสริมสราง Trust Relationship ระหวางประเทศโดยใหมีความรูสึกตองการเปนหุนสวนในการพัฒนาฝมือ
แรงงานรวมกันมากยิ่งขึ้น
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
14.1 จั ด ทํ า ข อ มู ล สรุ ป ผลการดํ า เนิ น การโครงการ ประกอบด ว ยการประเมิน ผลโครงการในส ว น
ที่เกี่ยวข องกับขอดี ขอจํากัด และขอเสนอแนะ/ปรับปรุง ของโครงการเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
การดําเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14.2 การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมไมนอยกวา 3 เดือน เกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดรับและความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
และใชประกอบการตัดสินใจหากตองการดําเนินโครงการในปงบประมาณตอไป
14.3 การจัดทํ าข อมูล การประเมิน และติดตามผลการพัฒ นาฝมือแรงงาน ในการนําความรู ทักษะ
ที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ การยกระดับฝมือแรงงาน ตลอดจนการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม การยกระดับการพัฒนาฝมือ
แรงงานใหไดมาตรฐาน เพื่อนําไปใชประกอบการดําเนินการในปงบประมาณตอไป
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
ความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัด หอการคาจังหวัด สถาบันการศึกษา
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แผนปฏิบัติการพัฒนาฝมือแรงงาน ปงบประมาณ 2563 (13 มี.ค. 63)
หนวยงาน

รวม

รวมทั้งสิ้น

3,825,650

360

1,900

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

3,700,000

-

-

รวมเปาหมาย

125,650

360

1,900

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน
เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน

DSD
AHRDA
Wellness

สมฐ.

สพท. รวม 1

สพร. 1
สมุทร
ปราการ

2,000 300

120

100

443,964

361,379

82,585

-

-

-

438,574

358,574

80,000

2,000 300

120

100

2,805

2,585

600

600

-

40

40

-

800

10,300

-

1,900

-

-

-

300
10,000

560

1,900

10 สาขา

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
ดานทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน

6,320

100

320
6,000

40
60

15,000
12,000

-

-

-

-

-

-

8,200
9,100

400
1,440
320

405

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,400

6,500

560

490

700
11,300

300

5,390

สนพ.
ฉะเชิงเทรา

-

3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ
- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

ศป.

สพน.
เชียง
แสน

-

120

300

120

-

100

2,000

2,000

440

360

80

320

220

100

20

40

60
-
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หนวยงาน

รวม

DSD
AHRDA
Wellness

สพน.
เชียง
แสน

ศป.

สมฐ.

สพร. 1
สมุทร
ปราการ

สพท. รวม 1

สนพ.
ฉะเชิงเทรา

- แรงงานนอกระบบ

5,180

220

180

- ทหารกอนปลดประจําการ

1,020

20

20

- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน

740
20,800

20
100

-

-

-

-

3,000

17,800
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให
30,720
ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแขงขัน
26,300
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
200
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
4,100
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
120
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
2,000
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ
3,700,210
รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน
210
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับ
มูลนิธิขาเทียม
3,700,000
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน

100
160

120
-

-

20

540

340

80

60

40

20

480
880

300
760

180
120

540

460

80

200

200

140

100

40

358,574

80,000

358,574

80,000

-

120
2,000

-

200

-

80

-

40

-

-

-

-

-

438,574

438,574
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หนวยงาน

รวม 2

สพร.2 สนพ.
สุพรรณ ชัยนาท
บุรี

รวมทั้งสิ้น
20,220 7,585
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
14,100 4,700
รวม เปาหมาย
6,120 2,885
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน
600
600
เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
40
เตรียมเขาทํางาน
40
560
ยกระดับฝมอื แรงงาน
560
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
740
485
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
200
ดานทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
200 ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
100
60
แรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
840
80
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
620
120
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
20
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

60

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

20

- แรงงานนอกระบบ

520

3,665
2,000
1,665

-

สนพ.
รวม 3
อุทัยธานี

6,785
6,000
785

2,185
1,400
785

-

-

สพร.3
ชลบุรี

339,249 286,359
332,574 283,574
6,675
2,785
-

-

-

MARA สนพ.
ปราจีน
บุรี

สนพ.
สระแกว

1,100 48,025
- 47,000
1,100 1,025

3,765
2,000
1,765

-

-

-

505

85

85

-

-

1,160

100

60
1,100
-

-

85

85

85

-

-

-

1,160

60

60
1,100
100

80

80
40

60

60

60

675

100
220

-

-

100
100

120

-

2,200

1,100

640

60

60

220

100

300

100

100

320

120

20
20

120

สนพ.
สิงหบุรี

260

20
80

60

20

20

20

160

40

100

0

60

60

100

100

20

40
40

1,100

20
40

80
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- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน

รวม 2

สพร.2 สนพ.
สุพรรณ ชัยนาท
บุรี

สนพ.
สิงหบุรี

สนพ.
รวม 3
อุทัยธานี

1,160

สพร.3
ชลบุรี

MARA สนพ.
ปราจีน
บุรี

20
20
360

280

260

260

620

สนพ.
สระแกว

20
20
220

-

260

140

160

80

40

20

20

60

20

20

20

1,000

280

240

240

240

560

200

240

120

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให
1,860 1,180
240 220
ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแขงขัน
1,540
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
1,000
180
180
แหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
320
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
180
60
40
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ
14,100 4,700 2,000 6,000
รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับ
มูลนิธิขาเทียม
14,100 4,700 2,000 6,000
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน

220

1,160

180

1,040

ยกระดับฝมอื แรงงาน

620

-

320

220

560

280

200

60

40

20

47,000

2,000

47,000

2,000

40

120
-

1,400

332,574 283,574

-

1,400 332,574

283,574
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รวม 4

รวมทั้งสิ้น
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
รวม เปาหมาย
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปน
เลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน

สพร.4
ราชบุรี

สนพ.
กาญจน
บุรี

สนพ.
เพชร
บุรี

สนพ.
ประจวบ
คีรีขันธ

รวม 5

สพร.5
นคร
ราชสีมา

สนพ.
บุรีรัมย

สนพ.
ชัยภูมิ

สนพ.
สุรินทร

54,280 22,165

13,025

8,145

10,945

111,814

99,099

5,985

3,785

2,945

48,200 20,000

11,000

7,200

10,000

105,394

95,394

5,000

3,000

2,000

2,025

945

945

6,420

3,705

985

785

945

600

-

-

-

6,080
-

600

40

40

20

560

560

580

-

-

820

565

85

85

1,040

-

1,040

-

-

85
-

600

85

85

85

-

-

-

-

-

120

60

120

120

60

60

-

1,000

1,000

-

ยกระดับฝมอื แรงงาน

300

7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติและพัฒนาบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

140

-

120

120

-

360

60

120

120

140

420

20

- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

40

360

-

80

80

60

60

1,220

980

80

80

80

120

100

100

100

720

420

100

100

100

20
20
-

60

-

-

11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด

120

-

-

280

580

565

40
60

20

820

40
300

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

-

600

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงาน
ดานทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

2,165

20

40

20

100

40

20

20
20
20

40
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- แรงงานนอกระบบ
- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน

รวม 4

180
120

สพร.4
ราชบุรี

สนพ.
กาญจน
บุรี

60

20

40

20

60

40

80

สนพ.
ประจวบ
คีรีขันธ

สพร.5
นคร
ราชสีมา

20

520

60

-

20

180

80

20

40

40

180

900

220

120

280

280

260

380

220

420

สนพ.
บุรีรัมย
40

40

300

440

320

รวม 5

1,080

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยให
1,400
440
ไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแขงขัน
1,140
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
320
แหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
260
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
120
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือ
แรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ
48,200 20,000
รวมมือเครือขาย และสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับ
มูลนิธิขาเทียม
48,200 20,000
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน

140

สนพ.
เพชร
บุรี

320

260

220

1,200

320

สนพ.
ชัยภูมิ

สนพ.
สุรินทร

40

20

20

20

280

300

100

40

20

20

1,020

220

240

280

280

1,500

700

1,280

600

280

120

280

100

40

40

40

95,394

5,000

3,000

2,000

95,394

5,000

3,000

2,000

320

160

300

320

60

40

40

220
-

11,000

7,200

10,000

105,394

11,000

7,200

10,000

105,394
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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

รวมทั้งสิ้น

37,932

28,252

2,385

2,545

2,025

2,725

18,635

9,805

2,065

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

30,587

25,787

1,200

1,600

1,200

800

12,050

7,000

รวม เปาหมาย

7,345

2,465

1,185

945

825

1,925

6,585

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความ
เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลัง
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน

-

สนพ.
อํานาจ
เจริญ

สนพ.
รอยเอ็ด

1,865

895

4,005

1,000

1,000

50

3,000

2,805

1,065

865

845

1,005

600

600

-

-

-

-

-

600

600

-

-

40

40

20

20

560

560

580

580

825

485

85

85

1,280

-

-

-

-

905

565

85

85

85

85

- 1,280

-

-

-

-

-

-

80

80

-

ยกระดับฝมอื แรงงาน

1,200

1,200

-

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานดานทองเที่ยวและ
บริการ
เตรียมเขาทํางาน

300

-

400

120

60

60

60

120

60

60

85

-

60

85

-

20

ยกระดับฝมอื แรงงาน

300

120

60

7. โครงการพัฒนามาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติและ
พัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากร
ดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจ
ขนสงและการคาระหวาง
ประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ

340

200

100

60

60
40

120

60

200

160

40

160

160

-

-

-

360

80

80

80

60

60

20

380

-

520

100

60

60

80

60

60

80
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11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชน
สถานพินิจ
- คนพิการและผูดูแลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ
- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ
แรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงาน
ไทยใหไดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อรองรับการแขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชาง
เชื่อมมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงาน
เพื่อรองรับการจายคาจางตาม
มาตรฐานฝมือแรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคน
พิการกับมูลนิธิขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน

รวม 6

สพร. 6
ขอนแกน

520 120

60
360
20
80
1,340

200
1,140
1,780

1,600

สนพ.
กาฬ
สินธ

สนพ.
มหา
สารคาม

สนพ.
หนอง
บัวลําภู

สนพ.
มุกดา
หาร

รวม 7

100

100

100

100

40
40
20
20
340

120
220
520

460

20
100

100

สพร.7
อุบล
ราชธานี

สนพ.
ศรีสะ
เกษ

สนพ..
ยโสธร

สนพ.
อํานาจ
เจริญ

สนพ.
รอยเอ็ด

720

220

200

100

100

100

20
40

20
20

20

60
20

80

20
520
80
40

80

40

20

40

260

300

300

140

1,560

20
240

20
280

20
280

20
120

260
1,300

500

320

220

220

1,680

620

460

280

200

200

1,440

520

160

220

200

340

100

40

40

40

20

180

160
20
20

20
160

360

140
220

20
320

40
280
200

300

20
280
260

60
40

300

20
280
240

280

40
240
360

60

40

40

20

20

-

240
-

-

-

30,587

25,787

1,200

1,600

1,200

800

30,587

12,050

7,000

1,000

1,000

1,000

1,000

50

3,000

25,787

1,200

1,600

1,200

800

12,050

7,000

50

3,000
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รวม 8

สพร.8

นครสวรรค

สนพ.
ตาก

สนพ.
พิจิตร

รวมทั้งสิ้น

22,665

10,465

5,950

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

16,200

8,000

รวม เปาหมาย

6,465

2,465

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความ
เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลัง
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานดานทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติและพัฒนา
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินิจ

รวม 9

สพร. 9

สนพ.

สนพ.

อุตรดิตถ

สนพ.
สุโขทัย

สนพ.
เลย

2,165

สนพ.
กําแพง
เพชร
4,085

19,801

8,481

4,685

3,105

1,625

1,905

4,000

1,200

3,000

12,500

6,000

3,000

2,000

600

900

1,950

965

1,085

7,301

2,481

1,685

1,105

1,025

1,005

600

600

-

-

-

-

20
580

20
580

905

565

85

85

85

85

-

-

-

-

-

80

120

120

-

เพชรบูรณ

-

600

600

20
580

-

-

-

20
580

735

485

80

1,120

-

1,120

-

60
1,060
-

60
1,060
160

85

85

-

-

-

80

80
220

-

80

616

176

80
100

16
600
440

16 160
120
100
100

160
360

พิษณุโลก

40

-

-

-

-

120

-

-

80
100

120
100

120
40

320

100

60

80

80

680

80

360

80

80

80

420

120

100

100

100

620

120

200

100

100

100

40

40

100

20

20
20

20

40

120

20
40

40

40
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หนวยงาน
- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ
- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ
แรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อ
รองรับการแขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคน
พิการกับมูลนิธิขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนให
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน

รวม 8

สพร.8

นครสวรรค

20
160
40
60

20

สนพ.
ตาก

40
40

40

สนพ.
พิจิตร
20
40

สนพ.
กําแพง
เพชร
60

20

รวม 9

สพร. 9

พิษณุโลก

20
360
40
60

20
40
20
40

สนพ.

เพชรบูรณ

160

สนพ.

อุตรดิตถ

สนพ.
สุโขทัย

100

60

สนพ.
เลย

20
20

1,120

420

140

300

260

1,320

260

280

260

260

180
940
1,630

120
300
520

20
120
410

20
280
320

20
240
380

140
1,180
2,120

40
220
580

40
240
540

20
240
400

20
240
280

20
240
320

1,390

440

350

260

340

1,820

520

440

340

260

260

60

100

60

20

60

6,000

3,000

2,000

600

900

6,000

3,000

2,000

600

900

240

80

60

60

40

300

-

-

-

-

16,200

8,000

4,000

1,200

3,000

16,200

260

12,500

8,000

4,000

1,200

3,000

12,500
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รวม 10 สพร.
10
ลําปาง

รวมทั้งสิ้น

39,275 11,065 26,285 1,925 21,345

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

34,800

9,000

25,000

800

รวม เปาหมาย

4,475

2,065

1,285

1,125

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศ
ดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหง
อนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน
ทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติ
กสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวาง
ประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ
- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ

สนพ.
ลําพูน

สนพ.
แพร

600
20
580

-

600

-

-

260
300

สนพ. รวม 12 สพร.
ระนอง
12
สงขลา

15,905

3,985

1,455 54,490 52,705 1,785

17,050

13,500

3,000

550

51,000 50,000 1,000

4,295

2,405

985

905

3,490

2,705

120

120

-

-

-

410

325

85
-

600

600

-

-

20
580

20
580

405

85

85

-

-

-

1,540

1,540
140
1,400
-

85

85

575

-

-

-

-

80

440

160

120

140
1,400
120

80
100

20
420
120

20 140
160
120
40
80

120
-

100

100
100

80

80
100

สนพ.
สตูล

785

-

405

260

สนพ.
ชุมพร

-

20
580

575

รวม 11 สพร. 11
สุราษฎร
ธานี

160

-

-

-

-

-

-

120
120

220

80

80

60

220

100

60

60

160

100

60

420

120

100

200

320

120

100

100

220

120

100

20

20

40

20

20

40

20

20

60

40

20

80

260

40

20

20

20

60

180

140

20
40

20

80

80

20
60

20
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- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ฝมือและสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการ
แขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือ
แรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความ
รวมมือเครือขาย และสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับ
มูลนิธิขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน
ประกอบกิจการดําเนินการพัฒนาฝมือ
แรงงาน

รวม 10 สพร.
10
ลําปาง
60

สนพ.
ลําพูน

40

20

สนพ.
แพร
20

20

รวม 11 สพร. 11
สุราษฎร
ธานี

สนพ.
ชุมพร

สนพ. รวม 12 สพร.
ระนอง
12
สงขลา

60

20

40

40

40

20

20

-

สนพ.
สตูล

20

20

780

260

260

260

940

300

320

320

440

140

300

80
700
1,320

40
220
400

20
240
580

20
240
340

160
780
1,080

80
220
720

40
280
220

40
280
140

40
400
480

20
120
360

20
280
120

1,140
-

340

520

280

980
-

680

180

120

380
-

300

80

180

60

60

60

100

40

40

20

60

40

-

-

-

-

34,800

9,000

25,000

800

34,800

17,050

13,500

3,000

9,000 25,000

800

17,050

100

550

51,000 50,000 1,000

13,500

3,000

550 51,000 50,000 1,000
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สพร. 13
กรุงเทพ

รวม 14

สพร. 14
ปทุมธานี

สนพ.
นนทบุรี

สนพ.

รวม 15

สพร. 15
พระนคร
ศรีอยุธยา

อางทอง

สนพ.

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

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

1,600,000

257,394

155,394

100,000

2,000

220,474

163,574

1,900

15,000

40,000

2,035

4,555

2,445

1,085

1,025

5,520

2,405

985

1,005

1,125

รวม เปาหมาย
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความ
เปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติรองรับ 10
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/
ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลัง
แรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานดานทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติและพัฒนา
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม
โลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
โลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและ
การคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลัง
แรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงาน
ผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงาน
กลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด

นครนายก

-

-

600
600

-

600

-

-

600

600

20
580

600

-

-

585

85

85

85

20
580

325

915

745

85

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250

280

120

280

100

60

60

60

50
200
100

280
-

280
300

100
200

60

60

60
100

80

80
-

80

80

120

840

-

-

-

-

-

400

220

80

80

60

300

80

60

80

80

220

320

120

100

100

420

120

100

100

100

40

20

20

20

20
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- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินิจ
- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ
- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝมือและสมรรถนะ
แรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทย
ใหไดมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อ
รองรับการแขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล

สพร. 13
กรุงเทพ

รวม 14

60
160

60
20
140
40
20

320

860

40
280
420

300

สพร. 14
ปทุมธานี

สนพ.
นนทบุรี

สนพ.

นครนายก

รวม 15

สนพ.

อางทอง

40

20

80

20

20

60

20
20

40
180
60
40

20
60
20

20
40

60
40

20
260

280

320

1,060

120
740
1,360

40
220
560

40
240
460

40
280
340

120
940
1,720

1,200

500

400

300

-

สพร. 15
พระนคร
ศรีอยุธยา

สนพ.
ลพบุรี

สนพ.
สระบุรี
20

20

60
20

20
20
20

20
260

260

260

60
220
440

20
240
420

20
240
420

20
240
440

1,600

400

400

400

400

120

40

20

20

40

163,574

1,900

15,000

40,000

163,574

1,900

160
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อ
120
60
60
40
รองรับการจายคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐาน
ฝมือแรงงานไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อน
1,600,000 257,394 155,394 100,000 2,000 220,474
ความรวมมือเครือขาย และ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคน
พิการกับมูลนิธิขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนให
1,600,000 257,394 155,394 100,000 2,000 220,474
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงาน

280

15,000 40,000
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รวม 16

สพร.16
นครปฐม

รวมทั้งสิ้น

195,701

32,185

159,401

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

191,486

30,000

รวม เปาหมาย

4,215

2,185

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

-

เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน
ทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส
รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สนพ.
สนพ..
สมุทรสาคร สมุทร
สงคราม

รวม 17

สพร. 17
ระยอง

สนพ.
จันทบุรี

สนพ.
ตราด

4,115

224,742

215,422

6,525

2,795

158,286

3,200

218,487

211,787

5,500

1,200

1,115

915

6,255

3,635

1,025

1,595

-

-

-

485
-

85
-

85
1,040

100

40
1,000
-

-

600
600

575
280

600

-

-

600

405
-

80

280
100

-

85
-

80

85
-

655
1,040

120

40
1,000
100

80
100

80

120

-

-

100
100

100
100

-

2,200

2,200

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

200

80

60

60

200

80

60

60

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

320

120

100

100

320

120

100

100

20

20

20
80

-

- ผูผานการบําบัดยาเสพติด
- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

60

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

20

- แรงงานนอกระบบ
- ทหารกอนปลดประจําการ
- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

20

20

180

60

60

60

40

20

-

20

60

20

-

60

140

40

20

60

20

40

60

40

20
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รวม 16

สพร.16
นครปฐม

12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน

820

260

80

40

ยกระดับฝมอื แรงงาน

740

220

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน

1,320

540

- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

1,200

500

- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

สนพ.
สนพ..
สมุทรสาคร สมุทร
สงคราม
300

รวม 17

-

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ
เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับมูลนิธิ
ขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอื แรงงาน

191,486

260

140

560

160

20

20

60

20

20

20

280

240

500

140

240

120

290

1,080

590

320

250

1,000

550

300

150

40

20

20

211,787

5,500

1,200

211,787

5,500

1,200

490
450

40

40

170

80
-

-

30,000

158,286

3,200

191,486

สนพ.
ตราด

40

- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ

สนพ.
จันทบุรี

260

120

สพร. 17
ระยอง

218,487

30,000

158,286

3,200

218,487
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รวม 18

สพร.
สนพ.
สนพ.
สนพ.
สนพ. รวม 19
18
หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
อุดรธานี

สพร. 19 สนพ.
เชียงใหม แมฮองสอน

รวมทั้งสิ้น

16,525

8,285

3,485

1,525

2,085

1,145

27,310

26,755

765

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

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

-

-

245
-

85
-

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
ศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน
ทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส
รองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

600
600

825
2,520

600

260
80

-

-

-

485
-

85
1,240

85
-

40
1,200
120

-

120

85
1,280

85
-

330
-

80
1,200
80

-

80
40

60

240

60

20
220
100

40

140

100

100

60

220

120

100

20

20

60

20

40

40

20

20

60

40

20

40

20

20

-

-

-

380

100

60

80

80

60

11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

520

120

100

100

100

100

- ผูผานการบําบัดยาเสพติด

20

20

- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

40

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

40

20

- แรงงานนอกระบบ

340

40

- ทหารกอนปลดประจําการ

40

20

40

20

20

20

20
100

100

40

100

20
120
100

-

10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

-

600

120
2,400
260

-

160

60

20
20
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รวม 18

สพร.
สนพ.
สนพ.
สนพ.
สนพ. รวม 19
18
หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ
อุดรธานี

12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือ
และสมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน

1,160
180

ยกระดับฝมอื แรงงาน

980

13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหได
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน

1,760

- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

1,600

- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อม
มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการ
จายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

320

140

260

140

300

100

20

20

20

20

220

120

240

120

280

320

420

240

300

400

200

540
500

240
200

160

- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยในตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ

-

15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ
เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับมูลนิธิ
ขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอื แรงงาน

8,420

620
160
460
640
580

280

340

100

60

180

280

560

80

520

60

40

20

25,210

25,210

-

210

210

40

20

20

40

40

60
-

-

6,000

1,500

500

120

300

8,420

สพร. 19 สนพ.
เชียงใหม แมฮองสอน

6,000

1,500

500

120

300

25,000

25,000

-
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รวม 20

สพร. 20 สนพ.
เชียงราย พะเยา

สนพ.
นาน

รวม 21

สพร. 21
ภูเก็ต

สนพ.
พังงา

สนพ.
กระบี่

รวมทั้งสิ้น

10,545

7,585

2,069

925

48,605

37,085

5,395

6,125

สถานประกอบกิจการดําเนินการ

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
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน
ทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส

-

-

-

-

-

325

1,300

1,300

100
1,200
240

100
1,200
-

40

575

405

85

85

-

-

-

-

-

-

80

520

180

160

194
94 100
200

80

60
460
-

9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมาย
เฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

-

-

- ผูผานการบําบัดยาเสพติด

-

85

-

320

-

85

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับ
ธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ

260

-

-

495

60
180
240

-

40 140

80

80

180

60

60

60

120

100

100

280

80

100

100

20

20

20

60

60

20

-

-

20

20

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ

40

20

20

20

20

- แรงงานนอกระบบ

140

20

40

140

60

- ทหารกอนปลดประจําการ

60

40

20

80

20

-

60

160

20
160

100

- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

180

80
40

40
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12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและ
สมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน
- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจาย
คาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อ
การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ
เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับมูลนิธิ
ขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบ
กิจการดําเนินการพัฒนาฝมอื แรงงาน

รวม 20

สพร. 20 สนพ.
เชียงราย พะเยา

สนพ.
นาน

รวม 21

สพร. 21
ภูเก็ต

สนพ.
พังงา

สนพ.
กระบี่

700

160

280

260

920

360

80
620
1,280

20
140
540

40
240
520

20
240
220

160
760
1,630

120
240
1,000

20
280
190

20
240
440

1,200
80

500

500

200

600

150

400

40

20

20

1,150
480

400

40

40

35,000

4,500

5,000

4,500

5,000

5,000

610

100

5,710

260

-

5,710

300

44,500
-

5,000

610

100

44,500

35,000
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รวมทั้งสิ้น
สถานประกอบกิจการดําเนินการ
รวมเปาหมาย
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. โครงการศูนยฝกอบรมความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชั้นสูง
เตรียมเขาทํางาน
ยกระดับฝมอื แรงงาน
3. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต
4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

รวม 22

สพร. 22
นครศรี
ธรรมราช

14,455

สนพ.
พัทลุง

6,325

11,000
3,455

5,000
1,325

สนพ. ตรัง สพร. 23
ปตตานี

สพร. 25
นราธิวาส

1,525

6,605

3,745

2,745

2,605

500

5,500

2,500

1,500

500

1,025

1,105

1,245

1,245

2,105

-

สพร. 24
ยะลา

200

200

280

-

-

-

-

-

-

495

325

85

85

165

165

165

5. โครงการเพิ่มทักษะกําลังแรงงานในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เตรียมเขาทํางาน

-

-

-

-

ยกระดับฝมอื แรงงาน

-

-

320

ยกระดับฝมอื แรงงาน

320

- ผูตองขังและเยาวชนสถานพินจิ

-

1,000

-

6. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานดาน
ทองเที่ยวและบริการ
เตรียมเขาทํางาน
7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส
8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับ
ธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
9. โครงการพัฒนาทักษะกําลังแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
10. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ
11. โครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- ผูผานการบําบัดยาเสพติด

-

60
940
100

80

-

140

80

80

140

80

80

-

100

80

-

40

240
280

100

60

80

60

60

60

80

100

100

80

80

80

40

20
20

40

20

20

40

20

40
40

20

20

40

60

-

- คนพิการและผูดแู ลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ

160

- ทหารกอนปลดประจําการ

20

- แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

20

20
20

60

20

20
20
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12. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝมือและ
สมรรถนะแรงงาน
เตรียมเขาทํางาน

รวม 22

800

- ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

- สงเสริมศักยภาพมาตรฐานฝมือแรงงานไทยใน
ตางประเทศ
14. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการ
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
15. ผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความรวมมือ
เครือขาย และสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
- พัฒนาชางเครื่องชวยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงาน

280

สนพ. ตรัง สพร. 23
ปตตานี

260

260

320

สพร. 24
ยะลา

สพร. 25
นราธิวาส

320

140

40

40

40

80

80

20

680

240

220

220

240

240

120

1,320
1,200

440

440

440

340

340

340

400

400

400

300

300

300

40

40

40

40

40

40

5,500

2,500

1,500

500

5,500

2,500

-

- ทดสอบฝมือแรงงานชางเชื่อมมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจาย
คาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

สนพ.
พัทลุง

120

ยกระดับฝมอื แรงงาน
13. โครงการยกระดับแรงงานไทยใหไดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเพื่อรองรับการแขงขัน

สพร. 22
นครศรี
ธรรมราช

120
11,000

5,000

500

11,000

5,000

500

1,500

500

ตัวชี้วัด : รอยละประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงาน
หนวยวัด : รอยละ 5
วิธีการคํานวณตัวชี้วัด
รอยละประสิทธิภาพ
การผลิตของปจจัย
ดานแรงงานที่เพิ่มขึ้น

=

ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัย
ดานแรงงานภายหลังการฝกอบรม

ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัย
ดานแรงงานกอนการฝกอบรม

5

X 100

> 5%

คําอธิบาย
1. ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย : ประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงาน โดยคาประสิทธิภาพ
การผลิตของปจจัยดานแรงงานที่เพิ่มขึ้นภายหลังการฝกของผูผานการฝกอบรมในดานตางๆ ไดแก การปฏิบัติงาน
อยางถูกตองตามขั้นตอน ลดการสูญเสียในการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความผิดพลาดในการทํางาน
ลดลง ลดเวลาการผลิตสินคา/บริการคุณภาพของงาน/สินคาดีขึ้นกวาเดิม เปนตน ไมต่ํากวารอยละ 5
2. พิจารณาจากการดําเนินงานตามเปาหมาย : ผูผานการฝกอบรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงานทุกโครงการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ และการฝกอาชีพเสริม
โดยใชแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงานของกองแผนงานและสารสนเทศ
- รอบที่ 1 คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานของผูผานการฝกอบรม
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
- รอบที่ 2 คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานของผูผานการฝกอบรม
ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563
3. เงื่อนไข (ถามี) : ใชประกอบการพิจารณาหลักเกณฑผานหรือไมผาน ตัวชี้วัด
1) เป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผู ผ านการฝก อบรมของกรมพัฒ นาฝมื อแรงงานที่ต อบแบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาฝมือแรงงาน ภายหลังการฝก 3 เดือน เทานั้น
2) ไมนับรวมโครงการพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
4. หลักฐาน (ถามี) : คาประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยดานแรงงานผานระบบคลังขอมูล
(http://datacenter.dsd.go.th)
คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2563
2564
2565
ร อ ยละประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไมต่ํากวารอยละ 5 ไมต่ํากวารอยละ 5 ไมต่ํากวารอยละ 5
ของปจจัยดานแรงงาน
แหลงขอมูล : กองแผนงานและสารสนเทศ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : เจาภาพโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบรอง : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายธวัช
นายประทีป
นายวิชัย
นายชาคริตย
นายสุทธิพงษ
นายวิรัช
นายสงา
นางจิรวรรณ

เบญจาทิกุล
ทรงลํายอง
ผิวสอาด
เดชา
โกศลวิริยะกิจ
คันศร
วงศษาพาน
สุตสุนทร

อธิบดี
รองอธิบดี
ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูตรวจราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

ผูสนับสนุนขอมูล
หนวยงานตางๆ ภายในกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
ผูจัดทํา
นายวินัย
นางสาวเพ็ญจิตร
นางภารินี
นายธนกร
นางสาวสรีรา
นางสาวปุญญิสา
นางสาวชนาธิป
นางสาวประทิน
นางสาวหัธญา
ออกแบบปก
นางภารินี

ประสานสวน
ศิริบํารุงสุข
หงษแพง
ทําอิ่นแกว
คงตะแบก
แสงสวาง
ชินพันธุ
พรมดี
เชื้อดี

ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผนงาน
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน

หงษแพง

นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 1935
www.dsd.go.th

