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คำนำ
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสาม กาหนดให้การจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และมาตรา 10 วรรคสาม
กาหนดให้แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณจ านวน
1,684,565,000 บาท เป้าหมายจานวน 3,514,690 คน ประกอบด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการจานวน
114,690 คน ส่งเสริ มสถานประกอบกิจการดาเนินการจานวน 3,400,000 คน ขับเคลื่ อนการดาเนินการ
ผ่าน 13 โครงการ 1 ผลผลิต เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติดังกล่าว ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (ฉบั บปรั บปรุ ง) จ านวน 7 ประเด็ น ได้ แก่ ประเด็ นที่ 1
ความมั่นคง ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นที่ 5
การท่องเที่ยว ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจุดเน้นในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในโครงการรองรับ การแก้ไ ขปัญ หาความยากจนและพัฒ นาคนทุก ช่ว งวัย อย่า งยั่ง ยืน ตามหลัก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย ง ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจน ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณจานวน 257,982,000 บาท หรือร้อยละ 15.31 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด อย่างไรก็
ตามในทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณล้วนมีค วามสาคัญในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในมิติต่างๆ ให้เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งไปสู่การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้พร้อมในการก้าวผ่านผลกระทบของโควิด-19 สู่การฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหวังว่าคู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฉบั บนี้ จะเป็น คัมภีร ์ในการพัฒ นาทัก ษะให้กับ แรงงาน ให้ มีค วามรู้ ความสามารถ นาไปประกอบอาชีพ
เพิ่มทักษะให้เกิดความชานาญและความก้าวหน้าในการทางานของแรงงานพร้อ มรับเทคโนโลยีส มัยใหม่
และการมีรายได้ที่เหมาะสมกับสมรรถนะต่อไป
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กันยายน 2565
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บทสรุปผู้บริหำร
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสาม กาหนดให้การจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และมาตรา 10 วรรคสาม
กาหนดให้แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจานวน
1,684,565,000 บาท เป้าหมายรวมจานวน 3,514,690 คน ประกอบด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการ
จานวน 114,690 คน และส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนินการจานวน 3,400,000 คน ขับเคลื่อนการ
ดาเนินการผ่าน 13 โครงการ 1 ผลผลิต เชื่อมโยงกับแผนระดับชาติดังกล่าว ดังนี้
 ยุทธศำสตร์ชำติ จานวน 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ฉบับปรับปรุง) จานวน 7 ประเด็น ได้แก่
- ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
- ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
- ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
- ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล
- ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จานวน 2 ด้าน
- ด้านเศรษฐกิจ : กิจกรรมการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
- ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กิจกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
หมายเหตุ สิ้นสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 -2565) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในระยะต่อไป
ให้ดาเนินการภายใต้แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้ อง

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) จานวน 4 หมุดหมาย
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
- หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิส ติกส์ที่สาคัญ
ของภูมิภาค
- หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต
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 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับความมั่นคงของชาติในทุกมิติ
เช่น ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
สาหรับในส่ว นของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ประกอบด้วย 6 ด้าน เพื่อเป็นช่องทางการจัดสรรงบประมาณรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
ยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเสมอภาค
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการสร้าง
ความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมพัฒ นาฝีม ือ แรงงานได้เ สนอของบประมาณปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่า นช่อ งท าง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจานวน 3 ด้าน 10 แผนงาน โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ดังนี้

 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง

- แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง
แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ : แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านความมั่นคง
1. แผนงำนบูรณำกำร ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงกำร
โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

เป้ำหมำย
2,500 คน

งบประมำณ
9,680,000 บาท

- แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ
แผนย่อย : ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ
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 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านความมั่นคง
2. แผนงำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงกำร
โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

เป้ำหมำย
1,000 คน

งบประมำณ
5,000,000 บาท

 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
 แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมำย ที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนงำนบูรณำกำร พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โครงกำร
โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรม

เป้ำหมำย
5,200 คน

งบประมำณ
14,820,000 บาท

 แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว
แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมำย ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. แผนงำนบูรณำกำร สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เป้ำหมำย
4,900 คน

งบประมำณ
11,270,000 บาท

 แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล
แผนย่อย : โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ด้ำนเศรษฐกิจ : กิจกรรมการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทย
ในภูมิภาค
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 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมำย ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ทีส่ าคัญของภูมิภาค
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
5. แผนงำนบูรณำกำร พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
โครงกำร
โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เป้ำหมำย
2,750 คน

งบประมำณ
10,617,000 บาท

 แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนย่อย : การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (*)
แผนย่อย : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (**)
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
6. แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (เชื่อมโยง *)
โครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไทย

เป้ำหมำย
800 คน

งบประมำณ
2,720,000 บาท

7. แผนงำนบูรณำกำร เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (เชื่อมโยง **)
โครงกำร
เป้ำหมำย
งบประมำณ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ
3,000 คน
10,253,400 บาท
ภาคตะวันออก

 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อย : การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
8. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
-

-

งบประมำณ
959,234,200 บาท

9. แผนงำนพื้นฐำน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต
เป้ำหมำย
งบประมำณ
ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และ
3,419,200 คน
335,488,400 บาท
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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 แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรังปรุง)
ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ : กิจกรรม
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
หมุดหมำย ที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต
10. แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงกำร
โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการ
แข่งขัน
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานใน
ศตวรรษที่ 21

เป้ำหมำย
8,000 คน

งบประมำณ
20,000,000 บาท

13,000 คน

21,366,000 บาท

15,520 คน

49,982,000 บาท

1,240 คน 10,941,100 บาท
31,500 คน 208,000,000 บาท
6,080 คน 15,192,900 บาท

จุด เน้น ที ่ส าคัญ ของการได้ร ับ การจัด สรรงบประมาณในปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 ส านัก
งบประมาณมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ ในโครงการที่ รองรับ นโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลาดับแรก ซึ่งกรม
พั ฒ นาฝี มื อแรงงานได้ รั บ งบประมาณโครงการรองรั บนโยบายดั ง กล่ า วในล าดั บที่ 1 และ 2 รวมจ านวน
257,982,000 บาท ได้แก่
1. โครงกำรพัฒนำทั กษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ในลาดับที่ 1 จานวน 208,000,000 บาท เป้าหมายจานวน 31,500 คน เพื่อพัฒนำฝีมือให้แก่ผู้ถือ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
2. โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณลาดับที่ 2 ในวงเงินจานวน 49,982,000 บาท เป้าหมาย 15,520 คน เพื่อพัฒนำฝีมือให้แก่
กลุ่มเปรำะบำง และผู้มีรำยได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักอีกกลุ่มตามนโยบายการแก้ไขปัญหาขจัดความ
ยากจนของรัฐบาล
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ผังกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ฉบับปรับปรุง)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570)
แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
แผนงำน โครงกำร และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
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ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (ฉบับปรับปรุง)
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บทประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566)

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 - 2570

หมายเหตุ สิ้นสุดระยะของแผนการปฏิรูปประเทศตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ (5 ปี 2561 -2565)
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในระยะต่อไป ให้ดาเนินการภายใต้แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงำน และโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง
เป้ำหมำย 3,500 คน
14.6800 ล้านบาท

แผนแม่บท ประเด็นที่ 1 ควำมมั่นคง
แผนงำนบูรณำกำร ขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1. โครงกำร พัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่
เป้ำหมำย 2,500 คน 9.6800 ล้ำนบำท
แผนแม่บท ประเด็นที่ 2 กำรต่ำงประเทศ
แผนงำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ
2. โครงกำร พัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติ
รองรับกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
เป้ำหมำย 1,000 คน 5.0000 ล้ำนบำท

งบบุคลำกรภำครัฐ
959.2342 ล้ำนบำท

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
เป้ำหมำย 16,650 คน
49.6804 ล้ำนบำท

แผนแม่บท ประเด็นที่ 4 อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต
แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต
3. โครงกำร ยกระดับผลิตภำพและพัฒนำกำลังคน
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ภำคอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย 5,200 คน 14.8200 ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับ
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
5,200 คน 14.8200 ล้ำนบำท

แผนแม่บท ประเด็นที่ 5 กำรท่องเที่ยว
แผนงำนบูรณำกำร สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
4. โครงกำร พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและ
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
เป้ำหมำย 4,900 คน 11.2700 ล้ำนบำท
แผนแม่บท ประเด็นที่ 7 โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบ
โลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำด้ำนคมนำคมและ
ระบบโลจิสติกส์
5. โครงกำร พัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรม
โลจิสติกส์
เป้ำหมำย 2,750 คน 10.6170 ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ
ขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 250 คน 4.2900
ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
2,000 คน 5.1600 ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับ
อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์
500 คน 1.1670 ล้ำนบำท

แผนแม่บท ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
6. โครงกำร พัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย
เป้ำหมำย 800 คน 2.7200 ล้ำนบำท
- กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับพืน้ ที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ (SEC) 800 คน 2.7200 ล้ำนบำท

 แผนงำนบูรณำการ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
7. โครงกำร พัฒนำศักยภำพแรงงำนชั้นสูงในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป้ำหมำย 3,000 คน 10.2534 ล้ านบาท

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำหมำย 3,494,540 คน
660.9704 ล้ำนบำท

แผนแม่บท ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต
แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต
8. โครงกำร ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและ
สมรรถนะแรงงำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เป้ำหมำย 8,000 คน 20.0000 ล้ำนบำท
9. โครงกำร ยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำน
ฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขัน
เป้ำหมำย 13,000 คน 21.3660 ล้ำนบำท
- กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ 3,000 คน 8.9790 ล้ำนบำท
- กิจกรรม ทดสอบมำตรฐำนฝีมอื แรงงำนแห่งชำติ
10,000 คน 10.0000 ล้ำนบำท
- กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภำพของเครือข่ำยกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือฯ 77 แห่ง 2.3870 ล้ำนบำท

10. โครงกำร ฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
เป้ำหมำย 15,520 คน 49.9820 ล้ำนบำท
- กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะฯ
11,000 คน 27.5000 ล้ำนบำท
- กิจกรรม เพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ
1,520 คน 16.6320 ล้ำนบำท
- กิจกรรม พัฒนำฝีมอื แรงงำนสตรีเพือ่ ยกระดับศักยภำพ
วัยแรงงำน 3,000 คน 5.8500 ล้ำนบำท

11. โครงกำร พัฒนำศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับ
สำกล
เป้ำหมำย 1,240 คน 10.9411 ล้ำนบำท
- กิจกรรมยกระดับศักยภำพช่ำงเชือ่ มไทยสู่ระดับสำกล
600 คน 3.9345 ล้ำนบำท
- กิจกรรมทดสอบช่ำงเชื่อมตำมมำตรฐำนสำกล 600 คน
2.4566 ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรช่ำงเชื่อมกรมพัฒนำฝีมอื แรงงำน
สู่ระดับสำกล 40 คน 3.5000 ล้ำนบำท
- กิจกรรมพัฒนำชุดกำรฝึกตำมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่ำง
เชื่อมตำมสมรรถนะ 6 ชุดฝึก 1.0500 ล้ำนบำท

12. โครงกำร พัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระ
ยุค 4.0 (Gig Worker)
เป้ำหมำย 31,500 คน 208.0000 ล้ำนบาท
13. โครงกำร เสริมสมรรถนะแรงงำนด้ำนเทคโนโลยี
รองรับกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำย 6,080 คน 15.1929 ล้ำนบำท
แผนงำนพื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
14. ผลผลิต พัฒนำ/ขับเคลื่อนควำมร่วมมือ
เครือข่ำย และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
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เป้ำหมำย 3,419,200 คน 335.4884 ล้ำนบำท

แผนงำนงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กับโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ

แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
พัฒนำบุคลำกรเพื่อควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
แรงงำนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำร
ฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำในพื้นที่

โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติรองรับกำร
ฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศอนุภูมภิ ำคลุ่ม
แม่น้ำโขง (1,000 คน / 5,000,0000 บำท)

โครงกำรพัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่
(2,500 คน / 9,680,000 บำท)

แผนงำนบูรณำกำร
พัฒนำ
อุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต

แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยว

แผนงำนบูรณำ
กำรพัฒนำด้ำน
คมนำคม
และระบบ
โลจิสติกส์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
แรงงำนภำคกำรผลิต ภำคบริกำร มีศักยภำพเพิ่มขึ้น
รองรับวิถีปกติใหม่
โครงกำรยกระดับ
ผลิตภำพและ
พัฒนำกำลังคนเพื่อ
สร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ภำคอุตสำหกรรม
(5,200 คน
14,820,000 บำท)

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกรและ
ผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยว
(4,900 คน
11,270,000 บำท)

โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรรองรับ
อุตสำหกรรม
โลจิสติกส์
(2,750 คน
10,617,000 บำท)

แผนงำน
ยุทธศำสตร์
พัฒนำพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แผนงำนบูรณำกำร
เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
แรงงำนมีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำน
ฝีมือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ไทย
(800 คน
2,720,000 บำท)

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำน
ชั้นสูงในเขตพัฒนำ
พิเศษภำค
ตะวันออก
(3,000 คน
10,253,400 บำท)
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แผนงำนงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน กับโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ประชำชนวัยแรงงำนมีสมรรถนะ มีศักยภำพสูง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
ผลผลิตพัฒนำ/
ขับเคลื่อนควำมร่วมมือ
เครือข่ำยและส่งเสริม
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
(3,419,200 คน
335,488,400 บำท)

แผนงำนบุคลำกร
ภำครัฐ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
ภำครัฐ
959,234,200 บำท

โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงำนรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(8,000 คน
20,000,000 บำท)
โครงกำรฝึกอบรมแรงงำน
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรประกอบอำชีพ
(15,520 คน
49,982,000 บำท)

โครงกำรยกระดับแรงงำนไทย
ให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำน
เพื่อรองรับกำรแข่งขัน
(13,000 คน
21,366,000 บำท)

โครงกำรพัฒนำศักยภำพช่ำง
เชื่อมไทยสู่ระดับสำกล
(1,240 คน
10,941,100 บำท)

เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน
แรงงำนมีสมรรถนะ
สูงเพื่อเป็นพลัง
ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
โครงกำรเสริม
สมรรถนะแรงงำน
ด้ำนเทคโนโลยี
รองรับกำรทำงำน
ในศตวรรษที่ 21
(6,080 คน
15,192,900 บำท)

โครงกำรพัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
(31,500 คน 208,000,000 บำท)
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รำยละเอียดแผนงำนและโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
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รำยละเอียดแผนงำนและโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานเสนอของบประมาณรายจ่ า ยจ านวน
4,440,086,400 บาท เป้าหมายจานวน 3,954,840 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,684,565,000
บาท เป้าหมายจานวน 3,514,690 คน จาแนกเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการจานวน 114,690 คน และ
ส่งเสริมสถานประกอบกิจการดาเนินการจานวน 3,400,000 คน
 กำรเชื่อมโยงประโยชน์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
(ตำมกฎหมำย พ.ร.บ.งบประมำณ พ.ศ. 2566)
1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
 แผนแม่บท ประเด็นที่ 4
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 แผนแม่บท ประเด็นที่ 5
การท่องเที่ยว
 แผนแม่บท ประเด็นที่ 7
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
 แผนแม่บท ประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ เชิงปริมำณ จานวนแรงงานได้รับ
เพิ่มขึ้น
การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ากว่า
เป้าหมาย
เชิงคุณภำพ ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ

ค่ำเป้ำหมำย
16,650
40

แผนงานและโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผน
แม่บท (ฉบับปรับปรุง) และผลสัมฤทธิ์ มีค่าเป้าหมายรวมจานวน 16,650 คน ประกอบด้วย
1. แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภาพและพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายจานวน 5,200 คน
2. แผนงำนบูรณำกำร สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุค ลากรและผู้ ป ระกอบการในอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
เป้าหมายจานวน 4,900 คน
3. แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป้าหมายจานวน 2,750 คน
4. แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย เป้าหมายจานวน 800 คน
5. แผนงำนบูรณำกำร เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป้าหมาย 3,000 คน
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2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
 แผนแม่บท ประเด็นที่ 11
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

แรงงานมีศักยภาพและ
มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น

เชิงปริมำณ จานวนแรงงานได้รับ
การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ากว่า
เป้าหมาย
เชิงคุณภำพ ประสิทธิภาพการผลิต
ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ
แรงงานมีสมรรถนะสูง เพื่อ เชิงปริมำณ จานวนแรงงานได้รับ
เป็นพลังในการขับเคลื่อน การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ากว่า
เป้าหมาย
เศรษฐกิจ
เชิงคุณภำพ ประสิทธิภาพการผลิต

ค่ำเป้ำหมำย
3,488,460
40

6,080
40

ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ

แผนงานและโครงการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และผลสัมฤทธิ์ มีค่าเป้าหมายรวม
จานวน 3,494,540 คน ประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์ แรงงำนมีศักยภำพและมี ทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น ค่ำเป้ำหมำยจำนวน 3,488,460 คน
1.1 โครงการยกระดั บเพื่ อเพิ่ มศักยภาพฝี มื อและสมรรถนะแรงงานรองรั บการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยี
เป้าหมายจานวน 8,000 คน
1.2 โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
เป้าหมาย
จานวน 13,000 คน
1.3 โครงการฝึ กอบรมแรงงานกลุ่ มเป้ าหมายเฉพาะเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการประกอบอาชี พ
เป้าหมายจานวน 15,520 คน
1.4 โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 เป้าหมายจานวน 31,500 คน
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล เป้าหมายจานวน 1,240 คน
1.6 ผลผลิ ตพัฒนา/ขั บเคลื่ อนความร่ วมมือเครือข่ าย และส่ งเสริมการพัฒนาฝี มื อแรงงาน
เป้าหมาย
จานวน 3,419,200 คน
2. ผลสัมฤทธิ์ แรงงำนมีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ค่ำเป้ำหมำย
จำนวน 6,080 คน
โครงการเสริม สมรรถนะแรงงานด้า นเทคโนโลยีร องรับ การทางานในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายจานวน 6,080 คน
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 เป้ำหมำยและงบประมำณตำมแผนงำน 10 แผนงำน
หน่วยนับ : คน/บาท

เป้ำหมำย
รวมทั้งสิ้น
และ
งบประมำณ
รวม
3,514,690
เป้ำหมำย
รวม
1,684,565,000
งบประมำณ

แผนงำน
บูรณำกำร
(AGENDA)
18,350

แผนงำน
ยุทธศำสตร์
(STRATEGY)
77,140

แผนงำน
พื้นฐำน
(FUNCTION)
3,419,200

แผนงำน
บุคลำกร
ภำครัฐ
-

56,640,400

333,202,000

335,488,400 959,234,200

o รำยละเอียดของแผนงำนบูรณำกำร 5 แผนงำน
แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำร
แก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้

และบริกำรแห่งอนำคต

จำกกำรท่องเที่ยว

เป้ำหมำย 2,500 คน
งบประมำณ 9,680,000 บำท

เป้ำหมำย 5,200 คน
เป้ำหมำย 4,900 คน
งบประมำณ 14,820,000 บำท
งบประมำณ 11,270,000 บำท
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
แผนงำนบูรณำกำร
ด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป้ำหมำย 2,750 คน
งบประมำณ 10,617,000 บำท

เป้ำหมำย 3,000 คน
งบประมำณ 10,253,400 บำท

o รำยละเอียดของแผนงำนยุทธศำสตร์ 3 แผนงำน
แผนงำนส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำพื้นที่

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คนตลอดช่วงชีวิต

เป้ำหมำย 1,000 คน
งบประมำณ 5,000,000 บำท

เป้ำหมำย 800 คน
งบประมำณ 2,720,000 บำท

เป้ำหมำย 75,340 คน
งบประมำณ 325,482,000 บำท

o รำยละเอียดของแผนงำนพื้นฐำน 1 แผนงำน
- แผนงำนพื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เป้ำหมำย
จำนวน 3,419,200 คน งบประมำณจำนวน 335,488,400 บำท
o รำยละเอียดของแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 1 แผนงำน
- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 959,234,200 บำท
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 รำยละเอียดแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
หน่วย เป้ำหมำย
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
นับ
(คน)
(บำท)
แผนงำน โครงกำร ผลผลิตกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
คน 3,514,690 1,684,565,000
กรมดำเนินกำร จำนวน 114,690 คน
ส่งเสริมสถำนประกอบกิจกำรดำเนินกำร จำนวน 3,400,000 คน
แผนงำนยุทธศำสตร์ (STRATEGY)
คน
77,140
333,202,000
แผนงำนบูรณำกำร (AGENDA)
คน
18,350
56,640,400
แผนงำนพื้นฐำน (FUNCTION)
คน 3,419,200 335,488,400
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
959,234,200

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง
แผนแม่บท ประเด็นที่ 1 ควำมมั่นคง
แผนย่อย กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
แผนงำนบูรณำกำร ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.โครงกำร พัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่ (ศป.)

คน

2,500

9,680,000

แผนแม่บท ประเด็นที่ 2 กำรต่ำงประเทศ
แผนย่อย ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
แผนงำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
2.โครงกำร พัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติรองรับกำรฟื้นตัว
ทำงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง (สถาบัน

คน

1,000

5,000,000

เชียงแสน)

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แผนแม่บท ประเด็นที่ 4 อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
แผนย่อย กำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
3.โครงกำร ยกระดับผลิตภำพและพัฒนำกำลังคนเพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรม (ผส.และ สพท.)

คน

5,200

14,820,000

- กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับอุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต

คน

5,200

14,820,000
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แผนแม่บท ประเด็นที่ 5 กำรท่องเที่ยว
แผนย่อย กำรพัฒนำระบบนิเวศกำรท่องเที่ยว
แผนงำนบูรณำกำร สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
แผนงำน โครงกำร ผลผลิตกิจกรรม
4.โครงกำร พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว (สพท.)

หน่วย
นับ
คน

เป้ำหมำย
(คน)
4,900

งบประมำณ
(บำท)
11,270,000

แผนแม่บท ประเด็นที่ 7 โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
แผนย่อย โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิ สติกส์
แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
5.โครงกำร พัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์

คน

2,750

10,617,000

5.1 กิจกรรม พัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (ศป.)
5.2 กิจกรรม พัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
(สพท.)
5.3 กิจกรรม พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับ
อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (ผส.และ สพท.)

คน

250

4,290,000

คน

2,000

5,160,000

คน

500

1,167,000

6.โครงกำร พัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไทย

คน

800

2,720,000

- กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคใต้ (SEC) (สพท.)

คน

800

2,720,000

คน

3,000

10,253,400

แผนแม่บท ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
1. แผนย่อย กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. แผนย่อย กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
แผนงำนบูรณำกำร เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
7.โครงกำร พัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (สพท.)

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ

-

-

959,234,200
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แผนแม่บท ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อย กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน
ก. แผนงำนพื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
แผนงำน โครงกำร ผลผลิตกิจกรรม
8. ผลผลิตพัฒนำ/ขับเคลื่อนควำมร่วมมือเครือข่ำย
และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน

หน่วย
นับ
คน

เป้ำหมำย
(คน)
3,419,200

งบประมำณ
(บำท)
335,488,400

8.1 กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนำระบบ ส่งเสริมและรับรอง
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สมฐ.)
- พัฒนำและส่งเสริมมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ

โครงกำร

2

10,171,000

สำขำ /
คน
สำขำ

5 / 500

4,500,000

77

2,580,600

โครงกำร

คน

1
3
200

80,221,200
387,600

คน

3,400,000

218,051,500

แห่ง

76

13,249,200

คน

2,200

7,060,000

คน
คน
คน

200
2,000
17,000

2,060,000
5,000,000
6,735,500

9. โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (สพท.)
10. โครงกำรยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขัน (สมฐ.)

คน

8,000

20,000,000

คน

13,000

21,366,000

10.1 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
ตำมมำตรฐำนฝีมือ

คน

3,000

8,979,000

- ส่งเสริมกำรจัดทำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจในยุค New Normal
และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
8.2 กิจกรรมพัฒนำระบบกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน (สพท.)
- เพิ่มศักยภำพบุคลำกรฝึกหรือผู้ประเมินให้มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงฉับพลันของ
เทคโนโลยี
8.3 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรดำเนินกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน (สพ.)
8.4 กิจกรรมขับเคลื่อนกำรพัฒนำแนวทำงและกำรดำเนินงำนของ
กพร.ปช. (ผส.)
8.5 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพแรงงำนตำมโครงกำรตำมแนวทำง
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- พัฒนำช่ำงช่วยคนพิกำรร่วมกับมูลนิธิขำเทียมฯ (สถาบันฯ เชียงใหม่)
- ฝึกอบรมแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (ศป.)
8.6 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย (รร.)

หลักสูตร

ข. แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
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หน่วย
นับ

เป้ำหมำย
(คน)

งบประมำณ
(บำท)

10.2 กิจกรรมทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
10.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพของเครือข่ำ ยกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ

คน
แห่ง

10,000
77

10,000,000
2,387,000

11. โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรประกอบอำชีพ (ศป.)

คน

15,520

49,982,000

11.1 กิจกรรมฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรประกอบอำชีพวิถีใหม่
11.2 กิจกรรมเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ
11.3 กิจกรรมพัฒนำฝีมือแรงงำนสตรีเพื่อยกระดับศักยภำพวัย
แรงงำน

คน

11,000

27,500,000

คน

1,520

16,632,000

คน

3,000

5,850,000

12. โครงกำรพัฒนำศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ ระดับสำกล
(ศูนย์ฯ เชื่อมสากล)

คน

1,240

10,941,100

12.1 กิจกรรมยกระดับศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับสำกล
12.2 กิจกรรมทดสอบช่ำงเชื่อมตำมมำตรฐำนสำกล
12.3 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรช่ำงเชื่อมกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
สู่ระดับสำกล
12.4 กิจกรรมพัฒนำชุดกำรฝึกตำมหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ช่ำงเชื่อมตำมสมรรถนะ

คน
คน
คน

600
600
40

3,934,500
2,456,600
3,500,000

ชุดฝึก

6

1,050,000

คน

31,500

208,000,000

คน

6,080

15,192,900

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท (ฉบับปรับปรุง)
แผนงำน โครงกำร ผลผลิตกิจกรรม

13. โครงกำรพัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0
(Gig Worker) (ศป.)
14. โครงกำรเสริมสมรรถนะแรงงำนด้ำนเทคโนโลยี รองรับ
กำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 (สพท.)
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 แผนงำน โครงกำร แจงตำมภำรกิจ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

22

23

24

สรุปร่ำงโครงกำรและกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
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แผนงำนบูรณำกำร ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1. โครงกำรพัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่ (เจ้าภาพ ศป.)
วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อด าเนิ นการฝึ กทั กษะด้ านอาชี พและพั ฒนาฝี มื อแรงงานในสาขาอาชี พต่ าง ๆ แก่
กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น (2) เพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นฯ
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มคนยากจนตามข้อมูล TPMAP กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในประเทศมาเลเซีย
และกลุ่มแรงงานเดินทางไปทางานต่างประเทศซึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป
เป้ำหมำย จานวน 2,500 คน (125 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 9,680,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน
- ศอ.บต หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่รวบรวมข้อมูล/ทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เป็นความ
ต้องการ/ประสงค์เข้ารับการฝึก อาชีพตามโครงการฯ แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และกาหนดห้วงเวลาการฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม โดยใช้หลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรือ หลักสูตรที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของแรงงานในพื้นที่ พัฒนาโดยหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง และจัดให้มีการแนะแนวอาชีพหรือการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สาเร็จการฝึกโดยประสาน
สานักงานจัดหางานจังหวัด ธนาคารอิสลามและธนาคารออมสิน เพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
พื้นที่ดำเนินกำร เขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลา และจังหวัดสตูล

แผนงำนยุทธศำสตร์ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
2. โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติรองรับกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
(เจ้าภาพ สถาบันนานาชาติ)
วัตถุประสงค์ ( 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill และ Upskill) ในกลุ่มหลักสูตร
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้กับแรงงานไทยและแรงงานในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (2) เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู การจ้างงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทาของ
แรงงานใหม่ หรือแรงงานสามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ และ (3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ และแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
กลุ่มเป้ำหมำย บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบกิจการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ว่างงาน
แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบของประเทศไทย เป้ำหมำย จานวน 1,000 คน (50 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
งบประมำณ จานวน 5,000,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบ
กิจการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบของประเทศไทย ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมปกติ การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม จานวน 50 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 1,000
คน และดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Workforce Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมกาลังแรงงานให้
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ก้าวทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล จานวน 1 ครั้ง
ฝึกอบรมฝีมือให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบกิจการ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และ
แรงงานใหม่ ประเทศไทยในรูปแบบปกติ และหรือรูปแบบออนไลน์
พื้นที่ดำเนินกำร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบัน/สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส่วนราชการ /
สถานที่เอกชน สถาบันการศึกษา/องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานที่เอกชน ตามแนวระเบียง NSEC, EWEC,
SEC พื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC, SEC สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
3. โครงกำรยกระดับผลิตภำพและพัฒนำกำลังคนเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรม
- กิจกรรม พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต (กิจกรรมใหม่)
(เจ้าภาพ ผส./สพท.)
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมและบริการ ให้มี
ผลิตภาพแรงงานในระดับสูง (2) เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตให้เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) เพื่อยกระดับศักยภาพใน
การดาเนิ นงานพัฒ นาฝี มือแรงงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง และสถาบันพัฒ นาฝีมือแรงงาน
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมและบริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (4) เพื่อยกระดับ Upskill และ Reskill ให้กับ
บุคลากรและกาลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
และบริการ จานวนรวมทั้งสิ้น 5,200 คน (260 รุ่น รุ่นละ 20 คน) โดย (1) New skill ให้แก่ นักศึกษากลุ่มสหกิจ
ศึกษา (ป.ตรี) กลุ่มทวิภาคี (อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แรงงานใหม่ (2) Upskill แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ และ (3) Reskill แรงงานและผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะหรือประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรม
และบริ การที่เกี่ยวข้ อง เป้ ำ หมำย จ านวน 5,200 คน (260 รุ่น รุ่ น ละ 20 คน) งบประมำณ จ านวน
14,820,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชม.
ดังนี้
- ยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เป้าหมาย 1,000 คน
- เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
เป้าหมาย 2,000 คน
- เทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
เป้าหมาย 1,000 คน
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
เป้าหมาย 1,200 คน
พื้นที่ดำเนินกำร
- สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
- สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
- สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
- สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน และสานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค
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แผนงำนบูรณำกำร สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

(เจ้าภาพ สพท.)

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยว
(2) เพื่อ Upskill และ Reskill แรงงานให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
(3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้ำหมำย แรงงานผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
เป้ำหมำย จานวน 4,900 คน (245 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
งบประมำณ จานวน 11,270,000 บาท
แนวทำงดำเนินกำร ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ระยะเวลาฝึก 30 ชม. เพื่อสร้างความพร้อม
แรงงานในด้านการท่องเที่ยวและบริการตามแนวทางของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ใน
16 เขตพัฒนา เพื่อให้แรงงาน สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีใน
การทางานช่วยให้งานมีศกั ยภาพยิ่งขึ้น

แผนงำนบูรณำกำร พัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
5. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
เป้ำหมำย จำนวน 2,750 คน งบประมำณ จำนวน 10,617,000 บำท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
5.1 กิจกรรม พัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (เจ้าภาพ ศป.)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มี
ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงต่อความต้องการของการจ้างงาน 2. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน 3. เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
ให้เข้าร่วมโครงการมีงานทา มีรายได้ ภายหลังจบการฝึกอบรม และ 4. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์ในรูปแบบความปกติใหม่
กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย ได้แก่ แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีทุกสาขา รุ่นละ 50 คน จานวน 5 รุ่น รวม 250 คน
งบประมำณ จานวน 4,290,000 บาท
แนวทำงดำเนินกำร สารวจข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์จากสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชน
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตลาดนาการฝึกโดยประสานงานกับสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชน
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบตาแหน่งงานว่างที่ต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และจัดทา
สรุปรายละเอียดตาแหน่ งงานว่าง ดาเนิ นการฝึกอบรมให้ สอดคล้องกับตาแหน่งงาน โดยมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 224 ชม.
พื้นที่ดำเนินกำร กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
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5.2 กิจกรรม พัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์ (เจ้าภาพ สพท.)
วัต ถุ ประสงค์ เพื่อ ฝึ ก อบรมเพิ่ มศั กยภาพยกระดับ แรงงานและปรับเปลี่ ย นทั กษะ (Upskill/Reskill )
กลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ในตาแหน่งนักบริหารงาน ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริหาร ในคลังสินค้า
(Warehouse) และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill)
กลุ่มเป้ำหมำย ฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ทางานอยู่แล้ว หรือ ผู้ว่างงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะฝีมือตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป้ำหมำย จานวน 2,000 คน (100 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 5,160,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน ดาเนินการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักสูตร
การฝึกยกระดับ (Upgrade Training) เพื่อให้นักศึกษา ผู้ว่างงานแรงงานในตาแหน่งบุคลากรในคลังสินค้า
(Warehouse) บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill) เช่น บุคลากรในระบบราง และคลังสินค้า
สมัยใหม่ รวมทั้งกลุ่มแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติด้าน (Software) เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบที่ จะเข้าฝึกดาเนินการฝึกในระยะเวลาฝึก
30 ชม.
พื้นที่ดำเนินกำร หน่วยฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ เช่น
จังหวัดที่ตั้งในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ได้แก่ แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor : EWEC) แนวเหนือใต้ (North – South Economic Corridor : NSEC) และแนวตอนใต้
(Southern Economic Corridor : SEC)
5.3 กิจกรรม พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (กิจกรรมใหม่)
(เจ้าภาพ ผส./สพท.)
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง
ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่ ตาแหน่งงานที่ต้องการสูง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (2) เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (3) เพื่อยกระดับ
ศักยภาพการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานที่มาจากอุตสาหกรรมอื่น ผู้ถูกเลิกจ้างและ
ผู้ ว่างงานที่มีทักษะหรื อประสบการณ์ท างานในอุ ตสาหกรรมการบิน และโลจิ ส ติกส์ และแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ ในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
เป้ำหมำย 500 คน (25 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 1,167,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สานักงานจัดหางาน
จั ง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สภาหอการค้ า จั ง หวั ด สถาบั น การเงิ น สมาคมหรื อ องค์ ก รอาชี พ
ภาคอุตสาหกรรม ธุร กิ จ และสถานประกอบกิจการ โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการฝึกอบรมในพื้นที่ จัดทาแผนการ
ฝึกอบรม จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินผล ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลา
ที่กาหนด ฯลฯ
พื้นที่ดำเนินกำร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มือ
แรงงาน ที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม
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แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย (เจ้าภาพ สพท.)
กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ (SEC) (โครงการสาคัญ ปี 2566)
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการและกาลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) (2) เพื่อพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ และครูฝึกในสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานอาเซียน รองรับการฝึกอบรมในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ (3) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย จานวน 800 คน (40 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 2,720,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน พัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และสาขาที่
สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
พื้ น ที่ ด ำเนิ น กำร จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ ได้ แ ก่ ระนอง ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี และ
นครศรีธรรมราช

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
7. โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนชั้นสูงในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) (เจ้าภาพ สพท.)
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบ รองรับการฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถนาไปถ่ายทอดได้
(2) เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (type B) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รองรับการทางาน
ในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
กลุ่มเป้ำหมำย 1) พัฒนาวิทยากร จานวน 200 คน แรงงานระดับหัวหน้างาน หรือผู้ทาหน้าที่สอนงาน
ในสถานประกอบกิจการ และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง และ วิทยากรต้นแบบที่ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการฝึกอบรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก EEC ในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 2) แรงงานที่ต้องการฝึกอบรมระยะสั้น
ทักษะฝีมือแรงงาน (type B) จานวน 2,800 คน
เป้ำหมำย จานวน 3,000 คน (150 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 10,253,400 บาท
แนวทำงดำเนิน กำร บูรณาการประสานความร่วมมือกับคณะทางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก (EEC- HDC) กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
ไทย – เยอรมัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาหอการค้าจังหวัด องค์กรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการกาลังแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิทยากรต้นแบบและแรงงานรองรับ
การฝึกอบรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
พื้นที่ดำเนินกำร จังหวัดชลบุรี MARA จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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แผนงำนพื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
8. ผลผลิต พัฒนำ/ขับเคลื่อนควำมร่วมมือเครือข่ำย และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินภารกิจพื้นฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และงบลงทุน
เป้ำหมำย จานวน 3,419,200 คน งบประมำณ จานวน 335,488,400 บาท
กิจกรรม 6 กิจกรรม
8.1 กิจกรรม จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนำระบบ ส่งเสริมและรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (สมฐ.) เป้าหมาย 2
โครงการ งบประมาณ 10,171,100 บาท
8.2 กิจกรรม พัฒนำระบบกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน (สพท.) เป้าหมาย 1 โครงการ งบประมาณ 80,221,200 บาท
8.3 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สปก. ดำเนินกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (สพ.) เป้าหมาย 3,400,000 คน
งบประมาณ 218,051,500 บาท
8.4 กิจกรรม ขับเคลื่อนกำรพัฒนำแนวทำงและกำรดำเนินงำนของ กพร.ปช. (ผส.) เป้าหมาย 76 แห่ง
งบประมาณ 13,249,200 บาท
8.5 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนตำมโครงกำรตำมแนวทำงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (ศป./สถาบันฯ
เชียงใหม่) เป้าหมาย 2,200 คน งบประมาณ 7,060,000 บาท
8.6 กิจกรรม ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ (รร.) เป้าหมาย 17,000 คน
งบประมาณ 6,735,500 บาท

แผนงำนยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

9. โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (เจ้าภาพ
สพท.)
วัตถุประสงค์ 1) พัฒนาทักษะกลุ่มแรงงานใหม่ ให้ฝีมือ และองค์ความรู้ ที่สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนของแปลงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต/บริการ
2) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อการสื่อสารและการทางาน ทักษะด้าน
ดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะหลักในยุควิถีปกติใหม่
3) เพิ่มศักยภาพฝีมือในทักษะที่ทางานอยู่ (Upskill) ให้แก่ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ และเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต
บริการ เพิ่มความมั่นคงในการทางาน และให้มีทักษะใหม่ๆ (Newskill) ในการสร้างนวัตกรรม ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ
4) พัฒนาทักษะสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนอาชีพ (Reskill) ให้แก่ กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิก
จ้าง ว่างงาน และแรงงานทั่วไป เพิ่มความพร้อมในการกลับเข้าทางานในระบบการจ้างงาน
กลุ่มเป้ำหมำย ฝึกอบรมแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยใช้หลักสูตรนาการฝึกที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานวิถีปกติใหม่
เป้ำหมำย ฝึกยกระดับฝีมือ จานวน 8,000 คน (400 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 20,000,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน ฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลาฝึก 30 ชม. กากับควบคุมกระบวนการฝึกอบรมให้มีคุณภาพ
ด้วยระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด
31

10. โครงกำรยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขัน (เจ้าภาพ สมฐ.)
เป้ำหมำย จำนวน 13,000 คน งบประมำณ จำนวน 21,366,000 บำท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
10.1 กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงตำมมำตรฐำนฝีมือ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
กลุ่มเป้ำหมำย /เป้ำหมำย แรงงานผู้ที่ทางานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตน
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 3,000 คน (150 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน
8,979,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน ดาเนินการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ โดยฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 20 คน โดยหลักสูตรของการฝึกอบรมให้ถือตามหลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 18 – 60
ชั่วโมง , ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาอาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากผ่าน
การฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคุณสมบัติ
ผู้ เข้ ารั บ การทดสอบตามสาขาอาชี พ และระดั บ ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ,
การด าเนิ นการฝึ กอบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สามารถแยกด าเนิ นการโดยไม่จ าเป็ น
ต้องดาเนินการต่อเนื่องได้
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด
10.2 กิจกรรม ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมให้แ รงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน (2) เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของ
แรงงานทั่ ว ไปและกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา ให้ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ (3) เพื่อรองรับแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ สาขา
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์ก โลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมทิก
และสาขาช่างเชื่อมแม็ก
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย แรงงานทั่วไปทั้งอยู่ในระบบการจ้างงานและไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน รวมทั้งกลุ่ม
นักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่จะเข้าทดสอบซึ่งมี
อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ จานวน
10,000 คน (500 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 10,000,000 บาท
แนวทำงดำเนินกำร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทั่วไปทั้งอยู่ในระบบการจ้างงานและไม่อยู่ใน
ระบบการจ้างงาน รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามสาขาอาชีพและระดับที่ผ่าน
การทดสอบ
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด
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10.3 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภำพของเครือข่ำยกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
วัต ถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์การส่ งเสริมมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ (2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการติดตามการดาเนินงานของเครือข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบกิจการ และองค์กรอาชีพ
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย สถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กร ในพื้นที่
เป้าหมาย 77 จังหวัด งบประมำณ จานวน 2,387,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน สร้างการรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยการจัดทาสื่อ
ประเภทต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ และจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อวางแผน ติดตามผล การดาเนินงานการสร้างเครือข่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินงำน ทุกจังหวัด
11. โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ (เจ้าภาพ ศป.)
เป้ำหมำย จำนวน 15,520 คน งบประมำณ จำนวน 49,982,000 บำท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

11.1 กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพวิถีใหม่
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 ให้มีความรู้
ความสามารถมีทักษะฝีมือแรงงานมีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ รองรับการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (2) เพื่อพัฒนาทักษะเดิมให้สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการ
หารายได้ด้วยช่องทางตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น (3) เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเข้าสู่กระบวนการทางาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน (4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเป็นกาลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
รองรับสังคมสูงวัย
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถาน
พินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ และผู้สูงอายุ เป้าหมาย
จานวน 11,000 คน (550 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 27,500,000 บาท
แนวทำงกำรดำเนินงำน ฝึกอบรมอาชีพเสริม ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จานวน 20 คนต่อรุ่น และ
ควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมเป็นสาคัญหลักสูตรที่ใช้ฝึกเป็นหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมี
ความสอดคล้ องตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒ นาทักษะที่มีอยู่เดิม ให้ ดียิ่งขึ้น
(Upskill) และเสริมทักษะใหม่ (Reskill) เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ งานบริการร้านนวด สปา ช่าง
เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งโซลาร์เซลล์และวางระบบ
น้าเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ การบริการและทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ต่อยอดหลักสูตรการฝึกอบรมโดย
การเพิ่มทักษะ อาทิ การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ การบริหารจัดการการเงิน เป็นต้น
พื้นที่ดำเนินงำน ทุกจังหวัด
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11.2 กิจกรรม เพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน
และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางาน (2) เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศัก ยภาพการทางาน (3) เพื่อ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อ
เข้ารับการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ จานวน 1,520 คน (76 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 16,632,000
บาท
แนวทำงดำเนินงำน สารวจและจาแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นานักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับ
สมัครเข้าอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กาหนดหลักสูตร ดาเนินการ
ฝึกอบรมฝึกเตรียมเข้าทางาน ระยะเวลาฝึก 2 เดือนขึ้นไป ประสานแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเช่น เงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และประสานกรมการจัดหางานหาตาแหน่งงานว่างให้แก่
ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
11.3 กิจกรรม พัฒนำฝีมือแรงงำนสตรีเพื่อยกระดับศักยภำพแรงงำน (โครงกำรสำคัญ ปี 2566)
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ แก่สตรีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงให้มีทักษะอาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง และ เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการฝึก
อาชีพตามโครงการฯ สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังสาเร็จการฝึกอบรม
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย สตรี อายุระหว่าง 18 - 59 ปี ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นขึ้นไป
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ เป้าหมาย จานวน 3,000 คน (150 รุ่น
รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ จานวน 5,850,000 บาท
แนวทำงด ำเนิ น งำน ฝึ ก อบรมอาชี พเสริ ม ตามหลั ก สู ต รกลางของกรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน จ านวน 25
หลักสู ตร หรือหลั กสูตรที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของแรงงานในพื้นที่โ ดยเน้นการฝึกทักษะฝีมือในการ
ประกอบอาชีพอิสระ ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง และประสานแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อจัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้กับผู้สาเร็จ การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สาเร็จการฝึกอาชี พ เพื่อการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด
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12. โครงกำรพัฒนำศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับสำกล (เจ้าภาพ สพร. 1 สมุทรปราการ)
เป้ำหมำย จำนวน 1,240 คน งบประมำณ จำนวน 10,941,100 บำท ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
12.1 กิจกรรม ยกระดับศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับสำกล
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแรงงานช่างเชื่อมในระบบ นอกระบบ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาช่างเชื่อมให้มีทักษะฝีมือ สอดคล้อง
ความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทั้งปัจจุบันและอนาคต
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย แรงงานในระบบการจ้างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน นักศึกษาอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม หรือนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชั้นปี สุ ดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พช่างเชื่อม ที่ ผ่ านการคั ดเลื อกเข้ าฝึ กอบรม
หลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตาม IIW-IAB089 ระยะเวลาฝึก 159 – 219 ชั่วโมงและหลักสูตรยกระดับ
ฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชม. เป้ำหมำย จานวน 600 คน (60 รุ่น รุ่นละ 10 คน) งบประมำณ
จานวน 3,934,500 บาท
แนวทำงดำเนินงำน
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตาม IIW-IAB089 จานวน 30 คน (3 รุ่น รุ่นละ 10 คน) ดังนี้
(1) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 192 ชั่วโมง
(2) การเชื่อมแม็กเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 219 ชั่วโมง
(3) การเชื่อมทิกเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 159 ชั่วโมง
(4) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 213 ชั่วโมง
(5) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่อเหล็กต่อชนตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 201 ชั่วโมง
2. ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จานวน 560 คน (57 รุ่น รุ่นละ 10 คน) ดังนี้
(1) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
(2) การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
(3) การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
(4) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
(5) การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
(6) การเชื่อมทิกชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
(7) การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล
(8) การเชื่อมแม็กชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล
(9) การเชื่อมทิกชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล

ดาเนินการฝึกอบรมช่างเชื่อมดังกล่าว บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใน
พื้นที่เป้าหมาย หอการค้าจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในสังกัด กระทรวง
แรงงาน เพื่อผลิตแรงงานช่างเชื่อมให้มีความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
ที่ต้องการแรงงานทักษะฝีมือสูง
พื้นที่ดำเนินงำน ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโดย 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3)
ราชบุรี 4) นครราชสีมา 5) ขอนแก่น 6) อุบลราชธานี 7) พิษณุโลก 8) สงขลา 9) ระยอง (ดาเนินการเฉพาะ
พื้นที่ๆ ผ่านการตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรการฝึกตามข้อกาหนด
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย)
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12.2 กิจกรรม ทดสอบช่ำงเชื่อมตำมมำตรฐำนสำกล
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ บริ การผู้ ประกอบอาชี พช่ างเชื่ อมที่ ต้องการสอบรั บรองความสามารถในการเชื่ อมตาม
มาตรฐานสากล (ISO 9606-1) และเพื่อรับรองทักษะฝีมือช่างเชื่อม เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในระดับสากล
รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย แรงงานในระบบการจ้างงานและไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ผู้ว่างงาน นักศึกษา
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม หรือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม ที่ผู้ประสงค์เข้ารับการ
ทดสอบรับรองความสามารถในการเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) เป้ำหมำย จานวน 600 คน
งบประมำณ จานวน 2,456,600 บาท
แนวทำงด ำเนิน งำน ดาเนิ นการทดสอบรั บรองช่างเชื่ อม ISO 9606-1 ตามข้อกาหนดการเชื่อม Welding
Designation ข้อมูลขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure Specification) ภายใต้คู่มือคุณภาพ (Quality
Manual) ของศูน ย์ฝึก อบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลและตรวจผลตามเกณฑ์ข้อกาหนด ISO 5817 ว่า
ด้วยการยอมรับ สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน
พื้นที่ดำเนินงำน ศูน ย์ฝึ กอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล ขับเคลื่ อนโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 77 จังหวัด ที่มีผู้ประสงค์ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล และมีความ
พร้ อ มด้ า นเครื่ อ งจั ก รในการทดสอบ โดยด าเนิ น การภายใต้ คู่ มื อ คุ ณ ภาพของศู น ย์ ฝึ ก อบรมงานเชื่ อ ม
มาตรฐานสากล
12.3 กิจกรรม พัฒนำบุคลำกรช่ำงเชื่อมกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนสู่ระดับสำกล
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ส อนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานให้เป็นต้นแบบการ
พัฒนาช่างเชื่อมสากล (2) เพื่อสร้างบุคลากรผู้สอนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเพียงพอต่อ
การดาเนินการฝึกครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานช่างเชื่อมสากล (3) เพื่อสร้างบุคลากรผู้สอน
สาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเพียงพอต่อการดาเนินการตามข้อกาหนดสถาบันการเชื่อมสากล
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย คือ บุคลากรผู้สอนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป้ำหมำย จานวน
40 คน โดยพัฒนาให้เป็นบุคลากรต้นแบบ งบประมำณ จานวน 3,500,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน จัดกระบวนการฝึกอบรมวิทยากรด้านการเชื่อมให้กับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน สมาคมวิชาชีพด้านการเชื่อม เพื่อผลิตครูฝึกช่างเชื่อมให้มีคุณภาพและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล ในสาขา (1) ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (IWI-C) ตามหลักสูตรของสถาบันการเชื่อมสากล
หรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบทาลายหรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย จานวน 10 คน (2) พัฒนา
ครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จานวน 10 คน
(3) พัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมแม็ก จานวน 10 คน (4) พัฒนาครู
ฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมทิก จานวน 10 คน พื้นที่ดำเนินงำน
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
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12.4 กิจกรรม พัฒนำชุดกำรฝึกตำมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่ำงเชื่อมตำมสมรรถนะ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาชุดการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถการเชื่อมสากล เพื่อ
เผยแพร่หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถให้แก่หน่วยฝึกอบรมในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และสถานประกอบกิจการหรือบุคคลที่สนใจ นาไปใช้ในการจัดฝึกอบรม และเพื่อสนับสนุนระบบการจัด
ฝึกอบรมตามความสามารถของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป้ำหมำย จัดทาชุดการฝึกหลักสูตรยกระดับสาขาการเชื่อมตามมาตรฐานสากล 6 หลักสูตร งบประมำณ จานวน
1,050,000 บาท
แนวทำงดำเนินงำน คัดเลือกหลักสูตรช่างเชื่อมสากลตามสมรรถนะที่มีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการ จานวน
6 หลั ก สู ต ร โดยจ้ า งเหมาผู้ เ ชี่ย วชาญจั ดท าเอกสารประกอบการฝึ ก ส าหรั บหลั กสู ตรช่า งเชื่อมสากลตาม
สมรรถนะ ประกอบด้วยคู่มือครูฝึกและคู่มือผู้เข้ารับการฝึก พร้อมจัดทาคู่มือฝึกอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือผู้เข้ารับ
การฝึกอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่เอกสารประกอบการฝึกสาหรับหลักสูตรช่างเชื่อมสากลตามสมรรถนะและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและนาไปใช้ฝึกอบรม
พื้นที่ดำเนินงำน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
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13. โครงกำร พัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) (โครงการใหม่) (เจ้าภาพ ศป.)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานฝีมือสอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่
2) เพื่อจั ด หาและสนั บ สนุ น เครื่ อ งมือพื้นฐานชุดการฝึ ก (ชุดเครื่ องมือทามาหากิน) ให้ แก่ ผู้ มีบัต ร
สวัสดิการแห่งรัฐที่ ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ 3) เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐตามแนวทางโครงการ
กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทักษะอาชีพพื้นฐาน ที่มีความประสงค์ต้องการเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ เพื่อนาไปประกอบอาชีพ เป้าหมาย จานวน 31,500 คน (1,575 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมำณ
จานวน 208,000,000 บาท (งบประมาณฝึกอบรม 77,647,500 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้งและการ
ประชาสัมพันธ์จานวน 3,024,000 บาท การประชาสัมพันธ์ งบประมาณการติดตามประเมินผล 1,328,500 บาท และ
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทามาหากิน) บาท 126,000,000 บาท)
แนวทำงดำเนินกำร เนื่องจากการทางานในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทาให้
เกิ ดระบบเศรษฐกิ จที่ เป็ นการจ้ างงานให้ จบไปเป็ นครั้ ง ๆ หรื อการจ้ างงานเป็ นครั้ งคราว ที่ เรี ยกกั นว่ า “Gig
Economy” การจ้างงานอิสระจึงได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่ ฟรีแลนซ์ พาร์ตไทม์ เอาต์ซอร์ส ซึ่งอาจ
เรียกว่าแรงงานอิสระ (Gig Worker) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและ
รายได้สูงขึ้น ผ่านการพัฒนา ทักษะแรงงาน ตามบริบทของพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งดาเนินการ
ตามแนวทางการดาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า
ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ด้านการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งกระบวนการ
1. คณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรระดับพื้นที่
(กลั่นกรองกลุ่มเป้ำหมำยผู้มีบตั รสวัสดิกำรแห่งรัฐ ทีม่ ีคุณสมบัติ
ตำมเกณฑ์ของโครงกำร)
2. จัดทำแผนกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำน/หลักสูตรกำร
ฝึกอบรม

3. รับสมัครแรงงำนผู้มีบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐ สร้ำงควำมเข้ำใจ และแนะแนว
อำชีพ

6. ให้คำปรึกษำกำรประกอบอำชีพให้แก่
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมแรงงำน

7. จัดหำชุดเครื่องมือพื้นฐำนชุดกำรฝึก
(ชุดเครื่องมือทำมำหำกิน)
ให้แก่ผู้สำเร็จกำรฝึกอบรม

4. คัดเลือกลุ่มเป้ำหมำย
ที่มีคุณสมบัติเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม

วัดผลสำเร็จเชิงปริมำณ :

วัดผลสำเร็จเชิงคุณภำพ :

จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐที่
ยืนยันเข้ำรับกำรฝึก ได้เข้ำรับกำร

วัดผลสำเร็จเชิงคุณภำพ : ผู้มีบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 มีรำยได้เพิ่มขึ้น
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(ภายใน 3 เดือน)

8. ติดตำมประเมินผลสำเร็จโครงกำร
(ในกรณีที่ไม่มีงานทา ต้องให้คาปรึกษา)
แนะนา เพือ่ ให้มีงานทาต่อไป)

5. ฝึกอบรม (ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ)
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ระยะเวลำฝึก 30 ชม.

ฝึกอบรมตำมโครงกำร 31,500 คน

14. โครงกำรเสริมสมรรถนะแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีรองรับกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 (เจ้าภาพ สพท.)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกลไกรองรับการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2) เพื่อ ยกระดับ ศัก ยภาพทัก ษะและสมรรถนะของคนในช่ว งวัย ทางานให้มี คุณ ภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือด้วยเทคโนโลยี สาหรับเป็นฐานในการต่อยอด
ความรู้
ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทางานให้มากขึ้น
4) เพื่อเพิ่มสัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้อยู่ในระดับที่จะสามารถ
เติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
กลุ่ม เป้ำ หมำย / เป้ำ หมำย แรงงานใหม่ ผู้ ว่า งงาน แรงงานในสถานประกอบกิจ การ แรงงานทั่ ว ไป
งบประมำณ จานวน 15,192,900 บาท
แนวทำงดำเนินงำน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ เป้าหมาย จานวน 6,080 คน โดยดาเนินการฝึกอบรมฝีมือ
ด้านเทคโนโลยี และต่อยอดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทั ล การผลิต
อัตโนมัติ และหุ่น ยนต์ ให้แก่ แรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการมีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 30 ชม. กากับควบคุมกระบวนการฝึกอบรมให้มีคุณภาพด้ว ยระบบประกันคุณภาพการพัฒ นาฝีมือ
แรงงาน
พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัด
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-

-

ลำดับ
โครงกำร / ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ที่
เชิงปริมำณ
1 โครงกำรพัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่
- จานวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
2,500
- ผู้ที่สาเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
2 โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติรองรับกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
- จานวนบุคลากรและแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนได้รับการพัฒนา
1,000
ฝีมือไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
- บุคลากรและแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนได้รับการพัฒนาฝีมือไม่
ต่ากว่าร้อยละ
3 โครงกำรยกระดับผลิตภำพและพัฒนำกำลังคนเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรม
- จานวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
5,200
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
- จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย
4,900
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
- จานวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
2,750
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
- ผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะมีประสิทธิภาพการทางานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ
6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย
- จานวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
800
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่ มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนชั้นสูงในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก
- จานวนแรงงานและวิทยากรต้นแบบได้รับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ากว่า
3,000
เป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ

ค่ำเป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
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ลำดับ
โครงกำร / ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ที่
เชิงปริมำณ
8 ผลผลิตพัฒนำ/ขับเคลื่อนควำมร่วมมือเครือข่ำย และส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำน
- จานวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
3,402,200
- จานวนแรงงานเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตามกฎหมาย
17,000
- จานวนพนักงานที่เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบ
กิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มี
ศักยภาพในการทางานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ าร้อยละ
9 โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำนรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
- จานวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
8,000
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 โครงกำรยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับ
กำรแข่งขัน
- จานวนแรงงานเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ไม่
13,0000
ต่ากว่าเป้าหมาย
- แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ
11 โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำร
ประกอบอำชีพ
- จานวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
15,520
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับสำกล
- จานวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไ ม่ต่ากว่าเป้าหมาย
1,240
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
13 โครงกำรพัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
- จานวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันเข้ารับการฝึกได้รับการ
31,500
ฝึกอบรมตามโครงการ
- ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ
14 โครงกำรเสริมสมรรถนะแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีรองรับกำรทำงำนใน
ศตวรรษที่ 21
- จานวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานได้ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
6,080
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
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โครงกำร พัฒนำตำมศักยภำพของพื้นที่
1. หลักกำรและเหตุผล
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ปั ต ตานี นราธิ ว าส สงขลาแล ะสตู ล
ได้ประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบการใช้ชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ การลงทุน การประกอบธุรกิจ รวมทั้งปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดารงชีวิตของประชาชน นาไปสู่
ปัญหาในหลายมิติเชื่อมโยงกัน ทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็ น ประเทศเพื่อ นบ้ านที่ มีเขตแดนติ ดกั บจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ส่ งผลให้ คนไทยที่ทางานในประเทศ
มาเลเซียมีความประสงค์เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจานวนมาก
รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ที่ต้องเร่งแก้ไขมุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหา
ที่มีอยู่เดิมให้หมดสิ้นไปและเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น กรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 - 2570 ที่มุ่งเน้นคลี่คลายปัญหาโดยอาศัยประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และมุ่งบรรลุเป้าหมายในการลดเงื่อนไขความหวาดระแวง ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือข้อเรียกร้องอื่น ๆ พร้อมลดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2570 และร่างนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2564 - 2566) จึงน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”รวมทั้ง แนวพระราชดาริ “จิตอาสา เราทาความดี
ด้วยหัวใจ” เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเสริมสร้างการพึ่งพา
ตนเองของประชาชน ชุมชน การบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 20 ปี นโยบาย
กระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนากาลังคนด้านแรงงานให้มีทักษะในการประกอบอาชีพจึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ารวมทั้ง
รองรับการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ไปทางานในต่างประเทศได้รับ ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีรายได้ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เพราะการทาให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
กับภาคอื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดาเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย
ให้มีทักษะอาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
3. กลุ่มเป้ำหมำย / เป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนยากจนตามข้อมูล TPMAP กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในประเทศ
มาเลเซียและกลุ่มแรงงานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ ซึ่งเดินทางกลับภูมิลาเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) และประชาชนทั่วไป
เป้าหมาย ฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวนทั้งสิ้น 2,500 คน (125 รุ่น
รุ่นละ 20 คน)
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
5. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
6. หลักสูตรกำรฝึกอบรม
จัดฝึ กอบรมตามหลั กสู ตรกลางของกรมพัฒ นาฝี มือแรงงาน หรือ หลั กสู ตรที่ส อดคล้ องตามความ
ต้องการของแรงงานในพื้นที่ โดยหลักสูตรกาหนดจากหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
7. แนวทำงกำรดำเนินงำน
7.1 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวทาง
ในการดาเนินโครงการ
7.2 กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการ โดย ศอ.บต หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
7.3 จัดทาแผนปฏิบัติการ/แผนการฝึกอาชีพ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอาชีพ
7.4 ศอ.บต. หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนแรงงานในพื้นที่
เป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ประสานกลุ่มเป้าหมาย
รวบรวมข้อมูลรับสมัคร และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7.5 ศอ.บต หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่รวบรวมข้อมูล/ทาบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
เป็นความต้องการ/ประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการฯ แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม และกาหนดห้วงเวลาการฝึกอบรม
7.6 จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในการฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย และ
สอดรับกับความต้องการของกาลังแรงงานในพื้นที่ และปัจจัยในการดาเนินการฝึกที่เกี่ยวข้อง เช่น งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์การฝึก วิทยากร สถานที่ฝึก เป็นต้น
7.7 ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยใช้หลักสูตรที่กาหนด
หลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และหลักสูตรตามความต้องการของประชาชนที่ส อดรับกับ
วัฒ นธรรม และการประกอบอาชี พ ในชุม ชน ตัว อย่ า งหลั ก สู ต รที่ด าเนิ นการฝึ ก เช่ น การติด ตั้ง เครื่ องวั ด
คุณสมบัติด้วยระบบ IOT การติดตั้งเครื่องรดน้าด้วยระบบอัตโนมัติ การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ การเพิ่ม
มูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป การบารุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การเพิ่มมูลค่าเพื่อจาหน่าย
สินค้าในยุคดิจิทัลการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ การใช้สมาร์ ตโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ การทาผ้าบาติก การ
ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ บราริสต้ามืออาชีพ บาเทนเดอร์มืออาชีพ การขายของออนไลน์ (E-Commerce) และ
สาขาอื่น ๆ ตามความต้องการในการประกอบอาชีพ
7.8 จัดให้มีการแนะแนวอาชีพหรือการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สาเร็จการฝึก โดยประสานสานักงาน
จัดหางานจังหวัด ธนาคารอิสลามและธนาคารออมสิน เพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ
7.9 ประเมินผลการฝึกอบรมการวัดการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึก (Pretest) การทดสอบหลังการฝึก
Posttest) และออกวุฒิบัตรสาหรับผู้สาเร็จการฝึกอบรม
.
7.10 ประเมินผลโครงการและรายงานผลความสาเร็จของโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
7.11 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอาชีพตามโครงการ
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8. งบประมำณ
งบประมาณปี พ.ศ. 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,680,000 บาท (เก้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ถัวจ่ายและเบิกจ่ายทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนี้
8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (เป้าหมาย 2,500 คน 125 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาคทฤษฎี (600 บาท x 6 ชม. x 1 คน x 125 รุ่น)
=
450,000 บาท
- ภาคปฏิบัติ (600 บาท x 24 ชม. X 1 คน x 125 รุ่น)
=
1,800,000 บาท
(2) ค่าวัสดุในการฝึกอาชีพ
(2,100 บาท x 2,500 คน)
=
5,250,000 บาท
(3) ค่าอาหารกลางวัน (150 บาท x 2,500 คน X 5 วัน)
=
1,875 000 บาท
(4) ค่าบริหารจัดการโครงการต่อรุ่น อาทิ ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าวุฒิบัตร ค่าติดตามผลหลังจากการจบฝึกฯลฯ
(2,440 บาท x 125 รุ่น)
=
305,000 บาท
ค่ำใช้จ่ำยต่อรุ่น
=
77,440 บำท
ค่ำใช้จ่ำยต่อคน
=
3,872 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นทั้งโครงกำร
= 9,680,000 บำท
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนาไปดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าวิทยากร วั สดุฝึก ตลอดจน
ค่าบริหารจัดการในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง
ภายใต้ระเบียบราชการที่กาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ถือปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ในการ
เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ค่า ตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
9. วิธีติดตำมผลกำรดำเนินงำน
9.1 ติดตามผลการฝึกอบรม จากการรายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (Data Center)
9.2 ประเมินผลการดาเนิน โครงการ ติดตามผลสั มฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อพิจารณา
หลักสูตร วิธีการ การมีงานทา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการฝึกอาชีพตามหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม มีความรู้ ทัก ษะฝีมือความ
ชานาญในการประกอบอาชีพ
10.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ช่วยแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมาย สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างปกติสุข มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมีครอบครัว/ชุมชนให้
การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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10.3. การบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาและส่งเสริมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.4 เพิ่มโอกาสทางเลือกให้แก่แรงงานภาคเกษตรในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ้างงาน
และนอกระบบการจ้ างงาน ในสายอาชีพของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส่ ง หรืออาชีพเกษตร
อุตสาหกรรมรวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และลดภาระค่าใช้จ่าย
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดย กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพ
แรงงานสตรีและเยาวชน
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โครงกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติรองรับกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
1. หลักกำรและเหตุผล
จากข้อมูลภาวะสังคมไทยในไตรมาส 4 ปี 2564 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ได้ ร ายงานความเคลื่ อนไหวทางสั งคมของไทยประเด็นด้ านแรงงานว่า ตลาดแรงงานไทยได้รั บ
ผลกระทบรุนแรงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี
ความเข้มงวด ส่งผลให้มีผู้ ว่างงานและอัตราการว่างงานสูงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมี
จานวนผู้ว่างงานทั้งสิ้น 6.3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.64 โดยพบว่าการว่างงานในระบบผู้รับ
ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว่ า งงานของส านั ก งานประกั น สั ง คม มี จ านวน 253,348 คน คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ
ผู้ประกันตนร้อยละ 2.27 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานประกอบกิจการหลายแห่ง
เริ่มฟื้นตัว ผู้ว่างงานเริ่มกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน แต่กลับประสบปัญหาการลักลอบเข้าประเทศไทยของ
แรงงานต่างชาติที่เข้ามาหางานทามีจานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการว่างงานของแรงงาน
ไทย ซึ่งยังคงมีอัตราการว่างงานสูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานของปี 2563
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยจึงต้องหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเลขการว่างงานเพิ่ม
สูงขึ้น อีกด้านต้องดาเนินการลดอัตราการว่างงานที่มีอยู่ ให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปด้วย เพื่อส่งเสริมการมีงานทา
ให้กับผู้ว่างงาน ให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้กับหัวหน้า
งานของแรงงานต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาท างานในประเทศไทย ให้ ส ามารถท างานให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐานของไทย
โดยเฉพาะแรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วบริ ก าร และอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ ง รั ฐ บาลให้
ความสาคัญเป็นลาดับแรกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
กระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน
(Reskill และ Upskill) ให้มีขอบเขตทักษะเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการว่างงานของแรงงานไทย และส่งเสริม
แรงงานต่างชาติที่ทางานในประเทศไทยให้มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานกาหนด โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีภ ารกิจ การด าเนิ น งานที่เ กี่ย วข้อ ง และสอดคล้ อ งกั บกรอบการด าเนิน งานของกลุ่ ม ประเทศอนุภู มิภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง (GMS) ในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน ผ่านการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานส่ ว นกลางของกรมพั ฒ นาฝี มือแรงงาน ที่ มีภ ารกิจในการพัฒ นาฝี มื อ
และศั กยภาพแรงงานในพื้น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ กลุ่ มประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง รวมถึ ง แรงงาน
ในประเทศไทย ให้มี ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถและรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม
ให้แก่ครูฝึกและบุคลากรจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการสัมมนาระหว่างประเทศ
กรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน โดยสถาบัน พัฒ นาฝี มือ แรงงานนานาชาติ มีวิสั ยทั ศน์ ในการดาเนิน งาน
ที่ชัดเจน คือ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง มีเป้าประสงค์
สาคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง รวมถึงแรงงานในประเทศไทย
มีขีดความสามารถและศักยภาพด้านแรงงานเพิ่มขึ้น จึงได้ จัดทาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานไทย
ในช่วงคลี่คลายจากสถานการณ์ COVID-19 ซึง่ ยังคงมีข้อจากัดในเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วม
การฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
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2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill และ Upskill) ในกลุ่มหลักสูตรภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว บริการ และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ให้กับแรงงานไทยและแรงงานในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2.2 เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู การจ้างงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทาของแรงงานใหม่ หรือแรงงานสามารถ
ประกอบอาชีพด้วยตนเองได้
2.3 เพื่อส่ งเสริมความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
3. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ ประกอบกิจการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ว่างงาน แรงงาน
ในระบบ และแรงงานนอกระบบของประเทศไทย จานวน 1,000 คน
4. รูปแบบกำรดำเนินงำน
4.1 จั ดฝึ กอบรมทักษะฝี มือแรงงานให้ กับ บุคลากรภาครั ฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ ประกอบกิจการ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ว่างงาน แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบของประเทศไทย ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมปกติ การฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม จานวน 50 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม
1,000 คน
4.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Workforce Ecosystem เพื่อเตรียมความพร้อมกาลังแรงงานให้ก้าว
ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล จานวน 1 ครั้ง
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
5.2 เก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความจาเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย
5.4 ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สารวจความต้องการฝึก
5.5 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสม
5.6 จัดทาแผนการดาเนินงาน
5.7 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ และประสานงานในพื้นที่เป้าหมาย
5.8 ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
5.9 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
5.10 ติดตามผลการดาเนินงาน
5.11 ประเมินผลโครงการ
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6. วงเงินงบประมำณ
งบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
กิจกรรม
จำนวนเงิน (บำท)
1. พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนรองรับกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ
ค่ำตอบแทนและใช้สอย วัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
วิทยากรภาคเอกชน (วิทยากรหลัก) จานวน 1 คน x 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 50 รุ่น
1,800,000
วิทยากรภาคเอกชน (วิทยากรผู้ช่วย) จานวน 1 คน x 600 บาท x 30 ชั่วโมง x 50 รุ่น
900,000
1.2 ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะวิทยากรภาคเอกชน จานวน 2 คน x 1,500 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ x 50 รุ่น
300,000
ค่าอาหาร จานวน 24 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 5 วัน x 50 รุ่น
900,000
(ผู้เข้ารับการฝึก 20 คน วิทยากร 2 คน ผู้ประสานงาน 2 คน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 24 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน x 50 รุ่น
300,000
1.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุฝึกอบรม 500 บาท x 20 คน x 50 รุ่น
500,000
รวม 1.
4,700,000
2. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร E-Workforce Ecosystem เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำลัง
แรงงำนให้ก้ำวทันและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและดิจิทัล
ค่ำตอบแทนและใช้สอย วัสดุ
2.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคเอกชน จานวน 6 คน x 1,200 บาท x 1 ชั่วโมง x 1 วัน
7,200
2.2 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
ค่าพาหนะวิทยากรภาคเอกชน จานวน 6 คน x 1,500 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ
18,000
ค่าพาหนะผู้สัมมนา จานวน 60 คน x 1,500 บาท x 2 เที่ยวไป-กลับ
180,000
ค่าที่พักวิทยากรภาคเอกชน 1,200 บาท x 6 ห้อง x 1 คืน (พักเดี่ยว)
7,200
ค่าที่พักผู้สัมมนา 1,500 บาท x 30 ห้อง x 1 คืน (พักคู่)
45,000
ค่าอาหาร จานวน 70 คน x 250 บาท x 1 มื้อ
17,500
(ผู้สัมมนา 60 คน วิทยากร 6 คน ผู้ประสานงาน 5 คน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
7,000
2.3 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสัมมนา 301.67 บาท x 60 คน
18,100
รวม 2.
300,000
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7. แผนกำรดำเนินงำน
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับการฟื้น
ตัวทางเศรษฐกิจ
2. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
E-Workforce Ecosystem
เพื่อเตรียมความพร้อมกาลังแรงงานให้ก้าว
ทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน (ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1,000 คน

1 ครั้ง

8. สถำนที่ดำเนินกำร
8.1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน /สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน /ส่วน
ราชการ / สถานที่เอกชน
8.2 สถาบันการศึกษา/องค์การมหาชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานที่เอกชน ตามแนวระเบียง NSEC, EWEC,
SEC
8.3 พื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, EWEC, SEC
9. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
9.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
พ.ศ. 2554
9.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
9.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 แรงงานในประเทศไทย มีผลิตภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
10.2 ลดปัญหาแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย
10.3 ลดปัญหาการว่างงานของในประเทศไทย
10.4 แรงงานในประเทศไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10.5 ภาพรวมระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น
10.6 ปัญหาทางสังคมของประเทศไทยลดน้อยลง
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 777471 และ หมายเลขโทรสาร : 053 777472
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โครงกำร ยกระดับผลิตภำพและพัฒนำกำลังคนเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรม
1. หลักกำรและเหตุผล
อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคตเป็นหั วใจสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระยะยาว ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงได้กาหนดแนวทางที่จะ
ช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการ
ผลิตและบริ การใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการค้าให้ สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป การ
ส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานที่ให้ความสาคัญกับการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
มีม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล เพิ่ มบุ ค ลากรที่ มี ทั กษะและความรู้ต ามความต้ อ งการของตลาด
สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม ตลอดจนสนั บสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อย่างยั่งยืน
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพด้ า นการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานของประเทศ
ได้ดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในเป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellence Training Center) เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐและความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่
1) สถาบั น พัฒ นาบุ ค ลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่ ว นอะไหล่ ยานยนต์ (Automotive
Human Resource Development Academy : AHRDA) เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์/
ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งพัฒนาครูในอาชีวศึกษาให้มีทั กษะเชิงเทคนิคและบริหารจัดการเพื่อสร้างช่างเทคนิค
และวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ (พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ)
2) สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรสาขาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ ( Manufacturing
Automation and Robotics Academy : MARA) เพื่อพัฒนาบุคลากรและครูฝึกต้นแบบที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (พื้นที่ดาเนินการ จังหวัดชลบุรี)
3) สถาบั น พัฒ นาบุ คลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (Automation and
Mechatronics Academy : AMA) เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกาลั งแรงงาน
ในภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต และการบริ การที่ จะถูก ทดแทนด้ว ยเทคโนโลยีดิ จิทั ล ให้ ส ามารถสร้ างสรรค์
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (พื้นที่
ดาเนินการ จังหวัดขอนแก่น)
4) สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy: DISDA) ณ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อจัดทาแผนพัฒนากาลั งคน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม และเชื่อมโยงความ
ร่วมมือการพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล รวมถึงเพิ่มรูปแบบการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลในรูปแบบ online และ
offline ด้วย DSD Application ทั่วประเทศ (พื้นที่ดาเนินการ กรุงเทพมหานคร)
โดยมีผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานดังที่กล่าวมา ระหว่างปี 2562 - 2564 จานวน 9,991 คน
จากการประเมินผลในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ทุกโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นของความคุ้มค่าในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการฝึกอบรม พบว่า
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1) ด้านการมีงานทาและรายได้เฉลี่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ผ่านการฝึกอบรมในภาพรวม
มีงานทาร้อยละ 72.10 มีรายได้เฉลี่ย 11,554 บาทต่อเดือน หรือ 138,684 บาท/คน/ปี สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่า
ร้อยละ 23.05 เมื่อแยกประเภทการฝึกอบรมโดยเทียบกับค่าจ้างขั้นต่า พบว่าผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรยกระดับ
ฝีมือ (แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่า
ถึงร้อยละ 41.11 รองลงมาเป็นการฝึกเตรียมเข้าทางาน (แรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน) สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่า ร้อยละ
1.16 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากรทั้ งประเทศ คือ 198,000 บาท/คน/ปี นั้น ยัง
ห่างไกลอยู่มาก จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการพัฒนากาลังแรงงานให้สามารถช่วยยกระดับแรงงานให้มี
ทักษะสูงให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีพในระยะยาว ควบคู่ไปกับ
การยกระดับเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศพัฒนา
แล้วที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะต่อไป
2) ผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.36 มีค่ามากกว่าผลิตภาพแรงงานเป้าหมายที่กาหนดไว้
ร้อยละ2.5 ต่อปี ทั้งนี้ ผลิตภาพแรงงานมีที่มาจากรายได้ของแรงงาน หมายความว่าหากฝึกอบรมให้กับแรงงาน
รองรับตาแหน่งงานที่มีรายได้สูงย่อมส่งผลให้ผลลัพธ์ในระดับ Impact สูงขึ้นตามไปด้วย
3) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน ร้อยละ 44.67 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกาหนดไว้ ร้อยละ 35 เมื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ พบว่า มีบางโครงการ
ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ มีค่าประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานที่
สูงจากเกณฑ์เพียงร้อยละ 0.20 เท่านั้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ที่ควรต้องปรับปรุง
ให้ทนั ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อผลักดันให้แรงงานฝีมือที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Impact)
ด้านผลิตภาพแรงงานในระดับสูง คือ สามารถสร้างรายได้หรือมีผลิตภาพแรงงานสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่น
ในศักยภาพการดาเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางทั้ง 4 หน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึง
เสนอ “กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต” เพื่อฝึกอบรม
หลักสูตร ยกระดับฝีมือให้ กับ บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล เฉพาะทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่ ตาแหน่งงานที่ขาดแคลน หรือตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพรายอุตสาหกรรม สมรรถนะบุคลากรใน
อนาคต สาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่ได้ดาเนินการ สารวจความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบ
กิจการในกลุ่มดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมและบริการ ให้มีผลิตภาพแรงงาน
ในระดับสูง
2.2 เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้
เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 เพื่อยกระดับศักยภาพในการดาเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง
และ สถาบั นพัฒนาฝี มือแรงงาน สานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
53

2.4 เพื่อยกระดับ Upskill และ Reskill ให้กับบุคลากรและกาลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ได้แก่ ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถ
ทางานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมและบริการ จานวนรวม
ทั้งสิ้น 5,200 คน (260 รุ่น รุ่นละ 20 คน) ดังนี้
3.1 Newskill ได้แก่ 1) นักศึกษากลุ่มสหกิจศึกษา (ป.ตรี) 2) กลุ่มทวิภาคี (อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
และ ปวส. 3) แรงงานใหม่
3.2 Upskill แรงงานในสถานประกอบกิจการ
3.3 Reskill แรงงานและผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะหรือประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีกำรดำเนินงำน / กิจกรรม
4.1 กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒ นาฝี มื อแรงงาน ด าเนิน การชี้แ จงแผนพั ฒ นาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพรายอุตสาหกรรม และข้อมูลทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill Set) และตาแหน่ง
งานซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 – 2567
ของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่ได้
ดาเนินการสารวจความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ชี้แจงแนวทางและขั้นตอน
การดาเนินโครงการให้หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการทราบ
4.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการฝึกอบรม
โดยมุ่งเน้นเฉพาะทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่
ตาแหน่งงานที่ขาดแคลน หรือตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพรายอุตสาหกรรม สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
และหน่ วยงานอื่น ที่ได้ดาเนิน การสารวจความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว จัดทาแผนการฝึกอบรมและแผนส่งเสริมการมีงานทาภายใต้โครงการ แล้วแจ้งมายังกองแผนงานและ
สารสนเทศ พร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการ
4.3 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
วิธีการประเมินผล กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม
อนึ่ง การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สามารถ
เติมเต็มทักษะที่ขาดหายไป และช่วยยกระดับทักษะฝีมือได้อย่างแท้จริง ซึ่งอาจนาเอาการวิเคราะห์ทักษะฝีมือ
(Competency) เป็นรายบุคคลมาใช้ในการพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ แรงงาน ส่วนที่เป็น (Soft skills)
ควรเป็นหลักสูตรที่ช่วยเติมเต็มให้เป็นแรงงานคุณภาพหรือเติมเต็มให้กับกลุ่มภาคบริการที่เป็นรายได้หลักของ
ประเทศ เช่น ด้านการสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ การบริหารจัดการงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไข
ปัญหา เป็นต้น
4.4 รับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง หรือสถาน
ประกอบกิจการ หรือหน่วยฝึกอื่น (โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง)
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4.5 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ระยะเวลาที่กาหนด และประเมินผลการฝึกตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรม
หลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ตามเป้ า หมายและกิ จ กรรม
ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป้าหมาย
จานวน 1,000 คน (50 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
(2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิ ตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เป้าหมายจานวน
2,000 คน (100 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
(3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ จานวน 1,000 คน
(50 รุ่นรุ่นละ 20 คน)
(4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนร่วมกับสถาบัน/สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่มีศักยภาพ เป้าหมาย 1,200 คน (60 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
4.6 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง รายงานผลการฝึกให้กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานทราบ
4.7 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง สานักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันการเงินและสถานประกอบ
กิจการในธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมกันดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกที่ว่างงาน ได้รับการบรรจุ
เข้าทางานตรงตามทักษะและสมรรถนะ มีรายได้อย่างเหมาะสม หรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อย รายงานผลการส่งเสริมการมีงานทา ให้กองแผนงานและสารสนเทศ
ทราบ
4.8 กองแผนงานและสารสนเทศ กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ นาเสนอกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรายงานให้สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทราบต่อไป
5. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
6. แผนกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน / กิจกรรม

1

2

3

เดือนที่
4 5 6

7

8

9

1. ชี้แจงโครงการให้สถาบันพัฒนา
บุคลากรเฉพาะทาง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. จัดทาแผนการฝึกอบรมและแผน
ส่งเสริมการมีงานทาภายใต้โครงการ
3 ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทาหลักสูตร
การฝึกอบรมและวิธีการประเมินผล
กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกใน
แต่ละหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรมที่
เหมาะสม
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กำรดำเนินงำน / กิจกรรม

1

2

3

เดือนที่
4 5 6

7

8

9

4. รับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ
การฝึกอบรม
5. ดาเนินการฝึกอบรม ประเมินผล
และรายงานผลการฝึก
6. ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกที่ว่างงาน ได้รับ
การบรรจุเข้าทางาน และรายงานผล
7. งบประมำณ งบประมาณจานวน 14,820,000 บาท ทุกรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ถัวจ่ายและ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนี้
(1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เป้าหมายจานวน 1,000 คน (50 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมาณ 2,850,000 บาท
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
งบประมำณ
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 30 ชม. x 1 คน x 50 รุ่น)
1,800,000
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (1,050 บาท x 1,000 คน)
1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย
2,850,000
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
57,000
ค่าใช้จ่ายต่อคน
2,850
(2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
เป้าหมายจานวน 2,000 คน (100 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมาณ 5,700,000 บาท
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
งบประมำณ
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 30 ชม. x 1 คน x 100 รุ่น)
3,600,000
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (1,050 บาท x 2,000 คน)
2,100,000
รวมค่าใช้จ่าย
5,700,000
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
57,000
ค่าใช้จ่ายต่อคน
2,850
(3) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
เป้าหมาย จานวน 1,000 คน (50 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมาณ 2,850,000 บาท
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 30 ชม. x 1 คน x 50 รุ่น)
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (1,050 บาท x 1,000 คน)
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

งบประมำณ
1,800,000
1,050,000
2,850,000
57,000
2,850
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(4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
เป้าหมายจานวน 1,200 คน (60 รุ่น รุ่นละ 20 คน) งบประมาณ 3,420,000 บาท
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 30 ชม. x 60 รุ่น)
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (1,050 บาท x 1,200 คน)
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

งบประมำณ
2,160,000
1,260,000
3,420,000
57,000
2,850
,000

8. สถำนที่ดำเนินกำร
สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง AHRDA / MARA / AMA และ DISDA (DISDA ประสานสถาบัน/
สานักงานที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ร่วมดาเนินการ)
9. หน่วยงำนร่วมดำเนินกำร
9.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน สานักงานจัดหางานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สถาบันการเงินสมาคม
หรือองค์กรอาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและสถานประกอบกิจการ โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการฝึกอบรมใน
พื้นที่ จัดทาแผนการฝึกอบรมและแผนส่งเสริมการมีงานทาภายใต้โครงการ แล้วแจ้งมายังกองแผนงานและ
สารสนเทศ
9.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมและวิธีการ
ประเมินผล รับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรื อสถานประกอบกิจการ หรือหน่วยฝึกอื่น (โดยอยู่ในการ
ควบคุมดูแลของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)
ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กาหนด ประเมินและรายงานผลการฝึกให้กองแผนงานและ
สารสนเทศทราบ
9.3 สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
สานักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันการเงินและสถานประกอบกิจการในธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมกัน
ดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกที่ว่างงาน ได้รับการบรรจุเข้าทางานตรงตามทักษะและสมรรถนะ มีรายได้
อย่างเหมาะสม หรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อย รายงานผล
การส่งเสริมการมีงานทา ให้กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ
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10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เกิดการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับจังหวัดอย่างแท้จริงและแรงงานที่
ผ่านการฝึกอบรมมีผลิตภาพแรงงานในระดับสูง
10.2 แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีรายได้สูงขึ้นเทียบเคียงกับรายได้ของ
กาลังแรงงานของประเทศและนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
10.3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กองแผนงานและสารสนเทศ โดย กลุ่ มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ และสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
1. โครงกำร โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลาย
ประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวม โดยประเทศไทยเกิดการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
สังคม และผู้ประกอบการธุรกิจอย่างรุนแรง โดยคาดว่ามี SME จานวน 3.1 ล้านราย ประกอบด้วย (1) ภาค
การค้า 1,294,796 ราย(2) ภาคบริการ 1,260,652 ราย (3) ภาคผลิต 536,044 ราย (4) ภาคเกษตร 57,404
ราย จานวนการจ้างงาน 12,714,916 คน
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการกระจายฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงในบางพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี 2565 จนถึงปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในทุกระดับ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยังได้มอบหมายให้กระทรวง
แรงงานติดตามสถานการณ์แรงงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจให้มั่นใจว่าการจ้างงานดีขึ้นได้ต่อเนื่อง และให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับ (Upskill) ปรับระดับฝีมือแรงงาน (Reskill) ให้แก่
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยเฉพาะในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและผู้ว่างงานอื่นๆ
เป็นธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อม โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจการจัด
ประชุมและจัดแสดงสินค้า ธุรกิจขนส่ง สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ ธุรกิจอื่นๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) หมุดหมาย ที่ 2 ไทยเป็น
จุดหมาย ของการท่องเที่ยว ที่เน้ นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ แข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดั บ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเชื่อมโยง กับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การ
ปรั บ โครงสร้ างภาคการผลิ ตและบริ การสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้ภ าคการท่องเที่ยวมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับห่วง
โซ่มูลค่าได้ 2) การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ 3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง โอกาสและความเป็นธรรม และ 4) การ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการ บริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน Skill
Development จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนาทักษะกาลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ” เพื่อรองรับ
เหตุผลความต้องการที่กล่าวถึงในข้างต้น โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งให้การพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
และระดับสากลต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยว
3.2 เพื่อ Upskill และ Reskill แรงงานให้สามารถทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
3.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว
4. เป้ำหมำย
4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
5.1 แรงงานมีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวและบริการ สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2 แรงงานในสถานประกอบกิจการมีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทักษะที่ดีในการทางาน ช่วยให้งาน
มีศักยภาพยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์
แรงงานผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
7. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ (KPIs)
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

เชิงปริมำณ แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ไม่น้อยกว่า 4,900 คน
เชิงคุณภำพ ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40

หน่วยนับ

จำนวน

คน

4,900

ร้อยละ

40

8. พื้นที่ดำเนินกำร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
9. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
10. รำยละเอียดกิจกรรมและงบประมำณ การพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 11,270,000
บาท

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 30 ชม. x 1 คน x 245 รุ่น)
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (500 บาท x 4,900 คน)
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

งบประมำณ
8,820,000
2,450,000
11,270,000
46,000
2,300
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11. กำรติดตำมประเมินผล:
11.1 วิธีการ ประเมินผลการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตร
11.2 เครื่องมือ แบบประเมินผล
11.3 ระยะเวลา หลั งการฝึ กอบรมโดยการบันทึกผลการฝึ กลงในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
ของกรม
12. ผู้รับผิดชอบ : นายสมศักดิ์ แสงอุไร ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
เบอร์มือถือ 094 7787885 e-mail tang_dsd@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวชนิภา อุทัยแพน ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบอร์มือถือ 099 6175510
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
เป้าหมายจานวน 2,750 คน งบประมาณจานวน 10,617,000 บาท
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
1.1. หลักกำรและเหตุผล
รั ฐบาลได้ก าหนดเป้ าหมายให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางโลจิ สติกส์ ในภูมิ ภาคอินโดจี น ซึ่ งส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติ กส์ของประเทศไทย
โดยการปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน เป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564) จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า การบริ ก าร และการลงทุ น ในภู มิ ภ าค
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ (1) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน (2) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เพื่อ สนับสนุนความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และการดาเนินการลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กระทรวง
แรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่มุ่งเน้นให้กาลังแรงงาน
มีศักยภาพเพียงพอต่อการส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มีน โยบายในการ
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุร กิจ โลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากมาตรการยับยั้งโรค
ระบาดของแต่ ล ะประเทศ ส าหรั บ การด าเนิ นธุ รกิ จภายในประเทศได้ มี การปรั บรู ปแบบการด าเนิ นธุ รกิ จ
จากรู ปแบบออฟไลน์ สู่ รู ปแบบออนไลน์ ส่ งผลให้ ผู้ บริการโลจิ สติกส์ ต้องปรับเปลี่ ยนรู ปแบบธุรกิจเป็น B2C
(Business to Customer) ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนด้านระบบเครือข่าย และเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อให้ บุคลากรในสถานประกอบกิจการได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิส ติกส์ และเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการสานต่อความสาเร็จในการเตรียมกาลังคนรองรับ ความ
ต้องการของธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้พร้อมรับกับการขยายตัวและการแข่งขันในเวทีสากลดังนั้น
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจ
ขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีที่เป็นปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์รอง
รับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC).และพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ส่งผลต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอานวยความสะดวก
ทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่ตรงต่อความต้องการของการจ้างงาน
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1.2.2 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะ
เร่งด่วน
1.2.3 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทา มีรายได้ ภายหลังจบ
การฝึกอบรม
1.2.4 เพื่อ ยกระดับ ความสามารถของบุค ลากรด้า นโลจิส ติ ก ส์ใ ห้พ ร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงของ
ธุรกิจโลจิสติกส์ในรูปแบบความปกติใหม่
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย
แรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีทุกสาขา รุ่นละ 50 คน จานวน 5 รุ่น รวม 250 คน
1.4 วิธีดำเนินกำร
1.4.1 สารวจข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์จากสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชนเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 ใช้ตลาดนาการฝึกโดยประสานงานกับสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชน เครือข่าย และหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง เพื่อขอทราบตาแหน่ ง งานว่างที่ต้ องการบุคลากรด้านโลจิส ติกส์ และจัดทาสรุป รายล ะเอีย ด
ตาแหน่งงานว่าง รายงานเสนออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.4.3 จัดทารายละเอียดโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ
1.4.4 ประสานวิทยากร เพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการ
(1) ร่วมกันกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
- ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
(2) จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานโครงการ
(3) จัดทาเนื้อหา หัวข้อการฝึกอบรมตามโครงการ
(4) จัดทารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
1.4.5 ประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนแก่ ส ถานประกอบกิ จ การ ภาคเอกชน เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการตาม
กาหนดการที่เปิดรับสมัคร
(2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
(3) รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
(4) รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
1.4.6 จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
(1) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี
(2) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบภาคทฤษฎี
(3) ควบคุม กากับ ดูแลการสอบภาคทฤษฎี
(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(5) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์
(6) ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับสถานประกอบกิจการ
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(7) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการ
1.4.7 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ รายงานตัว
1.4.8 ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.4.9 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
1.4.10 จัดส่งเจ้าหน้าที่นิเทศตรวจเยี่ยม กากับ ดูแลการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
1.4.11 ฝากฝึกงานจริงในสถานประกอบกิจการที่ยินดีรับผู้สาเร็จการฝึกอบรมเข้าทางานทันที
1.4.12 จัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล ตรวจเยี่ยมการฝึกงานจริงในสถานประกอบกิจการ
1.4.13 ติดตามผลการมีงานทา มีรายได้ ภายหลังจบการฝึกอบรม
1.4.14 รายงานผลการฝึกอบรมและผลการมีงานทา มีรายได้ ให้ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.4.15 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การดาเนินงานโครงการสู่สังคม
1.5 ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
1.6 สถำนที่ดำเนินกำร
พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
1.7 งบประมำณ จานวนเงิน 4,290,000 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ก. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานระดับปริญญาตรี 4,268,000
(หลักสูตร 240 ชม. จานวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 250 คน)
1) ค่าตอบแทนวิทยากร
ภาคทฤษฎี 1 คน (1,200 บาท x 1 คน x 156 ชม.)
187,200
ภาคปฏิบัติ 4 คน (1,200 บาท x 4 คน x 68 ชม.)
326,400
2) ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท x 50 คน x 40 วัน)
240,000
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 40 วัน)
100,000
รวมค่าใช้จ่าย/รุ่น
853,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ หัวข้อการศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ 16 ชั่วโมง (2 วัน) ไม่มีค่าตอบวิทยากร

ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการหรือสรุปผล
การดาเนินโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 250 คน x 1 มื้อ) รวมเป็นเงิน 6,250 บาท
ค. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมของโครงการและจัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามผลและประเมินผลความคื บหน้าการดาเนิน
โครงการของทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทีมงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคใน
การดาเนินงาน
ค่าเดินทางไปราชการ (300 บาท x 2 คน x 1 ครั้ง x 1 รุ่น)
600 บาท
รวมค่าใช้จ่าย/รุ่น
600 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 5 รุ่น (5 รุ่น x 600 บาท)
3,000 บาท
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(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินการ กาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
คัดเลือกผู้ รับ การฝึ ก ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต หรือการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) เป็นต้น
1) ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาท x 10 คน x 1 มื้อ x 3 ครั้ง)
3,600 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 บาท x 10 คน x 2 มื้อ x 3 ครั้ง)
1,500 บาท
รวมเป็นเงิน 5,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมของโครงการและ/หรือจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ เป็นเงิน 7,650 บาท รวมเป็นเงิน 15,750 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน 4,290,000 บำท (สี่ล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ภายใต้ระเบี ยบราชการที่กาหนด
โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.8.1 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานมี คุณลักษณะและทักษะที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบกิจการ
ในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
1.8.2 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถเข้าทางานเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
1.8.3 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการ มีงานทา มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
1.8.4 ผู้ประกอบกิจการไทยในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศสูงขึ้น
1.8.5 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานมี ศักยภาพสูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์
ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal)
1.9 หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
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2. กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
2.1 หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพิ่มศักยภาพพัฒนาคนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ยกระดับรายได้ รวมถึงการลดความเหลื่อมล้า
ของคน ในประเทศ โดยปี งบประมาณที่ผ่ านมา กรมพั ฒนาฝี มื อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พั ฒนาแรงงาน
ของประเทศ โดยการเพิ่ม ทักษะให้กับกลุ่มแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นและมีความรู้เฉพาะทางเป็นแรงงานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับตรงกับการจ้างงานและความต้องการแรงงานในตาแหน่งงานต่าง ๆ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมาย เพิ่มทักษะให้กับบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์
ชาติดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายมุ่งเน้นและขยายการดาเนินงานโดยการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ (Upskill)
กลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในตาแหน่ง นักบริหารงาน ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริหาร ในคลังสินค้า
(Warehouse) และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ให้มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill)
นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID –
19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ธุร กิจ โลจิส ติกส์ด้านการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ และการจัดหาวัตถุดิบ
เนื่องจากมาตรการยับยั้งโรคระบาดของแต่ละประเทศ สาหรับการดาเนินธุรกิจภายในประเทศได้มีการปรับ
รูปแบบการดาเนิน ธุรกิจจากรูปแบบออฟไลน์ สู่รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริการโลจิสติกส์ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจเป็น B2C (Business to Customer) ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในด้านระบบเครือข่ายและเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งการฝึกอบรมมีความสาคัญในการเพิ่มทักษะ
ให้กับกลุ่มแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น และมีความรู้เฉพาะทางเป็นแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รองรับ กับความต้องการแรงงานในตาแหน่งบุคลากรในคลังสินค้า (Warehouse) บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง
(Advanced Skill) เช่น บุคลากรในระบบราง และคลังสินค้าสมัยใหม่ รวมทั้งกลุ่มแรงงานที่ต้องการพัฒนา
ทักษะในการใช้อุปกรณ์ อัตโนมัติด้าน (Software) จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิ
สติ ก ส์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม บุ ค ลากร ผู้ ป ระกอบกิ จ การ และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศได้
มาตรฐานสากล
2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพยกระดับแรงงานและปรับเปลี่ยนทักษะ (Upskill/Reskill) กลุ่มบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ ในตาแหน่งนักบริหารงาน ผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานบริหาร ในคลังสินค้า(Warehouse) และสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ให้มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill)
2.3 เป้ำหมำย
ฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ทางานอยู่แล้วหรือผู้ว่างงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ฝีมือตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2,000 คน
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2.4 ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำรตุลำคม พ.ศ. 2565– กันยำยน พ.ศ. 2566 รวม 1 ปี งบประมำณ
ที่ผ่ำนมำ และกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำ
(หน่วย : ล้านบาท)

ปีงบประมำณ
ก่อน ปี 2562

งบประมำณ
-

เงินนอกงบประมำณ (ต้องระบุ)
รำยได้
เงินกู้
PPP อื่น ๆ (ระบุ)
-

รวมทั้งสิ้น
-

ปี 2563

10,880,000

-

-

-

-

10,880,000

ปี 2564

9,000,000

-

-

-

-

9,000,000

ปี 2565

6,400,000

-

-

-

-

6,400,000

ปี 2566

5,160,000

-

-

-

-

5,160,000

ปี 2567

5,676,000

-

-

-

-

5,676,000

ปี 2568

6,243,600

-

-

-

-

6,243,600

6,868,000

-

-

-

-

6,868,000

50,227,600

-

-

-

-

50,227,600

ปี 2569
ถึงสิ้นสุดโครงกำร
รวมทั้งสิ้น

2.5 งบประมำณรวม 5,160,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
ค่ำใช้จ่ำยกำรพัฒนำบุคลำกรรองรับอุตสำหกรรมโลจิสติกส์
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน (1,200 บาท x 30 ชม. x 1 คน x 100 รุ่น)
2. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (780 บาท x 2,000 คน)
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

งบประมำณ
3,600,000
1,560,000
5,160,000
51,600
2,580

2.5 สถำนที่/พื้นที่ดำเนินกำร
หน่วยฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ เช่น จังหวัดที่ตั้ง
ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ได้แก่ แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic
Corridor: EWEC) แนวเหนือใต้ (North – South Economic Corridor : NSEC) และแนวตอนใต้ (Southern
Economic Corridor : SEC)
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2.6 บูรณำกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการหลัก ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า องค์กรวิชาชีพโลจิสติกส์ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่ ร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดอุ ต สาหกรรม สามารถน าไปพั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
2.7 แนวทำงกำรดำเนินงำน
2.7.1 ประสานบู ร ณาการหน่ ว ยงานสั งกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลั ย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ฯลฯ ในระดับพื้นที่ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงานในจังหวัดตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
2.7.2 ร่วมกับสมาคมวิชาชีพองค์กรวิชาชีพโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและดาเนินการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
(2) ดาเนินการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานตามหลักสูตรการฝึก
ยกระดับ (Upgrade Training) เพื่อให้นักศึกษา ผู้ว่างงานแรงงานในตาแหน่งบุคลากรในคลังสินค้า (Warehouse)
บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง (Advanced Skill) เช่น บุคลากรในระบบราง และคลังสินค้าสมัยใหม่ รวมทั้ง
กลุ่มแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะในการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติด้าน (Software) เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบที่จะเข้าฝึกดาเนินการฝึ กในระยะเวลาฝึก 30 ชม. จานวน
2,000 คน
2.7.3 แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้ กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตาแหน่งงาน
ว่าง (กรณีแรงงานประสงค์จะทางานในระบบการจ้างงาน)
2.8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
2.8.1 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณลักษณะและทักษะที่ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบ
กิจการในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์
ในรูปแบบความปกติใหม่ เช่น บุคลากรในคลังสินค้ามีทักษะสูงขึ้น และมีความรู้เฉพาะทางมีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อควบคุมบริห ารจัดการระบบโลจิสติกส์ และด้านการขนรองรับกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2.8.2 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถเข้าทางานเพื่ อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้
2.8.3 ผู้สาเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการ มีงานทา มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
2.8.4 ผู้ประกอบกิจการไทยในธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศสูงขึ้น
2.9 หน่วยงำนเจ้ำภำพ : สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดย กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
เทคโนโลยีการฝึก
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3. กิจกรรมพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรเฉพำะทำงรองรับอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์
3.1 หลักกำรและเหตุผล
การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญประการหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เนื่องจากจะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต และบริการ ลดต้นทุนการ
ผลิตและบริการที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถ
รองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ
ดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานข้อ 3.1 แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาที่ 9) ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการยกระดับ
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นมาตรฐานสากลและแข่งขันได้ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การให้บริการแบบครบวงจร รวมทั้งสร้าง
มาตรฐาน การขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทางและการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้องให้
สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการเป็ นศูนย์ กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิส ติกส์ ในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกาลัง
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กาลังแรงงานมีฝี มือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชี พ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรให้มีคุณภาพ ให้มีกระบวนการเรียนรู้ ใหม่ที่ทันต่อโลกธุรกิจในอนาคต จึงได้จัดทา “กิจกรรม พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์” เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติตามที่ กพร.ปช.
มอบหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเสนอกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรม
การบิ นและโลจิส ติกส์ เพื่อมุ่งเน้น ให้สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมในการฝึกอบรมทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน ที่มีทักษะ
หรือประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เฉพาะตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูงตาแหน่งงาน
รูปแบบใหม่ ต าแหน่ งงานที่ต้องการสูง หรื อตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในแผนพัฒ นาแรงงานและ
ประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และข้อมูลทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill
Set) และตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 12 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.
2563 – 2567 ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติ อาทิ
พนั กงานบริ การภาคพื้น (Ground Services Officer) ผู้ ดูแลคลั งสิ นค้า เจ้าหน้าที่ควบคุมคลั งสิ นค้า
(Warehouse officer/Inventory Controller) ผู้บริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Executive)
นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ (Logistics Data Specialist/Data Analyst) ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทาน
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และโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Specialists) พนักงานตรวจสอบแบบไม่ทาลาย (NDT (Non
Destructive Tester) Checker) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นแรงงานคุณภาพมีสมรรถนะและ
ทักษะทีส่ อดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง มีผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงขึ้น และสามารถประกอบอาชีพ
ได้ทันทีตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสู ง
ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่ ตาแหน่งงานที่ต้องการสูง ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
3.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ใหตอบสนองความตอง
การของภาคอุตสาหกรรม
3.2.3 เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้เป็นที่ยอมรับ
3.3 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แรงงานใหม่ แรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
และแรงงานที่มาจากอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานที่มีทักษะหรือประสบการณ์
ทางานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3.4 เป้ำหมำย : บุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีทักษะขั้นสูงไม่น้อยกว่า 500 คน (25 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
3.5 แผนกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
งบประมำณ

ก่อน ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ถึงสิ้นสุดโครงการ
รวมทั้งสิ้น

1,167,000
1,284,000
1,412,000
1,553,000
5,416,000

เงินนอกงบประมำณ
รำยได้ เงินกู้ PPP
อื่น ๆ
(ระบุ)
-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

1,167,000
1,284,000
1,412,000
1,553,000
5,416,000

3.6 สถำนที่/พื้นที่ดำเนินกำร : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและ
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
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3.7 แนวทำงกำรดำเนินงำน
3.7.1 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ดาเนินการชี้แจงแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึ กอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (พ.ศ. 2566-2570) และข้อมูลทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill Set) และ
ตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 – 2567
ของส านั ก งานสภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ และหน่วยงานอื่ นที่ ได้
ดาเนินการสารวจความต้องการบุคลากรจากสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ร่วมทั้งชี้แจงแนวทางและ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมในการ
ฝึกอบรมทราบ
3.7.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สมาคมหรือองค์กรอาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ
และสถานประกอบกิจการ โดยอาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ
จังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการฝึกอบรมในพื้นที่ จัดทาแผนฝึกอบรมภายใต้โครงการและแผน
ส่งเสริมการมีงานทา โดยให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการฝึกอบรมในหลักสูตรที่พัฒนาทักษะและสมรรถนะซึ่งเป็น
ที่ต้องการในตาแหน่งงานที่ใช้ทักษะสูง ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่ ตาแหน่งงานที่ต้องการสูงหรือตาแหน่งงานที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดในแผนพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติ กส์
และข้อมูลทักษะเพื่ออนาคต (Future Skill Set) และตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(S-Curve) 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 – 2567 ของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และแจ้งมายังกองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดาเนินการจัดสรรเป้าหมายและเงินงบประมาณ
3.7.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจัดทาหลั กสูตรการฝึ กอบรมและวิธีการ
ประเมินผล กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกในแต่ละหลักสูตร รูปแบบการฝึกอบรม
3.7.4 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันประชาสั มพันธ์การฝึกรับสมัครและ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจการ หรือหน่วยฝึกอื่น(โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สานักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน)
3.7.5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร ระยะเวลา
ที่กาหนดและประเมินผลการฝึกตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผู้ประกอบการธุรกิจ/
อุตสาหกรรมที่ร่วมดาเนินการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญั ติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานผลการ
ฝึกให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และกองแผนงานและสารสนเทศ ทราบ
3.7.6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันการเงินและสถานประกอบกิจการในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมกันดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกที่ว่างงาน ได้รับการบรรจุเข้าทางานตรงตามทักษะ
และสมรรถนะ มีรายได้อย่างเหมาะสม หรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อย
รายงานผลการส่งเสริมการมีงานทา ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และกองแผนงานและสารสนเทศ ทราบ
3.7.7 กองแผนงานและสารสนเทศ กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ นาเสนอกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรายงานให้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทราบต่อไป
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3.8 งบประมำณ จานวน 1,167,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1 คน
900,000 บาท
(1,200 บาท x 1 คน x 30 ชั่วโมง x 25 รุ่น)
2) ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
267,000 บาท
(534 บาท x 500 คน)
รวมค่ำใช้จ่ำย
1,167,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยต่อรุ่น
46,680 บำท
ค่ำใช้จ่ำยต่อคน
2,334 บำท
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง ภายใต้ระเบียบราชการที่กาหนด โดยคานึงถึงความ
จาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่ อประโยชน์ ต่ อการด าเนินการ การเบิกค่ าใช้ จ่ ายในการฝึกอบรมให้ถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

3.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.9.1 แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะซึ่งเป็นที่ต้องการในตาแหน่งงานที่ใช้
ทักษะสูง ตาแหน่งงานรูปแบบใหม่ ตาแหน่งงานที่ต้องการสูงหรือตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดใน
แผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และข้อมูล ทักษะเพื่อ
อนาคต (Future Skill Set) และตาแหน่งงาน ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2563 – 2567 ของสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
3.9.2 บุ คลากรเฉพาะทางด้านโลจิสติ กส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการยกะดับศักยภาพให้ เป็นที่
ยอมรับ
3.9.3 ฝึกอบรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง สถานประกอบกิจการและ
นักลงทุนทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
3.9.4 ส่งเสริมให้เกิดการมีงานทาอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาด้านทักษะฝีมือ
ของแรงงาน รวมถึงการบูรณาการการพัฒนากาลังแรงงานเพื่อลดความซ้าซ้อนและตอบสนองความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
3.10 หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ และสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย
กิจกรรม พัฒนำศักยภำพแรงงำนรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายการเป็ น ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว เศรษฐกิจ เติ บโตอย่า งมี เ สถี ยรภาพและยั่ง ยืน มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น พร้อมกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน
กลาง เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นกลไกสาคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคใต้ เป็นหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สาคัญ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการ
แห่งอนาคตที่มีศักยภาพ
คณะรั ฐ มนตรี มีมติเมื่อวัน ที่ 22 มกราคม 2562 เห็ นชอบและมอบหมายให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิน การตามผลการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร –
ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช หรือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่ างยั่งยืน มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ เศรษฐกิจใหม่และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบน โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้ง
ของพื้น ที่รวมทั้งอนุ รักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ คือความโดดเด่น และ
เอกลั ก ษณ์ ข องมรดกธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสวยงามตั้ ง แต่ ท้ อ งทะเลถึ ง ภู เ ขาสู ง มี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่
หลากหลายตามประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่มีการผสมผสานทางอารยธรรม ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลัก
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง และยั งคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทาให้มีความต้องการกาลังแรงงานที่มีคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเป็นหน่วยงาน
หลักทีต่ ้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนพ.ศ. 2562-2565 จึง
ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้กาลังแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการและกาลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาและยกระดับ ทักษะฝี มือด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการและกาลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)
2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
(จังหวัดชุมพรระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช) ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. เป้ำหมำย พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่กาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการและกาลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่
ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ จานวน 800 คน
4. ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
5. งบประมำณ จานวน 2,720,000 บาท
ค่ำใช้จ่ำย
5.1 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 40 รุ่น)
- ค่าวัสดุฝึก (1,300 บาท x 800 คน)
- ค่าบริหารจัดการ (200 บาท x 800 คน)
5.2 ติดตำมและประเมินผล
-ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
-ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3 - 4)

งบประมำณ
2,640,000 บำท
(ค่ำใช้จ่ำย 3,300 บำท/คน)
1,440,000 บาท
1,040,000 บาท
160,000 บาท
40,000
40,000
รวมวงเงิน 2,720,000 บำท
(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)

6. เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- แรงงานไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านดิจิทัล และด้านภาษาต่างประเทศ
และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้มีผลิตภาพในการทางานสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับ และสร้างความพึง
พอใจให้กับสถานประกอบกิจการ ตลอดจนแรงงานไทยมีความมั่นคงในการทางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- หน่วยงานของรัฐได้ทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงงาน กิจกรรม โครงการอื่นระยะต่อไป
7. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to target
gap)**
- กาลังแรงงาน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน
หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
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8. ผลที่คำดว่ำจะเกิด
(1) กาลังแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช) มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs)
(2) แรงงานในพื้ น ที่ ที่ ได้ รั บ การพัฒ นาแล้ ว มีร ายได้เ พิ่ มขึ้ นพ้ น กับ ดัก ผู้ มี ร ายได้ ป านกลางเป็น ผู้ มี
รายได้สูง
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กรมพัฒ นาฝี มื อแรงาน และหน่ว ยงานภาครัฐ อื่น ๆ มีแนวทางการยกระดับ การพั ฒ นาก าลั ง
แรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
9. ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ : "ระดับผลผลิต"
- กาลังแรงงานได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยละ 100
- หลักสูตรการฝึกอบรม หรือชุดการฝึกมีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100
เทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภำพ : "ระดับผลลัพธ์"
- กาลังแรงงาน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินตามมาตรฐาน
หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) แรงงานไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศ
และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้มีผลิตภาพในการทางานสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึง
พอใจให้กับสถานประกอบกิจการ ตลอดจนแรงงานไทยมีความมั่นคงในการทางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) กาลังแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช) มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals – SDGs)
(3) แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ แรงงานทั่วไป ผู้ถูก
เลิ กจ้ าง ผู้ ว่างงานทั่ว ไป และนั กศึกษาปี สุ ดท้าย ที่ต้องการยกระดั บความรู้ความสามารถและทักษะด้านการ
ท่องเที่ยว และบริการ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ :
ผู้ประสานงานหลัก นายสรรชัย ชอบพิมาย ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยี
การฝึก
โทรศัพท์/โทรสาร 06 5510 6166 E-mail mastertrainer.dsd@gmail.com
ผู้ประสานงาน นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
โทรศัพท์/โทรสาร 02 643 4981 E-mail mastertrainer.dsd@gmail.com
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โครงกำร : โครงกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนชั้นสูงในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
1. หลักกำรและเหตุผล
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีเป้าหมายยกระดับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้
กลายเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยการลงทุนในระยะ 5 ปีแรก
เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทั้งทางบกทางน้าและทางอากาศและสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมโลจิ สติกส์ ของเอเชียในอนาคตและการลงทุนสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึ่งเพิ่มจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์
การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์และสุขภาพครบวงจร เพิ่มเติม
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาข้างต้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะฝีมือกาลังแรงงานให้สูงขึ้น
กระทรวงแรงงานได้ เปิ ด ศู น ย์ บ ริ ห ารแรงงานเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวั น ออก EEC เพื่ อ เป็น ศู น ย์
ที่สามารถอานวยความสะดวกด้านแรงงานให้แก่นายจ้าง นักลงทุน ผู้ประกอบการ และแรงงาน ได้อย่างรวดเร็ว
และเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนด้านแรงงานได้อย่างแท้จริง เพื่ อตอบรับความ
ต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการกว่า 37,000 แห่ง และแรงงานกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ทั้งนี้ได้
กาหนดมาตรการขับเคลื่อนเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1) ระยะเร่งด่วน จัดหาแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่ EEC จานวน 14,767 อัตรา ให้กับสถาน
ประกอบกิจการกว่า 1,000 แห่ ง ซึ่ งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ สานักงาน EEC ในการสารวจ
ความต้องการ
2) ระยะกลาง 1-5 ปี ส ารวจความต้องการแรงงาน ส่ งเสริ มให้ สถานประกอบกิจการพั ฒนาทั กษะ
บุคลากรของตนเองกว่า 580,000 คน มุ่งเน้นให้แรงงานมีความเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
3) ระยะยาว 5-10 ปี จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงการจัดหางานกับตัวบุคคล ปรับเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาคนของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการคิด การเรียนการสอน การฝึกอบรม ไปจนถึง
การทางานที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงาน
ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านแรงงานในพื้นที่ EEC อย่างเป็นระบบ
เพิ่มศักยภาพแรงงาน ด้วยการฝึกอบรม และเพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพเป้าหมายให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฯ จะช่วยผลักดัน
ให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสการขับเคลื่อนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอันใกล้
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาศักยภาพคนทางาน
ทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0”
เพื่อให้มีงานทา มีรายได้ที่เหมาะสม อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและลดความ
เหลื่อมล้าของคนไทย จึงเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ได้แก่ New skill /Reskill /Upskill รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
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เพื่อพัฒนากาลังแรงงานตอบสนองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในปีพ.ศ. 2562 ได้เปิดสถาบันพัฒนาบุคคล
สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน และวิทยากร
ฝึ ก อบรมให้ ใ ช้เ ทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ป้ อ นสู่ ภ าคอุต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ชั้น สู ง ตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งเน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. กลุ่มเป้ำหมำย
2.1 แรงงานในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง และแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SME
2.2 วิทยากรต้ นแบบที่ ฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยี ชั้นสู ง รองรั บการฝึ กอบรมในเขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก EEC ในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
3. เป้ำหมำย พัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 2,800 คน และ พัฒนาวิทยากรต้นแบบ จานวน 200 คน
4. แผนกำรดำเนินงำน
(หน่วยนับ :
ปีงบประมำณ

เป้ำหมำย
ตัวชี้วัด*
(ต้องระบุ)

ก่อน - ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567 ถึง
สิ้นสุดโครงกำร

6,400 คน
6,400 คน
5,440 คน
1 แห่ง
3,000 คน

บาท)
งบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ (ต้องระบุ)
รำยได้ เงินกู้ PPP อื่น ๆ
(ระบุ)
46,182,500
85,650,000
14,736,400
43,150,000
10,253,400

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

46,182,500
85,650,000
14,736,400
43,150,000
10,253,400

12,000 คน

33,240 คน 199,972,300
199,972,300
รวมทั้งสิน้
1 แห่ง
หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดหาครุภัณฑ์การฝึกอบรม ให้กับ สถาบันพัฒนาบุคคลสาขาเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดชลบุรี
5. สถำนที่/พื้นที่ดำเนินกำร ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17
ระยอง , สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา , สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ และส่วนกลางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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6. แนวทำงกำรดำเนินงำน
6.1 บูรณาการประสานความร่วมมือกับคณะทางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หน่ว ยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันไทย – เยอรมัน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้า
จังหวัด องค์กรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการกาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ
กลุ่มอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled)
แรงงานฝีมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาด้านแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
6.2 กาหนดนโยบายในการวางแผนกาลั งแรงงานระยะสั้ น ระยะกลาง ระยะยาวโดยขั บเคลื่ อ น
โครงการผ่ านกระบวนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาฝี มื อแรงงานเพื่อ ปรับ เปลี่ ยนทั กษะ (Reskill) รองรั บการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
6.3 ประสานความร่วมมือระหว่าง สกพอ. โดยคณะทางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และหน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออก เช่ น สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรสาขาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์
(Manufacturing Automation and Robotics Academy : MARA) ให้ความสาคัญทางานร่วมกับภาคเอกชน
ให้มากขึ้นทั้งการฝึกอบรม Reskill Upskill New skill หลักสูตรอบรมระยะสั้น รวมทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ช่วยสร้างโมเดล EEC short course ร่วมกับ EEC-HDC และเป็นแกนนาในการประสานภาคอุตสาหกรรม
เชื่อมต่อการศึกษา
6.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (สพท.) กาหนดรายละเอียด
ครุภัณฑ์และหน่วยฝึกอบรมรวบรวมหลักสูตรหรืออนุมัติจัดทาหลักสูตรการฝึกสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
ของเทคโนโลยี ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการการท่องเที่ยว ประกอบด้ว ย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 2
อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา รวมเป็น 12
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยตระหนักถึงหลักสูตรอิง สมรรถนะที่จะได้รับทักษะใหม่หรือปรับเปลี่ยนทักษะ
(Reskill) แรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย
เน้นทักษะด้าน STEM Workforce ให้กับกาลังแรงงานและผู้ประกอบการ เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมทั้งสองส่วนคือ Product Innovation และ Process Innovation
ตามความเหมาะสมของลักษณะของอุตสาหกรรม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและกระบวนการเชิงวิศวกรรมในอาชีพ เช่น พัฒนาหลักสูตรเดิม ไปสู่ Digital การติดตั้งระบบ IPv6
บนระบบ IPv4 , Software Programming, Network Administrator, Electronics Controller, AutoCAD ,
การประยุกต์ใช้ระบบ PLC เบื้องต้นและขั้นสูงการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการผลิต รวมทั้งการ
ฝึกอบรมหัวหน้างานเน้นการสร้างวิทยากรอย่างมือ อาชีพ Train the trainer และสาขาตามความต้องการของ
สถานประกอบกิจการและสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
6.5 ประชาสั ม พั น ธ์ เ ปิ ด รั บ สมั ค รการฝึ ก อบรมเพิ่ ม สมรรถนะก าลั ง แรงงาน (Competency
Workforce) และปรั บ เปลี่ ย นทักษะฝี มือ (Reskill) โดยจัดเตรียมวิทยากร และเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือการฝึกโดยดาเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ดังนี้
- จั ดเตรี ยมอาคารสถานที่ และจัดรู ปแบบสถานที่ ฝึ กอบรมเพื่อติ ดตั้งครุ ภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสู ง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
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- จัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน และ จัดฝึกอบรมภายนอกที่ตั้งโดยประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมด้านวิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือการฝึก (On The Job
Training) โดยอยู่ในการควบคุมกากับดูแลของหน่วยฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6.6 แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อบรรจุในการหา
ตาแหน่งงานว่าง (กรณีแรงงานประสงค์จะทางานในระบบการจ้างงาน) เพื่อขึ้นทะเบียนหางานผ่านระบบศูนย์
Smart Job Center เพื่อคนไทยมีงานทาของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
6.7 พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับวิทยากรต้นแบบ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาครัฐ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชั้นสูง และคัดเลือกผู้เกี่ยวข้อง เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นสูง
6.8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (สพท.) กาหนดรายละเอียดใน
การจัดทาหลักสูตรหรือชุดฝึกอบรมสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี ขั้นสูงของภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ การท่องเที่ยว และจัดทาหลักสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ (First S-curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยตระหนักถึงหลักสูตรอิงสมรรถนะ
ที่จะได้รับทักษะใหม่หรือปรับเปลี่ยนทักษะ (Reskill) แรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูงได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นทักษะด้าน Stem Workforce ให้กับกาลังแรงงาน
7. แผนงำนรำยไตรมำส
ดำเนินกำร
ในไตรมำส ()
กำรดำเนินงำน

ดำเนินกำรในพื้นที่ ()
เป้ำหมำยผลผลิต

1 2 3 4
1. ฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
EEC Model
Type B (20 :
80)
2. ฝึกอบรมพัฒนา
วิทยากรต้นแบบ
3. ติดตามและ
ประเมินผล
งบประมำณรวม

แรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรม SME
หรือแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ
2,800 คน
เจ้าหน้าที่และ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
200 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกกิจกรรม

ภูมิภำค
ส่วนกลำง
(ระบุ
จังหวัด)
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ส่วนกลาง

-

ส่วนกลาง

ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา

เงินนอก
งบประมำณ
งบรำยจ่ำย
อื่น
8,120,000

2,060,000
73,400
10,253,400
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8. งบประมำณ จานวน 10,253,400 บาท
(หน่วยนับ : บาท)

ค่ำใช้จ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น
1. จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงำน (2,800 คน)
EEC Model Type B (20 : 80)
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าวัสดุฝึก
ค่ำใช้จ่ำย
2. ฝึกอบรมพัฒนำวิทยำกรต้นแบบ
(200 คน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุฝึก
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ติดตำมและประเมินผล
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

งบประมำณ
8,120,000
5,040,000
3,080,000
งบประมำณ
2,060,000
360,000
200,000
900,000
480,000
120,000
73,400
10,253,400

รำยละเอียดตัวคูณ
ค่ำใช้จ่ำยรุ่นละ 58,000 บำท
(2,900 บำท/คน)
(1,200 บาท x 30 ชม. x 140 รุ่น)
(1,100 บาท x 2,800 คน)
รำยละเอียดตัวคูณ
ค่ำใช้จ่ำยรุ่นละ 206,000 บำท
(10,300/คน)
(1,200 บาท x 1 คน x 30 ชม. x 10 รุ่น)
(1,000 บาท x 200 คน)
(1,500 บาท x 5 วัน x 12 ห้อง x 10 รุ่น)
(400 บาท x 24 คน x 5 วัน x 10 รุ่น)
(50 บาท x 24 คน x 2 มื้อ x 5 วัน x 10 รุ่น)
-

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม SME และกาลังแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
ทั้ง 3 จังหวัดมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น และมีมาตรฐานรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
9.2 มีวิทยากรต้น แบบที่มีความรู้ ความสามารถสู งขึ้นรองรับ ความต้องการของกลุ่ มอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง
9.3 วิทยากรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ เทคโนโลยีชั้นสูงจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการฝึกอบรมในอนาคต
10. หน่วยงำนเจ้ำภำพ สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดย กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
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ผลผลิตพัฒนำ/ขับเคลื่อนควำมร่วมมือเครือข่ำย และส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
เป้ำหมำยจำนวน 3,419,200 คน
งบประมำณจำนวน 335,488,400 บำท
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนำระบบ ส่งเสริมและรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
- เป้ำหมำยจำนวน 2 โครงกำร
- งบประมำณจำนวน 10,171,000 บำท
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญขับเคลื่อนเป้าหมาย 2 โครงการ ได้แก่
 พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ (5 สาขา / 500 คน งบประมาณจานวน 4,500,000 บาท)
 ส่งเสริมการจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (77 สาขา งบประมาณจานวน 2,580,600 บาท)
2. กิจกรรมพัฒนำระบบกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
- เป้ำหมำยจำนวน 1 โครงกำร
- งบประมำณจำนวน 80,221,200 บำท
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญขับ เคลื่อนเป้าหมาย 1 โครงการ ได้แก่
 เพิ่มศักยภาพบุคลากรฝึกหรือผู้ประเมินให้มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี (3 หลักสูตร / งบประมาณจานวน 387,600 บาท)
3. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรดำเนิ นกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
- เป้ำหมำยจำนวน 3,400,000 คน
- งบประมำณจำนวน 218,051,500 บำท
 เกณฑ์กำรดำเนินงำน ดังนี้
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน
หรือบุคคลทั่วไปก่อนรับเข้าทางานรวมถึงกรณีรับนักเรี ยนนิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึ ก
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่ อให้ แรงงานมี ฝี มื อ สามารถผลิ ตสิ นค้ าหรื อบริ การได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ลดต้ นทุ นเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้ประกอบกิจการ
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กลุ่มเป้ำหมำยและคุณสมบัติ
กาลังแรงงานจานวน 3,400,000 คน ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดาเนินการโดยผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
วิธีดำเนินกำร
- สารวจข้อมูลผู้ประกอบกิจการในพื้นที่
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ให้คาแนะนากระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการยื่นคาขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- ตรวจสอบคาขอรับสิทธิประโยชน์ และพิจารณาหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
คำนิยำมตำมกฎหมำย
“การพัฒนาฝีมือแรงงาน” หมายความว่า กระบวนการที่ทาให้ผู้รับการฝึกและประชากรวัยทางาน
มีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและทัศนคติ
เกี่ ย วกับ การท างานเพื่อ พัฒ นาเป็ น แรงงานที่มี คุณ ภาพ อัน ได้ แ ก่ การฝึ กอบรมฝี มือ แรงงาน การก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
“การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
“การฝึกเตรียมเข้าทางาน” หมายความว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทางาน เพื่อให้สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
“การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้ฝึ กอบรมฝี มื อแรงงานเพิ่ม เติมในสาขาอาชีพที่ ลู กจ้างปฏิบัติง านอยู่ ตามปกติ เพื่อ ให้ ลู กจ้ างได้มี ความรู้
ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น
“การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ” หมายความว่า การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้
ความสามารถที่จะทางานในสาขาอาชีพอื่นนั้นได้ด้วย
“หลักสูตร” หมายความว่า หัวข้อวิชา เนื้อหา และวิธีการดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
“ผู้ดาเนินการฝึก” หมายความว่า ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักสูตรและรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่นายทะเบียนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้รับการฝึก” หมายความว่า ผู้ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานจากผู้ดาเนินการฝึก
“สถานที่ฝึก” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้ดาเนินการฝึกจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ผู้รับการฝึก
“ศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน” หมายความว่า สถานที่ฝึกที่ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกจากหน่วยประกอบ
กิจการ
“มาตรฐานฝี มือแรงงาน” หมายความว่า ข้ อก าหนดทางวิ ชาการที่ ใช้ เป็ นเกณฑ์ วั ดระดั บฝี มื อ ความรู้
ความสามารถ และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
“การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถ และ
ทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กาหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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“ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดาเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่
ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
“ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือธุรกิจอย่างอื่น
ทั้งที่เป็นนายจ้างและมิใช่นายจ้างของผู้รับการฝึก
“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สิทธิและประโยชน์ของผู้ดำเนินกำรฝึก
- ผู้ดำเนินกำรฝึกทั่วไป
1. สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มี
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548
2. ประโยชน์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการฝึกอบรมบุคลากร
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก การฝึกอบรมผู้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมหัวหน้างาน หรือการฝึกด้านอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. ประโยชน์ที่จะได้รับคาปรึกษาแนะนาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน
- ผู้ได้รับอนุญำตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงำน
สิทธิที่จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอั ตราอากรและ
การยกเว้นอากรศุลกากร
กำรให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกเตรียมเข้ำทำงำน เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางานลงวันที่ 24 กันยายน 2562
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กาหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึก
เตรียมเข้าทางานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทางาน
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กาหนดรายการตามสัญญาการฝึก
เตรียมเข้าทางานลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546
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5. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทางาน ลงวันที่
1 กันยายน 2546
 กำรยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จำกกำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบกิจกำร (กำรฝึก
เตรียมเข้ำทำงำน)
ให้ ผู้ ซึ่ ง จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างานตามสาขาอาชี พ ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดจั ด ท า
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ยื่นคาขอตามแบบ
ที่กาหนด ก่อนวันที่จัดให้มีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การยื่นคาขอ ให้ยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหลักตามประกาศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ PRB e-Service ลงวันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ยื่นตามจังหวัด
ทีส่ ถานประกอบกิจการของผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกนั้นตั้งอยู่
กำรพิจำรณำของนำยทะเบียน
เมื่อ นายทะเบี ย นพิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่ ารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การฝึ ก มีค วามเหมาะสมให้ นาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบในกรณี
ที่นายทะเบียนไม่ให้ความเห็นชอบ ให้มีหนังสือแจ้งการไม่เห็นชอบพร้อมเหตุผลสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ การดาเนินการพิจารณาของนายทะเบี ยนให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่
วัน ที่นายทะเบีย นได้ รั บคาขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ กที่นาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ดาเนินการฝึกนาไปใช้ในการจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทางานได้จนเสร็จสิ้น
การฝึก
กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องและรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงำนและกำรฝึกเปลี่ยนสำขำอำชีพ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ แรงงาน
และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551และ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างที่จัดให้มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขา
อาชีพ จัดส่งหลักสูตร รายละเอี ยดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ยื่นคาขอตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด เมื่อนายทะเบียนรับคาขอพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐาน ให้ ตรวจสอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับ
ฝมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ดังนี้
ก. หลักสูตรการฝึกอบรม
(1) ต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้ มีความรู้ ความสามารถทักษะ
และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าตามสาขาอาชีพที่ลูกจ้างนั้นปฏิบัติงานอยู ตามปกติ หรือตามสาขา
อาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ
(2) เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตองมีความสอดคลองและเป็นประโยชน์กับกิจการของสถานประกอบกิจการ
นั้น หรือเพื่อประโยชนต่อลูกจ้างที่จะพัฒนาไปสูการทางานในสาขาอาชีพอื่นได
(3) ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับหลักสูตร กรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานต้องไม่น้อย
กว่าหกชั่วโมง และกรณีการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพต้องไมน้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง
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(4) จานวนผู้รับการฝึกอบรมให้เป็นดังนี้
กรณี การฝึ กอบรมโดยการบรรยาย ส าหรับการฝึ กอบรมในห้ องฝึ กอบรม ให้ มีจ านวนผู้ รับ การ
ฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินหนึ่งร้อยคน สาหรับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจานวนผู้รับการ
ฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินสามสิบคน
กรณีการฝึกอบรมโดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้มีจานวนผู้รับการฝึกอบรมกลุ่มละไม่เกินห้าสิบคน
ต่อวิทยากรหนึ่งคน
กรณีการฝึ กอบรมทั กษะฝี มื อซึ่งต้องมี ภาคปฏิบั ติ ให้ มีจานวนผู้ รับการฝึ กอบรมกลุ่ มละไม่เกิ น
ยี่สิบห้าคนต่อวิทยากรหนึ่งคน
ข. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
ค. เงื่อนไขในการฝึกอบรม
(1) ผู้ รั บการฝึ กต้ องเข้ ารั บการฝึ กอบรมไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละแปดสิ บของระยะเวลาการฝึ กอบรม
ทั้งหลักสูตร
(2) กรณีส่ ง ผู้ รั บ การฝึ กไปรั บ การฝึ กอบรมฝี มือ แรงงาน ตองเป็นการฝึ ก อบรมภายในประเทศ
นายทะเบียนจะให้ความเห็นชอบเฉพาะหลักสูตร เพื่อนับจานวนผู้รับการฝึกในการประเมินเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ยื่นต่อกรมสรรพากรตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การกาหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
(3) กรณีการฝึกอบรมโดยการบรรยายด้วยวิธีการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบ
กิจการซึ่งเป็นนายจ้างต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนแสดงตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกและ
ครู ฝึ ก หรื อ วิ ทยากรไม่ จ าเป็ นต้ องอยู่ ในสถานที่ เดี ยวกั น แต่ ต้ องสามารถสื่ อสารกันได้ ทั้ งภาพและเสี ยงตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสี ยงของผู้เข้ารับการฝึกทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี
การฝึกอบรมและเก็บไว้เพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันเสร็จ
สิ้นการฝึก
ง. รายการค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรมลู กจ้ างกรณีผู้ ประกอบกิ จการเป็นผู้ จัดฝึ กอบรมเองให้ พิ จารณา
ค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้
(1) คาตอบแทนวิทยากร
(2) คาลิขสิทธิ์ของหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
(3) ค่าจ้างล่ามระหว่างฝึกอบรม
(4) คาแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(5) คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม หรือตารา
(6) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
(7) ค่าถ่ายล้าง อัดและขยายรูปภาพ คาบันทึกภาพและเสียงที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
(8) ค่าจัดทาหรือค่าเช่าสื่อการฝึกอบรม ไดแก สื่อในลักษณะแผ่นโปร่งใส เทปเสียงเทปวีดีโอ ซีดี
วีซีดี ดีวีดี ซีดี – รอม แผ่นภาพสไลด์และรวมถึงชุดทดลอง ชุดสาธิต หุ่นจาลองที่ไมมีลักษณะคงสภาพเข้าข่ายเป็น
การลงทุนในกรณีเช่าสื่อการฝึกอบรม จะต้องมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอนและสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
(9) ค่าวัสดุ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จะต้องมีลักษณะการใช้สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ทั้งนี้วัสดุ เครื่องมือดังกล่าว จะต้องไมปะปนกับที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ตามปกติของผู้ขอรับความเห็นชอบโดยต้องระบุรายการ จานวนและราคาของวัสดุเครื่องมือนั้นให้ชัดเจน
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(10) ค่าเช่าเครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์ใช้ในการฝึ กอบรม ต องมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอน
และสอดคล้องกับหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม
(11) ค่าเช่าสถานที่จัดการฝึกอบรม
(12) ค่า เช่ า ที่พั ก ค่า อาหาร คาเครื่ องดื่ม และอาหารว่ างส าหรับ ผู้ รั บ การฝึ กอบรม เจ้า หน้ า ที่
ประสานการฝึกอบรม และวิทยากรระหว่างการฝึกอบรม ยกเว้นค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(13) คาจ้ างพาหนะเดินทางข้ามจังหวัดไป - กลั บภายในประเทศ เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรมไมเกิน
สองเที่ยวยกเว้นค่าเครื่องบิน
(14) คาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งผู้รับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประสานการฝึกอบรมและวิทยากร
ระหว่างการฝึกอบรม
(15) ค่ า จ้ า งเหมาพาหนะไปดู ง านเป็ น กลุ่ ม ที่ ก าหนดไว ในหลั ก สู ต รภายในประเทศยกเว้ น ค่ า
เครื่องบิน
(16) คาพาหนะเดินทางภายในประเทศของวิทยากร
สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ผู้ดาเนินการฝึกจ้างจัดฝึกอบรม หรือส่งผู้รับการฝึกไปรับการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน ตองเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทางราชการ หรือหน่วยฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
*ขั้นตอนกำรพิจำรณำให้เป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน (สาหรับเจ้าหน้าที่) ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกาหนด
กำรยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์จำกกำรฝึก อบรมฝีมือแรงงำนของผู้ประกอบกิจกำร(กำรฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงำนและกำรฝึกเปลี่ยนสำขำอำชีพ)
ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดทารายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย พร้อมแนบหลักสูตร กาหนดการ
ฝึกอบรมและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ ละหลักสูตรตามที่จ่ายจริง เสนอต่อนายทะเบียนให้ความ
เห็นชอบภายในหกสิบวันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกแต่ต้องไมเกินวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป
การยื่ น คาขอ ให้ ยื่ น โดยวิธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของกรมพั ฒ นาฝี มือแรงงานเป็ นหลั ก ตาม
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ PRB e-Service
ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ยื่นต่อหน่วยงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างมีสานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาที่จะ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตั้งอยู่
กำรพิจำรณำของนำยทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการฝึกนั้นได้ดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนด ให้ ออกหนังสื อรับรองให้ แก่ผู้ ยื่นคาขอ ทั้งนี้ การออกหนังสื อรับรองจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อ
ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างส่งรายละเอียด และหลักฐานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรแล้ว
ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างอาจดาเนินการฝึกอบรมก่อนก็ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
แล้วต้องยื่นคาขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม
เสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
**ทั้งนี้กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาตามประกาศดังกล่าวนั้นด้วย
หน่วยงำนเจ้ำภำพ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์
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4. กิจกรรมขับเคลื่อนกำรพัฒนำแนวทำงและกำรดำเนินงำนของ กพร.ปช.
- เป้ำหมำยจำนวน 76 แห่ง
- งบประมำณจำนวน 13,249,200 บำท
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้แก่
 การจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน (งบประมาณจานวน
1,063,900 บาท)
 การจัดงานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ (งบประมาณจานวน 5,000,000 บาท)
5. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพแรงงำนตำมโครงกำรตำมแนวทำงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- เป้ำหมำยจำนวน 2,200 คน
- งบประมำณจำนวน 7,060,000 บำท
รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้แก่
 การพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ (200 คน / งบประมาณจานวน 2,060,000 บาท)
 ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (2,000 คน / งบประมาณจานวน 5,000,000 บาท)
รำยละเอียดดังนี้
กำรพัฒนำช่ำงช่วยคนพิกำรร่วมกับมูลนิธิขำเทียมฯ
1. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยมี จ านวนประชากรทั้ ง ประเทศ 66,186,727 คน ในปี 2563 (ที่ ม า: ส านั ก
ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัว
คนพิ การ จ านวน 2,058,082 คน (ร้ อยละ 3.09 ของประชากรทั้ งประเทศ) คนพิการ เพศชาย จานวน
1,074,427 (ร้อยละ 52.21) และเพศหญิง จานวน 983,655 คน (ร้อยละ 47.79) พบว่าเป็นคนพิการทาง
การเคลื่อนไหวหรือร่างกายมากที่สุด ร้อยละ 49.61 จานวน 1,021,065 คน (ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
และแนวโน้มในอนาคตจะมีมากขึ้น ทั้งทางโรคเบาหวานและประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากคนพิการขาขาดส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล ทุรกันดาร ไม่สามารถเดินทางไปขอรับบริการทาขาเทียมในโรงพยาบาล ซึ่งต้อง
ใช้เวลาและทุนทรัพย์จานวนมากจึงจะได้รับขาเทียม
จากปัญหาความต้องการช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อทางานในโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ ในขณะที่มูลนิธิขาเทียมฯ ยังขาดงบประมาณในการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือ
แก่ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการได้เพียงพอกับความต้องการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19
เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะฝีมือในสาขาช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อให้เพียงพอและสามารถให้บ ริการคนพิการ
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อคนพิการขาขาดทั่วประเทศที่เข้ารับบริการขาเทียม ให้ได้รับขาเทียม
สวมใส่ที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒ นาความรู้ และทักษะฝีมือแก่ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลประจาจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ให้มีศักยภาพฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น
สามารถจัดทาขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือช่างกายอุปกรณ์ ช่างเครื่องช่วยคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคน
พิการ ให้มีประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น สร้างโอกาสในการทางาน และมีความก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มขึ้น
3. กลุ่มเป้ำหมำย และเป้ำหมำย จานวน 200 คน
- ผู้ที่เกี่ย วข้องในสาขาอาชีพช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่ว ยคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
คนพิการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลประจาจังหวัดและชุมชน
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอาชีพ ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ
ที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
4. หลักสูตรกำรฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จัดทาร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กับมูลนิธิขา
เทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยงานสาธารณสุขจังหวั ด โรงพยาบาลสุขภาพประจา
ตาบลและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง
5 วิธีดำเนินกำร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมในโครงการ และพิจารณาคัดเลือก
กลุ่ มเป้ าหมายและผู้ ที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพช่างเครื่องช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานคนพิการที่
ปฏิบัติงานประจาโรงพยาบาลชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกันดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และติดตามประเมินผลโครงการ
ร่วมกัน
หมายเหตุ : ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโครงการ/ดาเนินโครงการ สามารถปรับหลักสูตรการฝึกอบรมวิธีการ
ดาเนินงาน รูปแบบการฝึกอบรม ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามความต้องการของมูลนิธิขาเทียมฯ และตามความต้องการของพื้นที่
6. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2566
7. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
ตรวจติดตามกากับดูแลการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผลโครงการ
จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ การจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปผลโครงการ เป็นต้น
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8. งบประมำณดำเนินกำร จานวน 2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
รำยละเอียด
รวมเงิน
8.1 กิจกรรมที่ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 80 คน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
- ภาคทฤษฎี (600 บาท x 1 คน x 4 ชม. x 4 รุ่น) = 9,600 บาท
- ภาคปฏิบัติ (600 บาท x 5 คน x 14 ชม. x 4 รุ่น) = 168,000 บาท
(2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึก/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
(150 บาท x 26 คน x 3 วัน x 4 รุ่น)
(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึก/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
(50 บาท x 26 x 2 มื้อ x 3 วัน x 4 รุ่น)
(4) ค่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(1,500 บาท x 10 ห้อง x 3 วัน x 4 รุ่น (2 คน/ห้อง))
(5) ค่าที่พักสาหรับวิทยากร
(1,500 บาท x 3 ห้อง x 3 วัน x 4 รุ่น (2 คน/ห้อง))
(6) ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) (500 บาท x 20 คน x 4 รุ่น)
(7) ค่าจัดจ้างทาสาเนาเอกสารประกอบการฝึก (70 บาท x 20 คน x 4 รุ่น)
(8) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้รับการฝึกและวิทยากร จากที่พัก ไป - กลับ)
(1,860 บาท x 4 รุ่น)
(9) ค่าบริหารจัดการโครงการ (1,220 บาท x 4 รุ่น)
8.2 กิจกรรมที่ 2 จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 120 คน
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม
- ภาคทฤษฎี (600 บาท x 1 คน x 6 ชม. x 6 รุ่น) = 21,600 บาท
- ภาคปฏิบัติ (600 บาท x 5 คน x 24 ชม. x 6 รุ่น) = 432,000 บาท
(2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึก/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
(150 บาท x 26 คน x 5 วัน x 6 รุ่น)
(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึก/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
(50 บาท x 26 คนx 2 มื้อ x 5 วัน x 6 รุ่น)
(4) ค่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(1,500 บาท x 10 ห้อง x 5 วัน x 6 รุ่น (2 คน/ห้อง))
(5) ค่าที่พักสาหรับวิทยากร
(1,500 บาท x 3 ห้อง x 5 วัน x 6 รุ่น (2 คน/ห้อง))

งบประมำณ (บำท)
2,060,000
547,520
177,600
46,800
31,200
180,000
54,000
40,000
5,600
7,440
4,880
1,512,480
453,600
117,000
78,000
450,000
135,000
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รำยละเอียด
(6) ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) (2,100 บาท x 20 คน x 6 รุ่น)
(7) ค่าจัดจ้างทาสาเนาเอกสารประกอบการฝึก (70 บาท x 20 คน x 6 รุ่น)
(8) ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ รับ-ส่ง ผู้รับการฝึกและวิทยากร จากที่พัก ไป - กลับ)
(1,860 บาท x 6 รุ่น)
(9) ค่าบริหารจัดการโครงการ (1,220 บาท x 6 รุ่น)

งบประมำณ (บำท)
252,000
8,400
11,160
7,320

หมำยเหตุ 1) วงเงินงบประมาณสามารถนาไปดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายภายใต้แผนงานโครงการเดียวกันได้ทุก
รายการหรื อ ทุ กกิ จ กรรม โดยสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ทุก รายการเท่ าที่ จ่ ายจริ ง โดยค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น
เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในการดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ ให้ถื อปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
2) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร (ใน
ส่วนที่ทางราชการไม่สามารถจัดซื้อได้ตามระเบียบราชการ ตัวอย่างเช่น ข้อเข่าข้อต่อ อุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ
ในการทาขาเทียม) ทางมูลนิ ธิขาเทียมฯ ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอานวยความสะดวกในการดูแลคน
พิการขาขาดที่มาขอรับบริการทาขาเทียม จัดหาสถานที่พักให้คนพิการขาขาด และญาติผู้ดูแลคนพิการระหว่าง
รอรับขาเทียมใหม่ รวมทั้งสถานที่สาหรับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการ ได้รับความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการทาขาเทียม สามารถ
ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมของโรงพยาบาลชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
9.2 มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการจัดทาขาเทียมให้คนพิการขาขาดให้ได้รับขาเทียมที่ดี มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
9.3 ช่างกายอุป กรณ์ ช่างเครื่องช่วยคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานคนพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพฝีมือแรงงาน ได้งานทา มีรายได้สูงขึ้น หรือได้รับการบรรจุเข้าทางานประจาโรงพยาบาลชุมชนทั่ว
ประเทศเพิ่มขึ้น
10. หน่วยงำนเจ้ำภำพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี)
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ฝึกอบรมแรงงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยความห่ วงใยในทุ กข์สุ ขของอาณาประชาราษฎร์ นั บแต่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราช
ดาเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน อยู่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อทรงค้นหาข้อมูล ที่แท้จริงจากประชาชน
เจ้าหน้าที่ของรัฐประจาพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อทรง
รวบรวมข้ อ มู ล ไว้ เ ป็ น แนวทางที่ จ ะพระราชทานพระราชด าริ ใ นการด าเนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริต่อไป
โครงการพัฒ นาอัน เนื่ องมาจากพระราชดารินั้ น มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทแตกต่างกันไป
ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการทามา
หากินของประชาชนเป็นสาคัญ และเป็นที่ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ของประชากรของประเทศไทยยังชีพอยู่ด้วย
การทาเกษตรกรรม ดังนั้น โครงการพั ฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการพัฒนา
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ดิน น้า ที่ทากิน ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในเบื้ อ งต้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นงานสาขา
ใดทีไ่ ด้พระราชทานพระราชดาริเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาไว้ หลักสาคัญของทุกเรื่องก็คือความเรียบง่าย
ดังที่ได้ทรงใช้คาว่า “Simplify” หรือ “Simplicity” จะต้องเรียบง่ายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ทั้งในแนวความคิด
และด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล ทาได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง
ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนายั่งยืน (Sustainability) อีกด้วย
รั ฐ บาลมีแ นวทางนโยบายการบริ ห ารราชการแผ่ นดิน เพื่ อพัฒ นาประเทศไทยให้ ก้ าวไปข้า งหน้ า
ด้ ว ยความมั่ น คง สั ง คมไทยมี ค วามสงบสุ ข สามั ค คี และเอื้ อ อาทร ให้ ค นไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น
และมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้คนทุกกลุ่มมีงานทา มีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ให้แรงงานมีความรู้
ความสามารถ มีมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการกาลังคนในอนาคต สอดรับประเทศไทย 4.0 มีการส่งเสริม
การฝึกทักษะอาชีพการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนดูแลสวัสดิการและความคุ้มครองให้กับ
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุ่มให้มี
ทักษะในการทางาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาช่างอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่ม
อาชีพธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและผู้ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโควิด – 19 ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝี มือแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่
รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะเดิมให้สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการหารายได้
ด้วยช่องทางการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเข้าสู่กระบวนการทางาน สร้างความยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน
3. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนที่เป็นสมาชิกในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งรวมถึงครอบครัวและประชาชน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 2,000 คน (100 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
4. พืน้ ที่ดำเนินกำร
76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร
เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
6. หลักสูตรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรกลาง
ของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน หลั กสู ตรที่ห น่ว ยงานกาหนดสอดคล้ องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการเป็นสาคัญ เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดีย และสื่อ
ออนไลน์ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งโซลาร์
เซลล์และวางระบบน้าเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ และการบริการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
7. แนวทำงกำรดำเนินงำน
7.1 ส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการฝึ ก อาชี พ จากประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย องค์ ก รเค รื อ ข่ า ยและ
สถานประกอบกิจการ
7.2 ประสานงานหน่ ว ยงานเครื อข่ ายที่เ กี่ ยวข้อ ง ประชาสั ม พัน ธ์ส ร้า งการรับ รู้ ให้ กลุ่ มเป้า หมาย
ในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการของรัฐ
7.3 จั ด ท าแผนการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน หลั ก สู ต รการฝึ ก ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบกิจการและตลาดแรงงาน
7.4 ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7.5 กระบวนการฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล
(1) สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน/ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน จ านวน 76 จั ง หวั ด และ
กรุ ง เทพมหานคร ด าเนิ น การฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานกลุ่ ม เป้ า หมายให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ระยะเวลา
การฝึกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จานวน 20 คนต่อรุ่น และควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
(2) ครู ฝึ ก บุ ค ลากรฝึ ก และวิ ท ยากรการฝึ ก ภายในและภายนอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ฝึก และผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน
(3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกและการทดสอบหลังการฝึก ดังนี้
(3.1) กรณีใช้ห ลั กสู ตรกลางของกรมพัฒ นาฝี มื อแรงงานกาหนดให้ ใช้แบบทดสอบของ
สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
(3.2) กรณีใช้หลักสูตรตามความต้องการในพื้นที่ กาหนดให้ครูฝึก บุคลากรฝึกและวิทยากร
ภายในและภายนอกที่เป็นผู้ดาเนินการฝึก ทาหน้าที่ในการออกแบบการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกและการ
ทดสอบหลังการฝึกทุกหลักสูตร
(3.3) บันทึกข้อมูลคะแนนการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกและการทดสอบหลังการฝึกของ
ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน
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(3.4) ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมจะได้รั บวุฒิ บั ตรพัฒ นาฝี มือแรงงาน เมื่ อเข้า รับการฝึ ก อบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาการฝึกทั้งหมด
7.6 รายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center) ให้เป็น
ปัจจุบัน
7.7 จัดทาบัญชีรายชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้สาเร็จการฝึกอบรม จัดส่งให้สานักงานจัดหางานจังหวัด
หรือสานักงานเขตในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการมีงานทาต่อไป
7.8 ติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมภายหลังสาเร็จการฝึก โดยใช้แบบสอบถามและรายงานผล
ผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center)
7.9 ให้ หน่ ว ยฝึ กจั ดทาวีดิทัศน์ ห ลักสู ตรเด่นที่เป็นเอกลั กษณ์กรม กระบวนการฝึกอบรมตลอดจน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้ผ่านการฝึก ภายหลังสาเร็จการฝึกอบรมได้รับการจ้างงานจริงหรือสามารถนาไปประกอบ
อาชีพอิสระได้
8. งบประมำณดำเนินกำร จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
รายการ
งบประมาณ (บาท)
งบรำยจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร
15,000
(500 บำท x 30 ชั่วโมง x 1 คน)
2. ค่าอาหาร สาหรับผู้เข้ารับการฝึก วิทยากร และผู้
13,800
ประสานงาน
(120 บาท x 23 คน x 5 วัน)
3. ค่าวัสดุประกอบการฝึก
20,000
(1,000 บาท x 20 คน)
4. ค่าบริหารจัดการโครงการ
1,200
รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อรุ่น
50,000
- ค่ำใช้จ่ำยต่อคน
2,500 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยทั้งโครงกำร รุ่นละ 50,000 บำท x 100 รุ่น
5,000,000 บำท
หมำยเหตุ 1) ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการทั้งโครงการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดยคานึงถึง
ความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
2) การเบิ กจ่ ายค่าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรม ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3) การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารจั ด การโครงการในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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9 วิธีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
9.1 ติดตามผลการฝึ กอบรม จากการรายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒ นาฝี มือ
แรงงาน (Data Center)
9.2 ประเมินผลการดาเนินโครงการ ติดตามผลสัมฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อพิจารณาหลักสูตร
วิธีการ การมีงานทา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทา
ในระบบการจ้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นกาลังแรงงาน
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดย กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพ
แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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6. กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
- เป้ำหมำยจำนวน 17,000 คน
- งบประมำณจำนวน 6,735,500 บำท
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้แก่
 การส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ (17,000 คน /
งบประมาณจานวน 4,826,000 บาท) รายละเอียด ดังนี้

การส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ
1. หลักกำรและเหตุผล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ลุกลามเป็นวิกฤติทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงเนื่องจากมีสัดส่วน GDP ในภาคท่องเที่ยวและการ
ส่งออกในระดับสูง ซึ่งมีผลต่อภาคการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือน ถึงแม้ว่าในระยะสั้นภาครัฐจาเป็นต้องใช้
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ ในขณะเดียวกันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านอุปทานก็เป็นสิ่ง
สาคัญเร่ งด่วน จากรายงานนโยบายการเงิน 2563 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ระบุว่าการปฏิรูปเชิง
โครงสร้างด้านอุปทาน จาเป็นต้องปรับโครงสร้างเชิงสถาบันของระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งในครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ เช่น การปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน เป็นต้น
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพกาลังแรงงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายแรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง สามารถปรับตัวตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น จึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบการรับรองความรู้
ความสามารถ ให้แก่แรงงานทักษะ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง
ตลอดเวลาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ปรับตัวเข้าสู่บริบทเศรษฐกิจใหม่หลังการระบาด อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตาม
ความต้องการของนายจ้าง การพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทั้ งการให้ความคุ้มครอง
ความปลอดภัยสาธารณะจากการทางาน โดยมีระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขา
อาชีพต่างๆ ผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย นายจ้าง ได้พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน มีความปลอดภัยจากการทางานของลูกจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้รับ
ค่าจ้างสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทางาน มีความปลอดภัยในการทางาน สาธารณะ สังคม ได้รับ
การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ สังคมส่วนรวมเกิดความ
สันติสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการ
รั บ รองความรู้ ความสามารถ เพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพ ที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้
ความสามารถ พัฒ นาทั ก ษะฝี มือ ของตนเองตลอดเวลาสอดรับ กั บความต้ องการของตลาดแรงงาน และ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการของนายจ้าง
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2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้า มั่นคงในการทางาน และมีความปลอดภัยในการ
ทางาน
2.3 เพื่อให้นายจ้างได้พัฒนาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และมีความปลอดภัยจากการทางานของลูกจ้าง
2.4 เพื่อให้สาธารณะ สังคม และผู้รับบริการได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ
3. วิธีดำเนินกำร
3.1 ประชาสั มพั น ธ์ ใ ห้ น ายจ้ า ง และผู้ ป ฏิบั ติ ง านในสาขาอาชี พ ที่ อ าจเป็ น อั นตรายต่ อสาธารณะ
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2 ดาเนินการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
3.3 ประกาศให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบผลการประเมินและจัดทาหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ
พร้อมบัตรประจาตัวให้กับผู้ผ่านการประเมิน
3.4 ติดตามประเมินผลการรับรองความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยให้แก่
สาธารณะ
4. ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
5. กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป ระกาศตามมาตรา 7 (2) และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ป ระกาศตามมาตรา 39 (5) ตาม
พระราชบั ญ ญัติส่ งเสริ มการพัฒ นาฝี มื อแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2557
เป้าหมาย 17,000 คน โดยศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง จานวน 77 แห่ง
6. งบประมำณ
การประเมินความรู้ความสามารถ (ดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน) รวมจานวน 4,826,000 บาท ดังนี้
6.1 ค่าตอบแทนผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงานที่ประกาศตามมาตรา 7 (2) (3,000 บาท x 980 รุ่น) เป็นเงิน
2,940,000 บาท
6.2 ค่าวัสดุสาหรับจัดการประเมินผู้ปฏิบัติงานที่ประกาศตามมาตรา 7 (2) (1,000 บาท x 980 รุ่น)
เป็นเงิน 980,000 บาท
6.3 ค่าตอบแทนผู้ประเมินผู้ปฏิบัติงานที่ประกาศตามมาตรา 39 (5) (3,000 บาท x 210 รุ่น) เป็นเงิน
630,000 บาท
6.4 ค่าวัสดุสาหรับจัดการประเมินผู้ปฏิบัติงานที่ประกาศตามมาตรา 39 (5) (1,300 บาท x 210 รุ่น)
เป็นเงิน 273,000 บาท
6.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 3,000 บาท
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7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดพัฒนา
ทัก ษะฝีม ือ ของตนเองตลอดเวลาสอดรั บ กั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ
ที่ปรับเปลี่ยนไปมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการของนายจ้าง
7.2 ผู้ป ฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่ อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามที่รัฐ มนตรีป ระกาศกาหนด
ได้รับ หนังสื อรับรองความรู้ความสามารถ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ทางานด้วยความปลอดภัย
มีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทางานได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น
7.3 นายจ้างสามารถพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และมี
ความปลอดภัยในการทางาน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
7.4 สาธารณะ สังคม และผู้รับบริการได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับ
สินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ สังคมส่วนรวมเกิดความสันติสุข
8. หน่วยงำนเจ้ำภำพ สานักงานรับรองความรู้ความสามารถ
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โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะแรงงำน
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
1. หลักกำรและเหตุผล
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center
ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจาปี 2564
โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) ที่ดีขึ้น 2 อันดับ จากอันดับที่ 23 มาอยู่
ที่อันดับ 21 จากปี 2563 แต่หากพิจารณาในประเด็นผลิตภาพแรงงานประเทศไทยยังมีอันดับต่าในทุก
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้ตลาดแรงงานผันผวนอย่างมากในทุกภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลสารวจ
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่าคนที่ยังมีงานทาอยู่มีรายได้ลดลงเนื่องจากชั่วโมงการทางานที่ลดลง
รวมถึงสัดส่วนคนว่างงานสูงขึ้นมากถึง 8 แสนคน และยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งนอกจาก
มาตรการเยียวยาในระยะเร่งด่วนแล้ว รัฐต้องมีมาตรการในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะฝีมือของแรงงานเพื่ อสร้ างโอกาสในการมีงานทาของแรงงานจากที่กล่ าวมาข้างต้น กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับแรงงานในทุกระดับให้มีผลิต
ภาพแรงงานสูงขึ้น ได้ให้ความสาคัญกับปัญหาด้านแรงงานเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดทา “โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน” ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรองรับการฟื้นตัว
ของระบบเศรษฐกิจไทย โดย
2.1 พั ฒ นาทั ก ษะกลุ่ ม แรงงานใหม่ ให้ ฝี มื อ และองค์ ค วามรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และบริการ
2.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อการสื่อสารและการทางาน ทักษะด้าน
ดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะหลักในยุควิถีปกติใหม่
2.3 เพิ่มศักยภาพฝีมือในทักษะที่ทางานอยู่ (Upskill) ให้แก่ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต
บริการ เพิ่มความมั่นคงในการทางาน และให้มีทักษะใหม่ๆ (New Skill) ในการสร้างนวัตกรรม ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ
2.4 พัฒนาทักษะสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนอาชีพ (Reskill) ให้แก่ กลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
ว่างงานและแรงงานทั่วไป เพิ่มความพร้อมในการกลับเข้าทางานในระบบการจ้างงาน หรือการทางานนอก
ระบบการจ้างงาน
3. ผลผลิต (Output)
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 8,000 คน (400 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
ผลลัพธ์ (outcome)
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก
ในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
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4. กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์
แรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้าย ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป
5. ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
6. วงเงินงบประมำณ จานวน 20,000,000 บาท
- ฝึกยกระดับฝีมือ เป้าหมาย 8,000 คน งบประมาณ 20,000,000 บาท
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าวิทยากร (1,200 บาท X 30 ชม. X 400 รุ่น
ค่าวัสดุฝึกอบรม (700 บาท X 8,000 คน)
รวม
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อราย

งบประมาณ (บาท)
14,400,000
5,600,000
20,000,000
50,000
2,500

7. แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1
5,000,000

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
5,000,000
5,000,000

ไตรมาสที่ 4
5,000,000

รวม
20,000,000

8. วิธีกำรดำเนินงำน
(1) การประสานความร่ ว มมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด องค์กรวิชาชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการกาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย แรงงานไร้
ฝีมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled) แรงงานฝีมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ (Expert) รวมทั้ง
แผนพัฒนาด้านแรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
(2) ฝึ กอบรมในหลั กสู ตรที่ เกี่ย วข้ องกับ การเพิ่ มศักยภาพฝี มือ และสมรรถนะแรงงานรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานปัจจุบัน และเป็นการเตรียมแรงงานเพื่อ
การต่อยอดทักษะเป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงต่อไป โดยฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลา 30 ชม. ให้แก่แรงงานผู้ว่างงาน
(3) แรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานทั่วไป และนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมทักษะในการทางาน หรือสู่การประกอบอาชีพ
(4) ดาเนินการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (SDQA 2020)
(5) ดาเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพในการไปพัฒนาหลักสูตร รองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(6) บันทึกรายงานผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
(7) แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้ กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตาแหน่ง
งานว่าง (กรณีแรงงานประสงค์จะทางานในระบบการจ้างงาน)
(8) ติดตามปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) แรงงานใหม่มีความรู้และทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้อง
ของตลาดแรงงาน
(2) แรงงานไทยได้รับการยกระดับ (Upskill) และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(3) แรงงานมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพ ได้ตรงกับทักษะฝีมือ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการทางาน
ให้กับผู้ที่ว่างงาน ทั้งในการทางานในระบบและนอกระบบการจ้างงาน
(4) แรงงานมีฝีมือสูงขึ้น รองรับการจ่ายค่าจ้างตามสมรรถนะและฝีมือตามความต้องการของนายจ้าง
10. หน่วยงำนรับผิดชอบ สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
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โครงกำรยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับกำรแข่งขัน
เป้าหมายจานวน 13,000 คน งบประมาณจานวน 21,366,000 บาท
1. กิจกรรมทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจในการยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานให้มีมาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะทาให้แรงงานได้รับโอกาสในการแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งแรงงานที่เป็นกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาที่จะกลายเป็นกาลังแรงงานที่สาคัญของตลาดแรงงาน
ควรได้รั บการพัฒ นาทักษะฝีมือให้ มีมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับการยอมรับในฝี มือและ
การทางานที่มีมาตรฐาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล พร้อมก้าวสู่
“ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ดาเนินการพัฒนาผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการจัดทา
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แรงงานทั่วไปรวมทั้งกลุ่มนักศึกษา
ในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าใจ ถึงกระบวนการของการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
ฝี มื อ แรงงานมากขึ้ น เป็ นการกระตุ้ นให้ เห็ นความส าคั ญในการพั ฒนาทั กษะฝี มื อให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
และพร้อมทางานได้อย่างมีศักยภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานสาหรับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน
1.2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ให้มี
ศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
1.2.3 เพื่อรองรับแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่อาจเป็น
อันตรายต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้แก่ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่าง
เชื่อมทิก และสาขาช่างเชื่อมแม็ก
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย
แรงงานทั่ว ไปทั้ง อยู ่ใ นระบบการจ้า งงานและไม่อ ยู ่ใ นระบบการจ้า งงาน รวมทั ้ง กลุ ่ม
นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาที่จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่จะเข้าทดสอบซึ่ง
มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของแต่ละสาขาอาชีพ จานวน
10,000 คน
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1.4 วิธีดำเนินกำร
1.4.1 ดาเนินกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทั่วไปทั้งอยู่ในระบบการ
จ้างงานและไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
1) คั ด เลื อ กผู้ เข้ าร่ วมโครงการซึ่ งจะต้ องมี คุณสมบั ติ ตามประกาศคุ ณสมบัติ ผู้ เข้ ารับการ
ทดสอบตามสาขาอาชีพและระดับของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐา น
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับที่ผ่านการทดสอบ
2) การดาเนิ น การฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สามารถแยก
ดาเนินการโดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องได้
1.4.2 การติดตามประเมินผลโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
1.6 สถำนที่ดำเนินกำร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.7 งบประมำณ จานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รายการ
งบประมาณ (บาท)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ 1 รุ่น รุ่นละ 20 คน
1. ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ (3 คน x 1,000 บาท)
3,000
2. ค่าวัสดุในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ (800 บาท x 20 คน)
16,000
3. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการทดสอบมาตรฐาน ฯ (50 บาท x 20 คน)
1,000
20,000
รวมค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรโครงกำร (500 รุ่น x 20,000 บำท)

10,000,000

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ ายทุกรายการ เป็นเพียงฐานในการคานวณเงินงบประมาณ หากมีค่าใช้ จ่ายอื่นใด
ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการตามโครงการในแต่ละรุ่น ให้ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจากวงเงินงบประมาณรวมที่แต่ละหน่วยงานได้รับ
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.8.1 แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้
มาตรฐาน
1.8.2 แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถเข้าสู่ ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศได้
1.8.3 แรงงานได้รับโอกาสในการแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
1.9 หน่วยงำนเจ้ำภำพ สานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดย กลุ่มงานส่งเสริมการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

102

2. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพแรงงำนเพื่อรองรับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงตำมระดับมำตรฐำนฝีมือ
2.1 หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินงานด้านบริการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง ชาติได้ดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2511
จนถึงปั จจุ บัน ซึ่งกรมพัฒ นาฝีมือแรงงานเป็นหน่ว ยงานหลักที่รับผิ ดชอบและได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีกระบวนการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนเห็ น ความส าคัญของการพั ฒ นาทักษะฝี มือของบุคลากรในองค์กรของตนสู่ มาตรฐานฝี มือ
แรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและบริการ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 กาหนดให้คณะกรรมการ
ค่าจ้างมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดอัตราจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง
ตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการกระตุ้นให้แรงงานได้เห็นความสาคัญเข้ารับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ของตนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับ
หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นหลักฐานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน
2.2.2 เพื่อเตรีย มความพร้อมแรงงานให้มีมาตรฐานฝี มือ เพื่อเข้าสู่ เกณฑ์ตามประกาศอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
2.3 กลุ่มเป้ำหมำย แรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตนเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จานวน 3,000 คน
2.4 วิธีดำเนินกำร
2.4.1 ดาเนินการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ
2.4.2 ดาเนินการจัดฝึกอบรมครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 20 คน
2.4.3 หลักสู ตรของการฝึกอบรมให้ ถือตามหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 18 – 60 ชั่วโมง
2.4.4 ดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
ทดสอบตามสาขาอาชีพและระดับ ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.4.5 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องทาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาอาชีพที่เข้า
รับการฝึกอบรม หลังจากผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตร
2.4.6 ผู้เข้าร่ วมโครงการที่ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ จะได้รับ หนังสื อ
รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามสาขาอาชีพและระดับที่ผ่านการทดสอบ
2.4.7 การด าเนิ น การฝึ ก อบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สามารถแยก
ดาเนินการโดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการต่อเนื่องได้
2.4.8 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
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2.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
2.6 สถำนที่ดำเนินกำร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.7 งบประมำณ จานวน 8,979,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
2.7.1 จัดสรรเงินให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค จานวน 77 แห่ง เป็นเงิน 8,850,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะเวลา 18 – 60 ชั่ว โมง และการทดสอบมาตรฐานฝี มือ
แรงงานแห่งชาติตามสาขาที่เข้า-ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งดาเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสานักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 150 รุ่น รุ่นละ 20 คน เป็นเงิน 8,850,000 บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่น บาทถ้วน)
โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
รำยกำร
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ 1 รุ่น รุ่นละ 20 คน
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม (60 ชั่วโมง x 600 บาท)
2. ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ (3 คน x 1,000)
3. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (400 บาท x 20 คน)
4. ค่าวัสดุในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ (450 บาท x 20 คน)
5. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯ (70 บาท x 20 คน)
6. ค่าบริหารจัดการโครงการ (1,600 บาท/รุ่น)
รวมค่าใช้จ่ายต่อรุ่น

งบประมำณ (บำท)

36,000
3,000
8,000
9,000
1,400
1,600.59,000.-

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ อัตราค่าใช้จ่ายต่อรุ่นตาม ข้อ 1 – 6 เป็นเพียงฐานในการคานวณเงิน
งบประมาณ หากมีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินการตามโครงการในแต่ละรุ่น ให้เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยจากวงเงินงบประมาณรวมที่แต่
ละหน่วยงานได้รับ
2.7.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จานวน 129,000 บาท
2.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
2.8.1 แรงงานมีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของประเทศ
2.8.2 แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือ
2.8.3 ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้แรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานทางานในสถานประกอบ
กิจการ
2.8.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจ่ายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
2.9 หน่วยงำนรับผิดชอบ สานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดย กลุ่มงานส่งเสริมการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพของเครือข่ำยกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
3.1 หลักกำรและเหตุผล
กรมพัฒ นาฝี มือแรงงานเป็ น หน่ว ยงานที่มีภ ารกิจในการขับเคลื่ อนระบบพัฒ นาฝี มือแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถรองรั บ การแข่งขัน ในระดับอาเซีย นและระดับ สากล โดยส่ งเสริมและสนั บสนุ น
การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ อพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้มีความพร้อมในการทางาน
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศรวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรของตนให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น และ
มีความชานาญสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้ารองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ได้จัดทาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างให้เครือข่าย
ของการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มือแรงงานแห่ งชาติ ทาให้ ผู้ บ ริ โ ภค และผู้ รับบริก ารมั่นใจได้ว่าสิ นค้าหรือบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัยซึ่ งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ และองค์กร
อาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการติดตามการ
ดาเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.2.3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบ
กิจการ และองค์กรอาชีพ
3.3 วิธีดำเนินกำร
3.3.1 สร้ างการรับรู้ และเผยแพร่ประชาสั มพันธ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยการจั ดทาสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ
3.3.2 สร้ างความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ยวกับ การเป็น ผู้ ด าเนิน การทดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน
แห่งชาติ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบกิจการ
3.3.3 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อวางแผน ติดตามผล
การดาเนินงานการสร้างเครือข่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.4 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
3.5 งบประมำณ จานวน 2,387,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบรายจ่าย
อื่น โดยถัวจ่ายทุกกิจกรรม ดังนี้
3.5.1 โอนเงินให้กับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 77 แห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดาเนิน
โครงการในพื้นที่รับผิดชอบ แห่งละ 30,000 บาท รวม 77 แห่ง เป็นเงิน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสน
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หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างเครือข่าย
เกี่ยวกับภารกิจการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อมอบให้ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงานที่ได้รั บ อนุ ญาตจากกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน จานวน 22 ป้าย ป้ายละ 3,500 บาท
เป็นเงินจานวน 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.6.1 กรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงานประชาสั มพั น ธ์ ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อ สถาน
ประกอบกิจการได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.6.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ สถานประกอบกิจการ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในการเป็นผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.6.3 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีแนวทางในการดาเนินงานการสร้างเครือข่ายมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.6.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างเครือข่าย
การดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
3.7 หน่วยงำนเจ้ำภำพ สานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดย กลุ่มงานส่งเสริมการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
เป้าหมายจานวน 15,520 คน งบประมาณจานวน 49,982,200 บาท
1. กิจกรรมฝึกอบรมแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพวิถีใหม่
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด สู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ทั้งวิธีคิด วิธีการ
เรี ยนรู้ การสื่อสาร วิธีป ฏิบั ติและการจัดการ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบใหม่นี้ได้เกิดขึ้นหลั งจากการเปลี่ ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทาให้ต้องปรับตัว เพื่อรองรับ
กับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิม และยังได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร วัฒนธรรม อาจทาให้ผู้ที่ก้าวไม่ทัน คนที่ปรับตัวไม่ได้ หรือไม่ปรับตัวถูกทิ้งไว้
ข้างหลัง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่มากขึ้นของโลกในยุคใหม่
การปรั บ ตั ว ของภาครั ฐ ในการน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ า พ
ด้านแรงงานต้องมีทักษะในการทางานที่มีจุดแข็งอย่างแตกต่าง และเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่กระทบต่อตลาดแรงงาน อาจนาไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ และเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะ
ของแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทางาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาชากร ในระยะ ๕ –๑๐ ปี
ข้างหน้าโครงสร้างประชากรของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาศักยภาพของคนในทุกช่วงวัยเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตแบบใหม่
จึงต้องพัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จาเป็น เพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การค้าขายออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัด
อาชีพไรเดอร์ อาชีพบริการต่าง ๆ เช่น งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การให้บริการถึงบ้านทั้งงานบริการสินค้า
งานบริการด้านช่างต่าง ๆ เช่น ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้างที่บริการถึงบ้านโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทาง
แต่ส ามารถเข้ารั บ บริ การโดยผ่ านแอปพลิ เคชัน การนาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาต่อยอดการทางาน และให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นหรือชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มมีงานทา มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกัน
สังคมจากการทางาน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงาน
รองรั บ ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ สามารถด าเนิ น การและเข้ า ถึ ง กลุ่ ม แรงงานและกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
ให้กับตนเองและครอบครัว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ผู้ผ่ำนกำรบำบัดยำเสพติด
ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด หมายถึง บุคคลที่ผ่านกระบวนการบาบัดรักษายาเสพติด ซึ่งผู้ผ่าน
การบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ต้ อ งได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาตามมาตรฐาน ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลมาตรฐาน
โดยกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ต้องขัง/เยำวชนสถำนพินิจ
ผู้ต้องขัง หมายถึง ผู้ต้องขังตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
เยาวชนสถานพินิจ หมายถึง เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในระหว่างการควบคุมของสถานพินิจ หรือ
ศูนย์ฝึกและอบรม
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คนพิกำร/ผู้ดูแลคนพิกำร
คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อ งทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์
พฤติ กรรมสติ ปั ญญาและการเรี ย นรู้ ห รื อความบกพร่ อ งอื่ น ใด ประกอบกั บ มีอุ ป สรรคในด้ านต่ าง ๆ และ
มี ค วามจ าเป็ น เป็ น พิ เ ศษที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นหนึ่ ง ด้ า นใด เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ในชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมได้ อ ย่ า งบุ ค คลทั่ ว ไป ตามประเภทและหลั ก เกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศกาหนด และมีบัตรประจาตัว
คนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการ หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดู แล
หรืออุปการะคนพิการ (ความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
มาตรา 4)
แรงงำนนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานทาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือกฎหมายประกันสังคม มาตรา 33 (เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้าง) ผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรืออาจได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพหรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ
อัน เนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ และกลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มชนที่มีความสื บเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมไทย
มาตั้งแต่อดีตมากกว่าร้อยปี มี ความแตกต่างจากกลุ่มชนอื่น ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง โดยอาศัย
ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จาแนกพื้นที่ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้ 4 ลักษณะ
คือ กลุ่มตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงหรือชนชาวเขา กลุ่มตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ กลุ่มชาวเล และกลุ่มอาศัยในป่า
ทหำรเกณฑ์ก่อนปลดประจำกำร
ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ าการ หมายถึง ทหารกองประจาการและยังไม่ได้ปลดประจาการ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 โดยกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ตามมาตรา 11 (3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด – 19 ให้
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ รองรับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2.2 เพื่อพัฒนาทักษะเดิมให้สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการ
หารายได้ด้วยช่องทางตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น
1.2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเข้าสู่กระบวนการทางาน
สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทางาน
1.2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกาลังแรงงานตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมสูงวัย
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1.3 กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเป้าหมาย จานวน 11,000 คน ประกอบด้วย
- ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
- ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ
- คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ
- แรงงานนอกระบบ
- ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจาการ
- ผู้สูงอายุ
1.4 พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่ 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
1.5 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
1.6 หลักสูตรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 - 30 ชั่วโมง จัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
กลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรที่หน่วยงานกาหนดสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในแต่ละพื้นที่ เน้นความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการเป็นสาคัญ โดยกาหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์ การค้าขายออนไลน์ การแปรรูปอาหาร
เพื่ อขายสิ นค้าออนไลน์ การเพิ่มมู ลค่าของสิ นค้ าและบริการ ช่างเครื่ องปรั บอากาศในบ้ านและการพาณิ ชย์
ขนาดเล็ก ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การติดตั้งโซลาร์เซลล์และวางระบบน้าเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ การบริการ
และทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และต่อยอดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยการเพิ่มทักษะการบริหาร
จัดการการเงิน
1.7 แนวทำงกำรดำเนินงำน
การดาเนินการฝึกอาชีพเสริมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังนี้
1.7.1 ส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการฝึ ก อาชี พ จากประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย องค์ ก รเครื อ ข่ า ย
ภาคส่วนของท้องถิ่น และสถานประกอบกิจการ
1.7.2 ประสานงานหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย กลุ่ ม ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประชาสั ม พั น ธ์
หากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น สถานประกอบกิจการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.7.3 จัดทาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบกิจการและตลาดแรงงาน
1.7.4 ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒ นาฝี มือแรงงาน ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม
1.7.5 กระบวนการฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล
(1) สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน/ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน จ านวน 76 จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานคร ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา
การฝึกอบรม 18 – 30 ชั่วโมง จานวน 20 คนต่อรุ่น และควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
(2) ครูฝึกบุคลากรฝึก และวิทยากรการฝึกภายในและภายนอก จะต้องเป็นผู้มีความรู้
มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ฝึกและผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน
(3) กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมโดยการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการการเงิน ไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง
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(4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีการทดสอบก่อนเข้า รับการฝึกและการทดสอบหลั ง
การฝึก ดังนี้
(4.1) กรณีใช้หลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกาหนดให้ใช้แบบทดสอบ
ของสานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
(4.2) กรณีใช้ห ลั กสู ตรตามความต้องการในพื้นที่ กาหนดให้ วิทยากรภายในและ
ภายนอกที่เป็นผู้ดาเนินการฝึก ทาหน้าที่ในการออกแบบการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกและการทดสอบหลังการฝึก
ทุกหลักสูตร
(4.3) บันทึกข้อมูลคะแนนการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกและการทดสอบหลังการฝึก
ของผู้เข้ารับการฝึกทุกคน
(4.4) ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจะได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน เมื่ อ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลาการฝึกทั้งหมด
1.7.6 รายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center)
ให้เป็นปัจจุบัน
1.7.7 จัดทาบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดต่อ ของผู้สาเร็จการฝึกอบรม จัดส่งให้สานักงานจัดหางาน
จังหวัดหรือสานักงานเขตในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการมีงานทาต่อไป
1.7.8 ติดตามผลสั มฤทธิ์ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมภายหลังสาเร็จการฝึ ก โดยใช้แบบสอบถามและ
รายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Center)
1.7.9 ให้ ห น่ ว ยฝึ ก จั ดท าวีดิ ทัศ น์ กระบวนการฝึ กอบรมและติด ตามผลสั มฤทธิ์ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก
ภายหลังสาเร็จการฝึกอบรมได้รับการจ้างงานจริงหรือสามารถนาไปประกอบอาชีพอิสระได้
1.8 งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายจานวน 11,000 คน จานวน 550 รุ่น
รุ่นละ 20 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
วิถีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 11,000 คน จานวน 550 รุ่น รุ่นละ 20 คน ค่าใช้จ่าย
รุ่นละ 50,000 บาท เฉลี่ยคนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้
รำยกำร
งบประมำณ (บำท)
งบรำยจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร
18,000
(600 บำท x 30 ชั่วโมง x 1 คน )
2. ค่าอาหาร สาหรับผู้เข้ารับการฝึก วิทยากร และผู้ประสานงาน
13,800
(120 บาท x 23 คน x 5 วัน)
3. ค่าวัสดุประกอบการฝึก
12,000
(600 บาท x 20 คน)
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รำยกำร
4. ค่าพาหนะ (ไป-กลับ)
(120 บาท x 20 คน)
5. ค่าบริหารจัดการโครงการ
รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อรุ่น
- ค่าใช้จ่ายต่อคน
- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม รุ่นละ 50,000 บาท x 550 รุ่น
รวมค่ำใช้จ่ำยของกิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
2,400
3,800
50,000
2,500 บาท
27,500,000 บาท
27,500,000 บำท

หมายเหตุ : 1) ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของกิจกรรม สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริงโดยคานึง
ถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
2) การเบิกจ่ ายค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3) การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารจั ด การโครงการในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น
ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เป็ น ต้ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
1.9 วิธีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1.9.1 ติดตามผลการฝึกอบรม จากการรายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (Data Center)
1.9.2 ประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการ ติ ด ตามผลสั มฤทธิ์ ห ลั งจากสิ้ นสุ ดการฝึ ก อบรม เพื่ อ
พิจารณาหลักสูตร วิธีการ การมีงานทา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
1.10 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid – 19 ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
นาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีงานทาในระบบการจ้างงาน และ
การประกอบอาชี พ อิ ส ระ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ มี อ าชี พ รายได้ ที่ มั่ น คง สร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ
ตัวกลุ่มเป้าหมายเอง ตลอดจนสังคมให้การยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1.11 หน่วยงำนเจ้ำภำพ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดย กลุ่มงานพัฒนา
ศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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2. กิจกรรมเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ
2.1 หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรค
สาม บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีห น้าที่กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่ าวอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล.กอปรกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะได้มีการพัฒนาทักษะ
อาชีพทุกช่วงวัยโดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ.สามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยและมาตรา 230 (3) บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ
ในการเสนอต่อคณะรัฐ มนตรี ให้ทราบการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5
หน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างปี
2551 – 2559) มีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จานวน 780,537 คน
โดยเฉพาะปี การศึกษา 2561 มีนั กเรีย นที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจานวน 157 ,645 คน
ซึ่งในแต่ละปีนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็นจานวนมากซึ่งหากได้มีการบูรณาการ
ช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทาให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดาเนินโครงการ
นาร่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบัง คับ” เพื่อหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัดเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ผลการดาเนินการประสบความสาเร็จและได้มีการถอดบทเรียนจากการ
ดาเนินโครงการ โดยได้จัดทาคู่มือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขยายผลในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งได้ มีการบูรณาการ
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เห็นควรมีการขยายผลการดาเนินงานตามโครงการ ให้ค รอบคลุมทุกจังหวัดและมีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ เพิ่ม ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ให้ กับ กลุ่ มเป้ า หมายให้ มีค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะฝี มื อ
แรงงานและการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางาน
2.2.2 เพื่ อสร้ างความยั่งยื น ในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้ การ
ยอมรับในศักยภาพการทางาน
2.2.3 เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่ว
ประเทศ
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2.3 กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อเข้ารับการเพิ่ม
ทักษะด้านอาชีพ จานวน 1,520 คน
2.4 พื้นที่ดำเนินกำร ดาเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร
2.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
2.6 หลักสูตรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทางานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 เดือน
2.6.1 แนวทางการดาเนินงาน
2.6.1.1 การแจ้งเริ่มการดาเนินงานตามโครงการ
2.6.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด (เพิ่มเติม) กรณีเห็นสมควร
2.6.1.3 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อพิจารณา
(1) ปฏิ ทิ น และก าหนดวั น ที่ ด าเนิ น การ ได้ แ ก่ การประชุ ม ชี้ แ จง การศึ ก ษา
ดูงานและการเปิดฝึกอบรม
(2) เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดฝึกอบรม
(3) มอบหมายภารกิจการจัดทาแบบสอบถามและแบบสรุป ให้ หน่วยงานต้น
สังกัดสถานศึกษา
2.6.1.4 การประชุมชี้แจงผู้อานวยการโรงเรียนและครูแนะแนว
2.6.1.5 การสารวจและจาแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.6.1.6 การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์
กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.6.1.7 การน านั กเรี ย นกลุ่ มเป้าหมายไปศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมที่ส ถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.6.1.8 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทางาน
2.6.1.9 การจัดเตรียมตาแหน่งงานรองรับหลังผ่านการฝึกอบรม
2.6.1.10 การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
(1) การติดตามผลระหว่างดาเนินโครงการ
(2) การประเมินผลการดาเนินโครงการ (ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ)
2.6.1.11 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบ
2.6.1.12 แจ้งสรุปผลการดาเนินโครงการให้หน่วยงานส่วนกลางทราบ
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2.7 งบประมำณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม เพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึก
อาชีพ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ จานวน 16,632,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รำยกำร
รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม จานวน 76 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวม 1,520 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตร 2 เดือน (งบรายจ่ายอื่น)
(1) ค่าสมนาคุณวิทยากร (15,000 บาท x 2 เดือน x 1 รุ่น)
(2) ค่าวัสดุ (1,900 บาท x 20 คน)
(3) ค่าบริหารจัดการโครงการ (2,000 บาท x 1 รุ่น)
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน
เปิดฝึกอบรม 76 รุ่น (76 รุ่น x 70,000 บำท)
รายการที่ 2 งบเงินอุดหนุน
(1) ค่าอาหาร (1,520 คน)
(2) ค่าพาหนะ (400 บาท x 1,520 คน)
(3) ค่าชุดเครื่องแบบและชุดฝึกงาน (1,000 บาท x 1,520 คน)
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน
เปิดฝึกอบรม 76 รุ่น (76 รุ่น x 146,842.105 บำท)
รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ (กศป.)
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
3.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน x 5 ครั้ง)
3.1.2 ค่าพาหนะ (7,000 บาท x 2 คน x 5 ครั้ง)
3.1.3 ค่าเช่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน x 5 ครั้ง)
3.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคม
(สิบหกล้ำนหกแสนสำมหมื่นสองพันบำทถ้วน) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น

งบประมำณ (บำท)

30,000
38,000
2,000
70,000
3,500
5,320,000
9,032,000
608,000
1,520,000
146,842.105
7,342.105
11,160,000
152,000
93,200
7,200
70,000
16,000
58,800
16,632,000

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น
เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการ
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2.8 วิธีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
2.8.1 ติดตามผลการฝึกอบรม รายงานผลผ่านระบบสารสนเทศสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(Vocational Skills Enhancement Project : VSEP)
2.8.2 การติดตามผลการดาเนินงาน ผ่านระบบรายงานแผน/ผล (War.room).ของศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Data center) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.8.3 ประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการ ติ ด ตามผลสั มฤทธิ์ ห ลั งจากสิ้ นสุ ดการฝึ ก อบรม เพื่ อ
พิจ ารณาหลั กสู ตรวิธีการดาเนิ น งาน การติดตามผลการมี งานทา เพื่ อปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทาใน
ระบบการจ้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ตัวเอง ตลอดจนสังคมให้การยอมรับในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2.10 หน่วยงำนเจ้ำภำพ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
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3. กิจกรรมพัฒนำฝีมือแรงงำนสตรีเพื่อยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน
3.1 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน 38.41 ล้านคน
แบ่งออกเป็นแรงงานเพศชาย จานวน 20.98 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 54.62 และแรงงานเพศหญิง จานวน
17.43 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 45.38 จะเห็นว่าแรงงานสตรีมีบทบาทสาคัญร่วมกับแรงงานชายในการช่วย
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่จากการวิเคราะห์พบว่า แรงงานสตรีส่วนใหญ่ยังไม่ได้
รับความเสมอภาคและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จานวนแรงงานสตรีที่อยู่ในระดับบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานชายในระดับบริหาร มีสัดส่วนต่ากว่าร้อยละ 70 หรือแม้แต่แรงงานสตรีในระดับปฏิบัติการก็มีอัตราจ้างงาน
ต่ากว่าแรงงานชายมากถึงร้อยละ 30 จะเห็นว่าความไม่เสมอภาคดังกล่าวส่งผลให้รายได้ คุณภาพชีวิตของแรงงานสตรี
ส่วนใหญ่ด้อยกว่าแรงงานเพศชาย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักถึงความไม่เท่าเทีย มระหว่างหญิงชาย จึงเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดี
ที่จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ภายใต้นโยบาย
พัฒนาคุณภาพแรงงานสตรีใ ห้ตรงกับทักษะความสามารถของสตรีแต่ละบุคคล โครงการนี้ประกอบด้วย การ
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประสานแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพการติดตามและประเมินผลความสาเร็จของผู้เข้าฝึกอบรม
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ แก่สตรีซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงให้มีทักษะอาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง
3.2.2 เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการฝึกอาชีพตามโครงการฯสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีภายหลังสาเร็จการ
ฝึกอบรม
3.3 กลุ่มเป้ำหมำย
- สตรี อายุระหว่าง 18 - 59 ปี
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 3,000 คน รวม 150 รุ่น รุ่นละ 20 คน
3.4 พื้นที่ดำเนินกำร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 77 จังหวัด และสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
3.5 ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
3.6 หลักสูตรกำรฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จานวน 25 หลักสูตร หรือหลักสูตร
ที่ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของแรงงานในพื้ น ที่โ ดยเน้ นการฝึ กทั ก ษะฝี มือ ในการประกอบอาชี พ อิส ระ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
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3.7 แนวทำงกำรดำเนินงำน
3.7.1 คัดเลือกหลักสูตรประกอบอาชีพอิสระที่จะใช้ฝึกอบรมที่สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
ทันทีเมื่อสาเร็จการฝึก เป็นหลักสูตรอาชีพที่เป็นที่ต้ องการของตลาดหรือผู้บริโภค โดยให้สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานและสานั กงานพัฒนาฝี มือแรงงานดาเนินการฝึกโดยใช้หลั กสูตรกลางของกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน
จานวน 23 หลักสูตร ตามที่กาหนด หรือเป็นหลักสูตรตามความต้องการของแรงงานในพื้นที่ โดยสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานและสานักงานพัฒนาฝี มือแรงงานเสนอหลักสูตรที่จะดาเนินการฝึกอบรมให้กองพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ดาเนินการพิจารณาเห็นชอบบรรจุไว้ในโครงการ
3.7.2 คัดเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงและประสบความสาเร็จในอาชีพที่ฝึกอบรม มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอด
3.7.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความ
ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระ และมีความพร้อมในการลงทุนประกอบอาชีพหรือพร้อมที่จะกู้ยืมทุน
3.7.4 ประชาสั มพันธ์โครงการล่วงหน้าไม่ต่ากว่า 2 เดือน ในสื่ อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และสื่ อ
ออฟไลน์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายประกาศ วิทยุ สานักงานจัดหางานจังหวัด สานักงานประกันสังคมฯลฯ
3.7.5 ดาเนินการฝึกอบรม
3.7.6 ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมโดยการทดสอบก่อ น – หลั ง เข้ ารั บ การฝึ ก อบรม และออก
วุฒิบัตรสาหรับผู้สาเร็จการฝึกอบรม
3.7.7 ประสานแหล่ งเงิน ทุน ให้ กู้ยืมเพื่อจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ให้ กับ
ผู้สาเร็ จ การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สาเร็ จการฝึกอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้ กับตนเองและ
ครอบครัว
3.7.8 ติดตามและประเมินผลความสาเร็จการประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการฝึกอาชีพตามโครงการ
3.7.9 จัดทาเล่มสรุปโครงการ ในรูปแบบ E-book
3.8 งบประมำณดำเนินกำร งบประมาณจานวน 5,850,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทุกรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ถัวจ่ายและเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม(เป้าหมาย 3,000คน จานวน 150 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- ภาคทฤษฎี (600 บาท x 6 ชม. x 1 คน)
=
3,600 บาท
- ภาคปฏิบัติ (600 บาท x24 ชม. x 1 คน)
=
14,400 บาท
(2) ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (500 บาท x 20 คน) =
10,000 บาท
(3) ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 20 คน x 5 วัน) =
10,000 บาท
(4) ค่าบริหารจัดการโครงการ (1,000 บาท x 1รุ่น) =
1,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น = 39,000 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัว =
1,950 บาท
เปิดฝึกอบรม 150 รุ่น (39,000 บาทx 150 รุ่น) = 5,850,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 5,850,000 บาท
หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถนาไปดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุฝึก ตลอดจน
ค่าบริหารจัดการในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง
ภายใต้ระเบียบราชการที่กาหนด โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการ
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เบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน เช่ น ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
ค่า ตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3.9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.9.1 ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีความรู้ ทักษะฝีมือ และความชานาญในการประกอบ
อาชีพ
3.9.2 ผู้สาเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังสาเร็จการฝึกอบรม
3.10 กำรติดตำมผลกิจกรรม
ติดตามผู้สาเร็จการฝึกอบรมภายหลังสาเร็จการฝึกสามารถนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้
3.11 ผู้รับผิดชอบโครงกำร กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดย กลุ่มงานพัฒนา
ศักยภาพแรงงานสตรีและเยาวชน
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โครงการ พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
1. กิจกรรม ยกระดับศักยภำพช่ำงเชื่อมไทยสู่ระดับสำกล
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และแผนแม่บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ นการพัฒ นาศักยภาพกาลั งคนตลอดช่ วงชีวิ ต ซึ่งมีแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ ละสาขาภาคอุตสาหกรรม
และบริ ก าร และจั ด ให้ มี แ ผนพั ฒ นาก าลั ง แรงงานทั้ ง ประเทศในทุ ก ระดั บ ทั้ ง แรงงานฝี มื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ประกอบการ โดยช่างเชื่อมเป็นแรงงานฝีมือทักษะชั้นสูง ทาหน้าที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ซึ่งในอนาคตรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จะมุ่ งเน้นการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมถึงการควบคุม
คุณภาพการผลิตของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ จะใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพแรงงาน
ในระดับสากล อาทิ การลงทุนก่อสร้างในระบบราง การลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้าลึก การลงทุนในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การลงทุนในอุ ตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
การลงทุนในการผลิตอากาศยาน และการผลิตเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ช่างเชื่อมจึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้มีทักษะตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมงานเชื่ อ มมาตรฐานสากล เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
กระทรวงแรงงาน ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจ
จากสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding-IIW) ให้สามารถดาเนินการฝึกอบรม
ช่างเชื่อมตามหลักสูตรช่างเชื่อมสากลได้ โดยแรงงานช่างเชื่อมที่สอบผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ข้อกาหนด
ของสถาบันการเชื่อมสากล จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสากล (Diploma of
International Welder) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประเทศสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล จานวน 59 ประเทศ
และเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน
ในอนาคต จึงได้เสนอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล เพื่อให้แรงงานฝีมือด้านช่างเชื่อม
ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ผ่านเกณฑ์ข้อกาหนดของสถาบันการเชื่อม
สากล และได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมสากล เป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับ
การแข่งขันอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคตต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาแรงงานช่างเชื่อมในระบบ นอกระบบ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ จะ
เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล
1.2.2 เพื่อพัฒนาช่างเชื่อมให้มีทักษะฝีมือ สอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการทั้งปัจจุบันและอนาคต
1.3 กลุ่มเป้ำหมำย
แรงงานในระบบการจ้างงาน แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
ขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่าง
เชื่อมสากลตาม IIW-IAB089 ระยะเวลาฝึ ก 159 – 219 ชั่วโมงและหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล
ระยะเวลา 18 ชม. รวมเป็นจานวน 600 คน (ฝึกอบรม 60 รุ่น รุ่นละ 10 คน) ดังนี้
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1.3.1 ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตาม IIW-IAB089 จานวน 30 คน (3 รุ่น
รุ่นละ 10 คน) โดยมีสาขาการฝึกดังนี้
1.3.1.1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 192
ชั่วโมง
1.3.1.2 การเชื่อมแม็กเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 219 ชั่วโมง
1.3.1.3 การเชื่อมทิกเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 159 ชั่วโมง
1.3.1.4 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 213
ชั่วโมง
1.3.1.5 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่อเหล็กต่อชนตามมาตรฐานสากล ระยะเวลา 201
ชั่วโมง
1.3.2 ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง จานวน 570 คน
(57 รุ่น รุ่นละ 10 คน) โดยมีสาขาการฝึกดังนี้
1.3.2.1 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
1.3.2.2 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
1.3.2.3 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล
1.3.2.4 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
1.3.2.5 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
1.3.2.6 การเชื่อมทิกชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล
1.3.2.7 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล
1.3.2.8 การเชื่อมแม็กชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล
1.3.2.9 การเชื่อมทิกชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล
หมำยเหตุ

1) สาเหตุที่จัดรุ่นการฝึกรุ่นละ 10 คน เพื่อให้การควบคุมการฝึกเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เนื่องจาก
พื้นที่เป้าหมายโดยส่วนใหญ่จะมีครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละกระบวนการเชื่อมไม่เกินแห่งละ
10 เครื่อง และวิทยากรที่ สามารถให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเชื่อมสากลตาม IIWIAB089 มีจานวนจากัด เนื่องจากข้อกาหนดคุณสมบัติของวิทยากรตามคู่มือคุณภาพที่กาหนด วิทยากรภาค
ความรู้จะต้องผ่านการรับรองผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (IWS) ขึ้นไป และวิทยากรภาคความสามารถจะต้ อง
ผ่านการรับรองช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) ในกระบวนการเชื่อมที่ฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย
2) การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง เป็นการฝึกสาหรับ
การเชื่อมชิ้นงานโครงสร้างทั่วไป รองรับช่างเชื่อมที่ต้องการพัฒนาความสามารถเพื่อทดสอบฝีมือตามมาตรฐาน ISO
9606-1
1.4 วิธีดำเนินกำร
1.4.1 กำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่ำงเชื่อมสำกลตำม IIW-IAB089
(1) บูรณาการความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย
หน่วยฝึกอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า องค์กรวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ
วิเคราะห์ความต้องการแรงงานช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ในกระบวนการเชื่อมต่างๆ
(2) ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรการ
ฝึกของหน่วยฝึกอบรมตามพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย
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(3) จัดทารายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ขออนุมัติโครงการ
(4) ประสานสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
1) ยื่นเอกสารขอเปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมมาตรฐานสากล ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย
2) สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ยื่นคาร้องต่อสานักงานเลขานุการสถาบันการ
เชื่อมสากล
3) สถาบั น การเชื่ อ มแห่ ง ประเทศไทย แจ้ ง ผลการอนุ มั ติ เ ปิ ด ฝึ ก พร้ อ มรายชื่ อ
คณะกรรมการสอบประเมิน ให้หน่วยฝึกทราบ
(5) ดาเนินการฝึกตามเกณฑ์ข้อกาหนดสถาบันการเชื่อมสากล และเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน
(6) ประเมิ น ผล วัด ผลความรู้ ความสามารถของผู้ รับ การฝึ กอบรม ตามข้อ กาหนด
สถาบันการเชื่อมสากล หรือตามข้อกาหนดการรับรองช่างเชื่อมสากล (ISO 9606-1)
(7) บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
(8) รายงานผลการประเมิน วัดผลความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมให้สถาบัน
การเชื่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding : IIW)
(9) ประกาศผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
1) จัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2) จัดทาเอกสารรับรองช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)
3) จัดทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
4) สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย ออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเชื่อม
มาตรฐานสากล โดยสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding Diploma)
(10) แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อหา
ตาแหน่งงานช่างเชื่อมจากสถานประกอบกิจการที่ต้องการช่างเชื่อมทักษะชั้นสูง
1.4.2 กำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่ำงเชื่อมสำกล ระยะเวลำ 18 ชม.
(1) บูรณาการความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา มหาวิทยาลัย
หน่วยฝึกอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า องค์กรวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ
วิเคราะห์ความต้องการแรงงานช่างเชื่อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ในกระบวนการเชื่อมต่างๆ
(2) ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรการ
ฝึกของหน่วยฝึกอบรมตามพื้นที่เป้าหมาย โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 1 สมุทรปราการ
(3) จัดทารายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน เสนอผู้บริหารขอ
อนุมัติโครงการ
(4) ดาเนินการฝึกตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(5) ประเมินผล วัดผลความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรม ตามข้อกาหนดการ
รับรองช่างเชื่อมสากล (ISO 9606-1)
(6) บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
(7) ประกาศผลผู้ผ่านการฝึกอบรม
1) จัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมซึ่งออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2) จัดทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
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(8) แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อหา
ตาแหน่งงานช่างเชื่อมจากสถานประกอบกิจการที่ต้องการช่างเชื่อมทักษะชั้นสูง
1.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
1.6 สถำนที่ดำเนินกำร 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3) ราชบุรี 4) นครราชสีมา 5) ขอนแก่น
6) อุบลราชธานี 7) พิษณุโลก 8) สงขลา 9) ระยอง(ดาเนินการเฉพาะพื้นที่ๆ ผ่านการตรวจสอบความพร้อม
ด้านสถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรการฝึกตามข้อกาหนดสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย)
1.7 งบประมำณ จานวนเงิน 3,934,500 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้
1.7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตาม IIW-IAB089 30 คน (10 คนต่อ
รุ่น) จานวน 1,551,900 บาท
รายการ
งบประมาณ
ค่าวัสดุฝึกอบรม 250,000 บาท x 3 รุ่น
750,000
ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 3 รุ่น (จานวนชั่วโมงปรับตามสาขาที่เปิดฝึก)
342,000
ค่าตอบแทนวิทยากรในการประเมินผล 1,200 บาท x 3 คน x 18 ชม. x 3 รุ่น
194,400
ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบและออกหนั ง สื อ รั บรองผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรช่ า งเชื่ อ ม
60,000
มาตรฐานสากลโดยสถาบันการเชื่อมสากล (International Institute of Welding
Diploma) ตามข้อ 1.4.1 (4) 2,000 บาท x 30 คน
ค่าบริหารจัดการ
205,500
- ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลจานวน 1 คน
และเจ้าหน้าที่สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยจานวน 3 คน ทาหน้าที่ตรวจติดตาม
คุณภาพระหว่างการฝึกในพื้นที่เป้าหมาย 15,000 บาท x 3 ครั้ง (ตรวจสอบสถานที่,ตรวจ
ติดตามคุณภาพระหว่างการฝึก ,ร่วมประเมินผลการฝึก) จานวน 3 รุ่น รวม 135,000 บาท
- ค่าวัสดุในการจัดทาเอกสารตรวจ ติดตาม ประเมินผล , ค่าเอกสารจัดทาหนังสือรับรอง
ผู้ผ่านการสอบรับรองช่างเชื่อมสากล ตามข้อ 1.4.1 (2) จานวน 3 รุ่น รุ่นละ 23,500 บาท
รวม 70,500 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 1,551,900
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
517,300
ค่าใช้จ่ายต่อคน
51,730
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1.7.2 การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากล ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ต่อรุ่น) จานวน 2,382,600 บาท
รายการ
ค่าวัสดุฝึกอบรม 25,000 บาท x 57 รุ่น
ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 18 ช.ม. x 57 รุ่น
ค่าบริหารจัดการ
- ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลจานวน 1 คนทา
หน้าที่ตรวจ ติดตามคุณภาพระหว่างการฝึกในพื้นที่เป้าหมาย 4,000 บาท x 1 ครั้ง
(ตรวจสอบสถานที่ ,ร่วมประเมินผลการฝึก) จานวน 57 รุ่น รวม 228,000 บาท
- ค่าวัสดุในการจัดทาเอกสารตรวจ ติดตาม ประเมินผล 2,000 บาท จานวน 57 รุ่น
รวม 114,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

570 คน (10 คน
งบประมาณ
1,425,000
615,600
342,000

2,382,600
41,800
4,180

หมำยเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุฝึก ตลอดจนค่า
บริหารจัดการในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ ถือปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการของหน่วยงานเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.8.1 แรงงานช่ า งเชื่ อ มในระบบ นอกระบบ ผู้ ว่ า งงาน และนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ จ ะเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน มีทักษะฝีมือเป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล
1.8.2 ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะฝีมือ สอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการทั้งปัจจุบันและอนาคต
1.8.3 ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมมีผลิตภาพการทางานมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
การลงทุนให้กับสถานประกอบกิจการในประเทศไทย
1.9 หน่วยงำนเจ้ำภำพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดย ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อม
มาตรฐานสากล
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2. ชื่อกิจกรรม: ทดสอบช่ำงเชื่อมตำมมำตรฐำนสำกล
2.1. หลักกำรและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และแผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ช าติ ประเด็นการพั ฒนาศักยภาพกาลั งคนตลอดช่ว งชีวิต ซึ่งมีแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาภาคอุตสาหกรรม
และบริ ก าร และจั ด ให้ มี แ ผนพั ฒ นาก าลั ง แรงงานทั้ ง ประเทศในทุ ก ระดั บ ทั้ ง แรงงานฝี มื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้ประกอบการ โดยช่างเชื่อมเป็นแรงงานฝีมือทักษะชั้นสูง ทาหน้าที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ซึ่งในอนาคตรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมถึงการควบคุม
คุณภาพการผลิตของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ จะใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพแรงงาน
ในระดับสากล อาทิ การลงทุนก่อสร้างในระบบราง การลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้าลึก การลงทุน ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
การลงทุนในการผลิตอากาศยาน และการผลิตเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ช่างเชื่อมจึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ให้มีทักษะตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ
ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มีบุคลากรผ่านการรับรองวิศวกรงานเชื่อมในระดับสากล จากสถาบันการเชื่อมสากล สามารถทาหน้าที่
ดาเนินการทดสอบรับรองความสามารถช่างเชื่อมตามมาตรฐาน ISO – 9606 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรอง
ความสามารถช่างเชื่อมในระดับสากล จึงเสนอกิจกรรมทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้แรงงาน
ฝีมือด้านช่างเชื่อม ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบได้รับบริการสอบรับรองตามข้อกาหนดของสถาบัน
การเชื่ อมสากลและได้ รั บ หนั ง สื อรั บ รองช่ า งเชื่ อมมาตรฐานสากล เป็ นการเพิ่ มผลิ ต ภาพแรงงานรองรั บ
การแข่งขันอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในความพร้อม
ด้านทักษะฝีมือของแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย สามารถรองรับการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยได้ต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้บริการผู้ประกอบอาชีพช่างเชื่อมที่ต้องการสอบรับรองความสามารถในการเชื่อม
ตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)
2.2.2 เพื่อรับรองทักษะฝีมือช่างเชื่อม เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในระดับสากล รองรับการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.3 กลุ่มเป้ำหมำย
แรงงานในระบบการจ้างงานและไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ผู้ว่างงาน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นปี สุ ดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม หรือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพช่างเชื่อม ที่ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบรับรอง
ความสามารถในการเชื่อมตามมาตรฐานสากล (ISO 9606-1) จานวน 600 คน (สอบครั้งละ 10 คน ต่อรุ่น
จานวน 60 รุ่น)
ตัวอย่ำง สาขาช่างเชื่อมที่ทดสอบตามมาตรฐานสากล (ISO 9606)
2.3.1 มาตรฐานสากลรหัส ISO 9606-1 111 P FW FM1 B t10 PD ml
2.3.2 มาตรฐานสากลรหัส ISO 9606-1 131 P FW FM1 S t06 PF sl
2.3.3 มาตรฐานสากลรหัส ISO 9606-1 141 T FW FM1 S t03 PH sl
2.3.4 มาตรฐานสากลรหัส ISO 9606-1 111 P BW FM1 B t10 PE ss mb
2.3.5 มาตรฐานสากลรหัส ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s7.1 D168 H-L045 ss mb
124

2.4 วิธีดำเนินกำร
2.4.1 จัดทารายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน เสนอผู้บริหารอนุมัติ
โครงการ
2.4.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ประชาชนและผู้สนใจรับบริการทดสอบช่างเชื่อม
ตามมาตรฐานสากลทราบ
2.4.3 เตรียมความพร้อม ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และ
บุคลากรควบคุมการทดสอบของหน่วยทดสอบตามพื้นที่เป้าหมาย โดยศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
2.4.4 ดาเนินการทดสอบรับรองช่างเชื่อม ISO 9606-1 ตามข้อกาหนดการเชื่อม Welding Designation
ข้อมูลขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure Specification) ภายใต้คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) ของ
ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลและตรวจผลตามเกณฑ์ข้อกาหนด ISO 5817 ว่าด้ว ยการยอมรับ
สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในชิ้นงาน
2.4.5 บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
2.4.6 ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบ
1) จัดทาเอกสารรับรองช่างเชื่อมมาตรฐานสากล (ISO 9606-1)
2) จัดทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
2.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
2.6 สถำนที่ดำเนินกำร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 77 จังหวัด ที่มีผู้ประสงค์
ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล และมีความพร้อมด้านเครื่องจักรในการทดสอบ โดยดาเนินการภายใต้
คู่มือคุณภาพของศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล
2.7 งบประมำณ งบประมาณประจาปี 2566 จานวนเงิน 2,456,600 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้า
พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้
การทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล 600 คน จานวน 2,456,600 บาท
รายการ
ค่าวัสดุทดสอบมาตรฐานสากล (2,250 บาท x 600 คน)
ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ (1,000 บาท X 3 คน X 60 รุ่น)
ค่าจ้างเหมาการตรวจสอบชิ้นงานแบบไม่ทาลาย (1,000 บาท x 600 คน)
ค่าบริหารจัดการ

งบประมาณ
1,350,000
180,000
600,000
326,600

- ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลจานวน 1 คนทาหน้าที่
ตรวจติดตามคุณภาพการทดสอบในพื้นที่เป้าหมาย 4,000 บาท x 1 ครั้ง x 60 รุ่น (ตรวจสอบสถานที่การ
ทดสอบและควบคุมการทดสอบ) รวม 240,000 บาท
- ค่าวัสดุในการจัดทาเอกสารตรวจ ติดตาม ประเมินผล, ค่าเอกสารจัดทาหนังสือรับรอง
ผู้ผ่านการสอบรับรองช่างเชื่อมสากล ตามข้อ 2.4.6 (1) จานวน 60 รุ่น รวม 86,600 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อคน

2,456,600
40,943.33
4,094.33
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หมำยเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทดสอบ วัสดุทดสอบ ค่าจ้างเหมา
การตรวจสอบชิ้ น งาน ค่ า จ้ า งเหมาขนย้ า ยชิ้ น งานทดสอบ ตลอดจนค่ า บริ ห ารจั ด การในการด าเนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม
และประหยั ด เพื่อประโยชน์ ต่อการดาเนิ นงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทดสอบ การบริห ารจัดการ
ของหน่วยงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
2.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
2.8.1 ช่างเชื่อม ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะประกอบอาชีพช่างเชื่อม มีทักษะฝีมือ
เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล
2.8.2 ช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล สามารถนาหนังสือรับรองไปใช้
ประโยชน์ในการทางาน เป็นการสร้างงาน เพิ่มโอกาสการทางานให้กับช่างเชื่อม
2.8.3 ช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล มีผลิตภาพการทางานมากขึ้น
เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การลงทุนให้กับสถานประกอบกิจการในประเทศไทย
2.9 หน่วยงำนเจ้ ำภำพ สถาบั นพัฒนาฝี มือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดย ศูนย์ฝึ กอบรมงานเชื่อ ม
มาตรฐานสากล
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3. กิจกรรม: พัฒนำบุคลำกรต้นแบบช่ำงเชื่อมกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนสู่ระดับสำกล
3.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพกาลังคนตลอดช่วงชีวิ ต ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการ
โดยช่างเชื่อมเป็นแรงงานฝีมือทักษะชั้นสูง ทาหน้าที่ขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งในอนาคต
รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมถึงการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ จะใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพแรงงานในระดับ
สากล อาทิ การลงทุนก่อสร้างในระบบราง การลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้าลึก การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การลงทุนใน
การผลิตอากาศยาน และการผลิตเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ช่างเชื่อมจึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อเป็นผู้ประสานงานและวิทยากรฝึกอบรม
ในสาขาช่างเชื่อมสากลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันบุคลากรดังกล่าวมีจานวนน้อยลงจากการเลื่อนระดับและ
เกษียณอายุราชการ ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลในฐานะหน่ วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการฝึกอบรม
ช่างเชื่อมสากลตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรต้นแบบทดแทนจานวนที่ขาดหายไป เพื่อให้การ
ฝึกอบรมช่างเชื่อมสากลสามารถดาเนินการได้ตามข้อกาหนดสถาบันการเชื่อมสากล จึงได้เสนอกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรต้นแบบสาขาช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ ระดับสากล เพื่อให้ การพัฒนาฝี มือช่างเชื่อมไทย
สู่ระดับสากลทาได้อย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองได้ทุกพื้นที่ ทีม่ ีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมสากล
3.2 วัตถุประสงค์
3.2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นต้นแบบการพัฒนาช่าง
เชื่อมสากล
3.2.2 เพื่อสร้างบุคลากรผู้สอนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเพียงพอต่อการ
ดาเนินการฝึกครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานช่างเชื่อมสากล
3.2.3 เพื่อสร้างบุคลากรผู้สอนสาขาช่างเชื่อมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีเพียงพอต่อ การ
ดาเนินการตามข้อกาหนดสถาบันการเชื่อมสากล
3.3 กลุ่มเป้ำ หมำย บุ คลากรผู้ ส อนสาขาช่ างเชื่อมของกรมพัฒ นาฝี มือ แรงงานจานวน 40 คน
โดยพัฒนาให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ดังนี้
3.3.1 ผู้ ตรวจสอบการเชื่อมสากล (IWI-C) ตามหลั กสู ตรของสถาบันการเชื่อมสากล หรือ
หลักสูตรการตรวจสอบแบบทาลายหรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย จานวน 10 คน
3.3.2 พัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมอาร์ก
โลหะด้วยมือ จานวน 10 คน
3.3.3 พัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อ มแม็ก
จานวน 10 คน
3.3.4 พัฒ นาครู ฝึ กช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึ กช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อมทิ ก
จานวน 10 คน
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3.4 วิธีดำเนินกำร
3.4.1 รวบรวมประวัติบุคลากรครูฝึกช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เคยผ่านการฝึกหลักสูตร
ครูฝึกช่างเชื่อมสากลและหนังสือรับรองหมดอายุ รวมถึงประวัติพนักงานราชการ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
และช านาญการของกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานที่ จ บการศึ ก ษาในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ง านเชื่ อ ม
เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
3.4.2 ประสานความร่วมมือสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยเพื่อดาเนินการฝึกในหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (IWI-C) ตามหลักสูตรของสถาบันการเชื่อมสากล หรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบ
ทาลายหรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย และการสอบต่ออายุหนังสือรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล
3.4.3 จัดทารายละเอียดโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน เสนอผู้บริหารขอ
อนุมัติโครงการ
3.4.4 กาหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการฝึก ดังนี้
(1) หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (IWI-C) ตามหลักสูตรของสถาบันการเชื่อมสากล
หรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบทาลายหรือหลัก สูตรการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย โดยลงทะเบียนการฝึ ก
ในหลักสูตรที่สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยจัดฝึกอบรม
(2) การพัฒนาครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล สาขาช่างเชื่อม
อาร์ กโลหะด้ว ยมือ สาขาการเชื่อมแม็ กและสาขาการเชื่อมทิก ใช้ห ลั กสู ตรยกระดั บฝี มือช่ างเชื่อมสากล
ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง และดาเนินการทดสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลที่แต่งตั้งโดยสถาบันการเชื่อม
แห่งประเทศไทย
(3) เชิญบุ คลากรกรมพัฒ นาฝี มือแรงงานที่ส นใจเข้าร่ว มกิจกรรมการพัฒ นาบุค ลากร
ต้นแบบช่างเชื่อมสากลและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
(4) ดาเนินการตามกิจกรรมพัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมสากล
(5) ประเมินผล วัดผลความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรม ตามข้อกาหนดสถาบัน
การเชื่อมสากล หรือตามข้อกาหนดการรับรองช่างเชื่อมสากล (ISO 9606-1)
(6) บันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(7) รายงานผลให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทราบและจัดส่งข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ให้สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยี การฝึกรวมถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลเก็บเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ต่อไป
3.5 ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
3.6 สถำนที่ดำเนินกำร กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
3.7 งบประมำณ งบประมาณประจาปี 2566 จานวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้
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3.7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (IWI-C) หรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบ
ทาลายหรือหลักสูตรการตรวจสอบแบบไม่ทาลาย 10 คน จานวน 2,901,500 บาท
รายการ
งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 10 คน คนละ 260,000 บาท
2,600,000
ค่าเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 คน และผู้ประสานการฝึก 1 คน
277,200
ค่าติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
24,300
รวมค่าใช้จ่าย
2,901,500
ค่าใช้จ่ายต่อคน
290,150
3.7.2 การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกช่างเชื่อมเพื่อต่ออายุการรับรองครูฝึกช่างเชื่อมสากล 30 คน
(10 คนต่อรุ่น) จานวน 598,500 บาท
รายการ
งบประมาณ
ค่าวัสดุฝึกอบรม 12,400 บาท x 3 รุ่น
372,000
ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 1 คน x 30 ช.ม. x 3 รุ่น
108,000
ค่าเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10 คน และผู้ประสานการฝึกอบรม
99,000
1 คน รวม 11 คน x 3 รุ่น
ค่าบริหารจัดการ
19,500
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรมและการประเมินผล 6,500 บาท x 3 รุ่น
รวมค่าใช้จ่าย
598,500
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
199,500
ค่าใช้จ่ายต่อคน
19,950
หมำยเหตุ : วงเงินงบประมาณสามารถดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุฝึก ตลอดจนค่าบริหารจัดการ
ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง โดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม
และประหยั ด เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งาน การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่ า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึก อบรม การจัด งานและการประชุ มระหว่ างประเทศ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหน่วยงานเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นๆ ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
3.8.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรต้นแบบสาหรับการฝึกหลักสูตรช่างเชื่อมสากลเพียงพอ
ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้แรงงานช่างเชื่อมสากล
3.8.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีบุคลากรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการเชื่อมสากล เพื่อทา
หน้าที่ควบคุมการทดสอบช่างเชื่อมสากลตามข้อกาหนด ISO 9606 มากขึ้น สามารถให้บริการแรงงานที่
ต้องการทดสอบช่างเชื่อมสากลได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.8.3 กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานมี บุ ค ลากรที่ ผ่ า นการรั บ รองจากสถาบั น การเชื่ อ มสากลตาม
ข้อกาหนดหน่วยฝึกอบรมช่างเชื่อมสากล สามารถรักษาสถานะการได้รับอนุญาตจากสถาบันการเชื่อมสากล
เพื่อทาหน้าที่พัฒนาช่างเชื่อมสากลสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการของประเทศต่อไป
3.9 หน่วยงำนเจ้ำภำพ สถาบั นพั ฒนาฝี มื อแรงงาน 1 สมุ ทรปราการ โดย ศู นย์ ฝึ กอบรมงานเชื่ อม
มาตรฐานสากล
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4. กิจกรรม: พัฒนำชุดกำรฝึกตำมหลักสูตรยกระดับฝีมือช่ำงเชื่อมตำมสมรรถนะ
4.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพกาลังคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ และจัดให้มีแผนพัฒนากาลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ
โดยช่างเชื่อมเป็นแรงงานฝีมือทักษะชั้นสูง ทาหน้าที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ซึ่งในอนาคต
รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จะมุ่งเน้นการผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมถึงการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ จะใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตและคุณภาพแรงงานในระดับ
สากล อาทิ การลงทุนก่อสร้างในระบบราง การลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้าลึก การลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
การลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การลงทุนใน
การผลิตอากาศยาน และการผลิตเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน ช่างเชื่อมจึงจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ
การพัฒนาช่างเชื่อมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะสนับสนุน
ให้กลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบการฝึกให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล กล่ าวคือ ต้องพัฒนาระบบการฝึ กตาม
ความสามารถ (Competency Based Training) ที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถฝึกตามพื้นฐานความสามารถ
ของตนในเวลาที่สะดวก ผู้เข้ารับการฝึกเกิดการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติและเน้นผลการฝึกที่ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก การฝึกใน
ระบบดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบการฝึกที่สามารถรองรับการฝึกรายบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Curriculum : CBC) ช่างเชื่อม
สากล ที่ได้จากการวิเคราะห์งานหรืออาชีพในแต่ละอาชีพและเป็นความสามารถหรือสมรรถนะ ที่ผู้เข้ารับการฝึก
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม และจะ
ดาเนินการพัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามสมรรถนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เพื่อให้ ร ะบบการฝึ กช่ างเชื่อมสากลตามความสามารถมีความสมบูรณ์ พร้อมส่ งมอบการพัฒนาทักษะฝี มือ
แรงงานให้กับตลาดแรงงานและผู้สนใจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความสะดวก ในการพัฒนาทักษะ ความรู้
ตามเวลาที่สะดวกของตนเอง รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้สาเร็จการฝึกด้านการบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการมีงานทาและสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ช่างเชื่อมตามสมรรถนะสาขาการเชื่อมสากล ซึ่งเป็นสาขาที่กลุ่ มอุตสาหกรรมหลั กมีความต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้และทักษะขั้นสูง เพื่อใช้ในการฝึกภายใต้ระบบการฝึกตามความสามารถ (CBT) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อมาใช้ฝึกอบรมแรงงานให้มี
ความสามารถตามข้อกาหนดต่อไป
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อจัดทาชุดการฝึก ตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตามสมรรถนะ จานวน 6
ชุดฝึก
4.2.2 เพื่อเผยแพร่ชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตามสมรรถนะให้แก่หน่วย
ฝึกอบรมในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบกิจการหรือบุคคลที่สนใจ นาไปใช้ในการจัดฝึกอบรม
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4.2.3 เพือ่ สนับสนุนระบบการจัดฝึกอบรมตามความสามารถของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4.3 เป้ำหมำย จัดทาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมสากลตามสมรรถนะ จานวน 6
ชุดฝึก
4.4 วิธีดำเนินกำร
4.4.1 เชิ ญผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อประชุ มคั ดเลื อ กหลั กสู ตรช่า งเชื่ อมสากลตามสมรรถนะที่มี ความ
จาเป็นต้องเร่งดาเนินการจานวน 6 หลักสูตร
4.4.2 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทาเอกสารประกอบการฝึกสาหรับหลักสูตรช่างเชื่อมสากลตาม
สมรรถนะประกอบด้วยคู่มือครูฝึกและคู่มือผู้เข้ารับการฝึก พร้อมจัดทาคู่มือครูฝึกอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือผู้เข้า
รับการฝึกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
4.4.3 เผยแพร่ เ อกสารประกอบการฝึ กส าหรั บ หลั ก สู ต รช่า งเชื่ อ มสากลตามสมรรถนะและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและนาไปใช้ฝึกอบรม
4.5 ระยะเวลำดำเนินกำร ระยะ 6 เดือน (เดือนมีนาคม 2566 – สิงหาคม 2566)
4.6 สถำนที่ดำเนินกำร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
4.7 งบประมำณ งบประมาณประจาปี 2566 จานวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท
ถ้วน) โดยขอเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ในการพัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่าง
เชื่อมตามสมรรถนะ 6 ชุดฝึก จานวน 1,050,000 บาท
รายการ
ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญจัดทาเอกสารประกอบการฝึกสาหรับหลักสูตรช่างเชื่อม
สากลตามสมรรถนะ 6 ชุดฝึก
ค่าดาเนินการประชุมคณะทางานตามกิจกรรมพัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตร
ยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามสมรรถนะ จานวน 6 ครั้ง
รวมค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
1,020,000
30,000
1,050,000

4.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.8.1 กรมพัฒนาฝี มือแรงงานมีชุดฝึ กตามสมรรถนะส าหรับหลั กสู ตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อม
สากลตามสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.8.2 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
4.8.3 สถานประกอบการมีผลิตภาพที่สูงขึ้น
4.8.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มอุตสาหกรรม
4.9 หน่วยงำนเจ้ าภาพ สถาบั นพัฒนาฝี มือแรงงาน 1 สมุ ทรปราการ โดย ศู นย์ฝึ กอบรมงานเชื่อม
มาตรฐานสากล
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โครงกำรพัฒนำทักษะเฉพำะของแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
1. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์สาคัญภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการ
พัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 สาหรับประเทศไทยขณะนี้
กาลังเผชิญกับความท้าทาย “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” และประสบปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงาน
และกาลังแรงงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อจากัดต่อ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (Structural Transformation) เพื่อก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากผลการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไตรมาสที่ 2
ในเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบว่าจานวนผู้มีงานทาทั้งสิ้นประมาณ 37.82 ล้านคนนั้น ส่วนใหญ่
ทางานในฐานะลูกจ้าง ร้อยละ 47.7 ในจานวนนี้ประมาณ 4 ใน 5 เป็นลูกจ้างเอกชน รองลงมาคือ ทางานส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้าง (Gig Worker) ร้อยละ 33.8 ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 15.9 นายจ้างร้อยละ
2.4 ส่วนการรวมกลุ่มมีเพียงร้อยละ 0.2 ของผู้มีงานทาทั้งหมด ในช่ว งที่โ รคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ระบาด
อย่า งรุน แรง และผู้ค นจ าเป็น ต้อ งอยู ่กับ บ้า นเป็น ส่ว นใหญ่ พร้อ ม ทิ้งระยะห่ างในการพบปะคนอื่นตาม
มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) ทาให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นการจ้างงานให้จบ
ไปเป็นครั้ง ๆ หรือการจ้างงานเป็นครั้งคราว ที่เรียกกันว่า “Gig Economy” อันได้แก่เหล่าฟรีแลนซ์หรือ
คนทางานอิสระ พาร์ตไทม์ เอาต์ซอร์ส อีกทั้งเมื่อนายจ้างและแรงงานต้องต่อสู้กับเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การจ้าง
งานอิสระจึงได้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจากข้อมูลการสารวจสภาวะการทางาน
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าแรงงานส่วนใหญ่กระจุกอยูในกลุ่มแรงงานทักษะพื้นฐานที่ใช้แรงกายเป็นหลัก
หรือใช้เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน เช่น คนงาน คนทาความสะอาด และแรงงานฝีมือ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจานวน
แรงงานทั้งหมด ไดแก เกษตรกร (ร้อยละ 28) ช่างฝีมือ (ร้อยละ 12) คนคุมเครื่องจักร (ร้อยละ 10) และอาชีพ
พื้น ฐาน (ร้อยละ 10) ขณะที่ก ลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่ใ ช้ทัก ษะ และความรู้เ ฉพาะตัว สูง
รวมถึง ทักษะความคิด สร้างสรรค์ การตัด สิน ใจ และการแก ปัญ หา เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพ และพนักงาน
เทคนิคต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 15 และในจานวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดประกอบ “อาชีพอิสระ”
หรือ “แรงงานนอกระบบ”
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกาลัง แรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน
อิสระยุค 4.0 (Gig Worker)” โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายได้สูงขึ้น
ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน ตามบริบทของพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งการให้คาแนะนาด้านการประกอบ
อาชีพตลอดทั้งกระบวนการ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่ฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
2.2 เพื่อจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทามาหากิน) ให้แก่ ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมตามโครงการ
2.3 เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
3. กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ มี ทั ก ษะอาชี พ พื้ น ฐาน ซึ่ ง มี ค วามประสงค์ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป จานวนทั้งสิ้น 31,500 คน
4. พื้นที่ดำเนินกำร พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด
5. ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
6. หลักสูตรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน หรือหลั กสูตรตามความต้องการของพื้นที่ โดยเป็นหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มรายได้ และเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
7. แนวทำงกำรดำเนินงำน
การด าเนิ น การฝึ ก อบรมผู้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ มี ทั ก ษะอาชี พ พื้ น ฐาน แรงงานนอกระบบ/
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
7.1 จัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ และนากลไกประชารัฐขับเคลื่อนโครงการเพื่อ
วางแผนและบูรณาการความร่วมมือในการดาเนินงานตามโครงการกับหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น สถาบั น การศึกษา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ สถานประกอบกิจการ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นต้น
7.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน สานักงานส่งเสริม
สหกรณ์การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น ากลุ่ ม อาชี พ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงแรงงาน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เป็ น ต้ น
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอาชีพจากประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
7.3 จัดทาแผนการพัฒ นาฝีมือแรงงาน และหลักสู ตรการฝึ กอบรมที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของพื้นที่ โดยเน้นมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะใหม่
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และการเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
7.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
7.5 ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7.6 กระบวนการฝึกอบรม ทดสอบและประเมินผล
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(1) สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน/ส านั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน จ านวน 76 จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(2) การคัดเลือกวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(3) จัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคลก่อนเข้ารับการฝึก เช่น ข้อมูลด้านการประกอบ
อาชีพ รายได้ก่อนฝึ กอบรม และข้อมูล จ าเป็นอื่นๆ เพื่อประกอบการติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเปรียบเทียบภายหลังจบการฝึก
7.7 จัดให้มีการแนะแนวอาชีพหรือการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สาเร็จการฝึก โดยประสานกับสานักงาน
จัดหางานจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน เพื่อให้คาแนะนาในการประกอบ
อาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
7.8 จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทามาหากิน) เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ (ปั จ จั ย การผลิ ตเบื้ องต้น ที่จาเป็นในการประกอบอาชี พ) ให้ กับ ผู้ ผ่ านการฝึ กอบรมโดยใช้
ประโยชน์เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
7.9 ประเมินผลการฝึกอบรมการวัดการทดสอบก่อนเข้ารับการฝึก (Pretest) การทดสอบหลังการฝึก
(Posttest) และออกวุฒิบัตรสาหรับผู้สาเร็จการฝึกอบรม
7.10 ประเมินผลโครงการและรายงานผลความสาเร็จของโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
7.11 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
ประกอบด้วย รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรื อต้นทุนในการประกอบอาชีพที่ลดลง ภายหลังจากการฝึ กอบรมภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน

134

ผังกระบวนกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำทักษะแรงงำนอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
จัดตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนโครงกำรระดับพื้นที่

ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดทาแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน/หลักสูตรการฝึกอบรม
เปิดรับสมัครแรงงำนนอกระบบ/ผู้ประกอบอำชีพอิสระ

คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

(ประมำณ 15 )
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติตรงตำมที่กำหนด
(ประมำณ 15 )
ฝึกอบรมตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (ระยะเวลำ 30 ชั่วโมง)
แนะแนวอาชี(ประมำณ
พหรือการประกอบอาชี
15 ) พให้แก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
จัดหาชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทามาหากิน)
ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมแ
ประเมินผลการฝึกอบรม/มอบวุฒิบัตร

ติดตามประเมินผลลัพธ์ของโครงการ

หลังจำกกำรฝึกอบรม
ภำยในระยะเวลำ
3 เดือน

135

8. งบประมำณดำเนินโครงกำร
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 208,000,000 บาท (สองร้อยแปดล้ านบาทถ้วน)
โดยขอเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ค่ าใช้จ่ ายแต่ ล ะรายการสามารถถั ว จ่ ายได้ ทุก รายการ
เท่าที่จ่ายจริงโดยคานึงถึงความจาเป็นเหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานโครงการ
ที่

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

รวมเงิน
1 กิจกรรมที่ 1 : ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงำน (31,500 คน/
1,575 รุ่น)
หน่วยงำนดำเนินกำร : สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน / สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
เฉลี่ยค่ำใช้จ่ำย 49,300 บำท/รุ่น
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน จานวน 1 คน (800 บาท x 30 ชั่วโมง x 1 คน x
1,575 รุ่น)
2) ค่าอาหารกลางวัน (23 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 5 วัน x1,575 รุ่น)
3) ค่าวัสดุฝึกอบรม/เอกสารการฝึกอบรม (500 บาท x 20 คน x 1,575 รุ่น)
4) งบบริหารโครงการ (ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร) (1,575 รุ่น x 1,500 บาท)
ถัวจ่ำยทุกรำยกำร
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอื่น
2.1 หน่วยงำนดำเนินกำร : สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน / สำนักงำนพัฒนำฝีมือ
แรงงำน
ค่าเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทามาหากิน) (4,000 บาท x 31,500 คน)
ถัวจ่ำยทุกรำยกำร
2.2 หน่วยงำน : ส่วนกลำง
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 ชม. เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการ
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
- ภาคทฤษฎี (1,000 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)
- ภาคปฏิบัติ (1,000 บาท x 5 คน x 3 ชั่วโมง)
2) ค่ายานพาหนะวิทยากร (400 บาท x 10 คน)
3) ค่าเช่าที่พัก (700 บาท x 280 คน x 1 คืน)
4) ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 280 คน x 1 มื้อ)
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 280 คน x 2 มื้อ)
6) ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร /ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ (200 บาท x 280 คน)
ถัวจ่ำยทุกรำยกำร

งบประมำณ
(บำท)
208,000,000
77,647,500

37,800,000
21,735,000
15,750,000
2,362,500
130,352,500

126,000,000
4,352,500
442,000

3,000
15,000
4,000
196,000
140,000
28,000
56,000
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ที่

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

งบประมำณ
(บำท)
142,000

2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 ชม. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดาเนินโครงการ
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
- ภาคทฤษฎี (1,000 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)
3,000
- ภาคปฏิบัติ (1,000 บาท x 5 คน x 3 ชั่วโมง)
15,000
2) ค่ายานพาหนะวิทยากร (400 บาท x 5 คน)
2,000
3) ค่าเช่าที่พัก (700 บาท x 82 คน x 1 คืน)
57,400
4) ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 82 คน x 1 มื้อ)
41,000
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 82 คน x 2 มื้อ)
8,200
6) ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ (200 บาท x 77 คน)
15,400
ถัวจ่ายทุกรายการ
440,000
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 ชม. เพื่อสรุปผลการดาเนิน
โครงการ
1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน
- ภาคทฤษฎี (1,000 บาท x 1 คน x 3 ชั่วโมง)
3,000
- ภาคปฏิบัติ (1,000 บาท x 5 คน x 3 ชั่วโมง)
15,000
2) ค่ายานพาหนะวิทยากร (400 บาท x 5 คน)
2,000
3) ค่าเช่าที่พัก (700 บาท x 280 คน x 1 คืน)
196,000
4) ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท x 280 คน x 1 มื้อ)
140,000
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 280 คน x 2 มื้อ)
28,000
6) ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ (200 บาท x 280 คน)
56,000
ถัวจ่ำยทุกรำยกำร
2,000,000
2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ
2.2.5 งบบริหารโครงการ (ค่าใช้จ่ายติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม
1,328,500
/ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร/ค่าใช่จ่ายในการจัดทาคู่มือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
หมำยเหตุ
วงเงินงบประมาณสามารถนาไปดาเนินการเฉลี่ยถัวจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุฝึกตลอดจนการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการเท่าที่จ่ายจริงภายใต้ระเบียบราชการที่กาหนด โดย
คานึ งถึง ความจ าเป็ น เหมาะสม และประหยัด เพื่อประโยชน์ต่อ การดาเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่า ยในการ
ฝึกอบรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจั ดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการเบิกค่าดาเนินงานของหน่วยงาน
เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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9. วิธีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
9.1 ติดตามผลการฝึกอบรมจากการรายงานผลการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (Data Center)
9.2 ประเมินผลการดาเนิน โครงการ ติดตามผลสั มฤทธิ์หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตร วิธีการ ประสิทธิภาพการทางาน การมีงานทา และรายได้ภายในระยะเวลา 3
เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
9.3 ติดตามผลและประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ กากับ ดูแล และให้คาปรึกษา
หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 ทาให้แรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพมีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐานฝีมือ
10.2 ท าให้ แรงงานที่ผ่ านการฝึ กอบรมตามโครงการมี เครื่ องมื อพื้นฐานชุ ดการฝึ ก (ชุ ดเครื่องมือท ามาหากิ น)
ในการประกอบอาชีพ
10.3 ทาให้แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้าง
รายได้หรือลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว
11. หน่วยงำนเจ้ำภำพ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
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ชื่อโครงกำร เสริมสมรรถนะแรงงำนด้ำนเทคโนโลยีรองรับกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21
1. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้ดาเนินการปรับแผนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจตามกรอบ
ของมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2562 ไปพร้อมกั บการทบทวนบริบททางเศรษฐกิจและสั งคม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง วิ ถี ใ หม่ อั น เป็ น ผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
โดยพิจารณาเลือกกิจกรรมปฏิรูปเศรษฐกิจสาคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
มาเป็นจุดเน้นเพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวม 5 กิจกรรม ได้แก่
(1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (2) การส่งเสริ มและพัฒ นาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (3) การเพิ่มโอกาสของ
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (4) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า
และการลงทุนของไทยในภูมิภาค และ (5) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ซึ่งในภาพรวมของทั้ง 5 กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าว จะมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 27 ล้านคน บุคลากร
และผู้เกี่ยวเนื่องภาคการท่องเที่ยว ประมาณ 8 ล้านคน ผู้ประกอบการ SMEs อีกจานวน 3 ล้านราย รวมถึง
เสริมสร้างทักษะกาลังคนในระบบให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย และลดอัตราการว่างงานในอนาคต
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมสาคัญ
มีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากาลังคนที่มีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็ นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
มีตัวชี้วัดคือ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic
Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2565 เนื่องจาก “คน” เป็นแกนหลักสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ การพัฒ นาศักยภาพของคนในทุกระดับและทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนหรือแรงงาน จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จาเป็นเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันการสร้างและผลิตกาลังคนที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยังไม่
เพียงพอ นอกจากนี้โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาธารณสุข ส่งผลให้คนมีอายุยืนมากขึ้น จึงต้องให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาแรงงานผู้สูงวัยที่ยังสามารถทางานได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะกาลังคนที่ออกจาก
ระบบการศึกษามาแล้วเพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพเดิมและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพอื่นๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ เป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เป็น “กาลังคน” ที่มีศักยภาพสามารถเป็ นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
โดยมีประเด็นสาคัญที่ต้องขับเคลื่อนในการปฏิรูปการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
คือ การออกแบบการพัฒนาทักษะกาลังคน (Upskill Reskill and New Skill) สาหรับคนที่ออกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการอบรมทักษะเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการประกอบอาชีพเดิม และสาหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และบริการโดย (1) Reskill กลุ่มคนในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น อบรมมัคคุเทศก์ให้มีความรู้ด้าน Wellness ที่ถูกต้องและ
ครอบคลุมหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค การอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางธุรกิจเพื่ อรองรับการ
เติบโตด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งอบรมผู้สูงวัยที่ยังสามารถทางานได้ให้มีทักษะเพื่อเพิ่มกาลังคนในระบบ
(2) Upskill โดยการอบรม ความรู้การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้มีทักษะความรู้ในการใช้
Smart Digital เพื่อการวาง แผนการผลิตและการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ (3) New Skill โดยการ
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สร้างทักษะและความ เชี่ยวชาญใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (4) พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ทาง
ธุ ร กิ จ การเงิ น และทั ก ษะดิ จิ ทั ล เพื่ อ เสริ ม ศั ก ยภาพในการประกอบธุ ร กิ จ ยิ่ ง ขึ้ น และ (5) การใช้ Digital
content เพื่อปรับเปลี่ยน และสร้างทัศนคติ (Mindset) ของคนรุนใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก และเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock) ด้านเศรษฐกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้เสนอโครงการ
เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบและ
เห็นชอบแผนขับเคลื่อนดังกล่าวแล้ว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ (Upskill Reskill and New Skill) ของคนในช่วงวัย
ทางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือด้วยเทคโนโลยี สาหรับเป็นฐานในการ
ต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทางานให้มากขึ้น
2.3 เพื่อเพิ่มสัดส่วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้อยู่ในระดับที่จะ
สามารถเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย เป้าหมายจานวน 6,080 คน (ฝึกยกระดับฝีมือ 304 รุ่น รุ่นละ 20 คน)
4. กลุ่มเป้ำหมำย แรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566
6. วิธีกำรดำเนินงำน
(1) สรรหาและพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยี
(2) บูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย หน่วยฝึกอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจั งหวัด สภาหอการค้าจังหวัด องค์กรวิช าชีพ สมาคมอาชีพ วิเคราะห์
แนวโน้มความต้องการกาลังแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคบริการ ประกอบด้วย
แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled) แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled) แรงงานฝีมือ (Skilled) แรงงานเชี่ยวชาญ
(Expert) รวมทั้งแผนพัฒนาด้านแรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
(3) ฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ระยะเวลาฝึก 30 ชม. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อให้
แรงงานมีสมรรถนะและความพร้อมในการเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(4) ดาเนินการฝึกอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (SDQA 2020)
(5) บันทึกรายงานผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการดาเนินงาน
(6) แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการฝึกให้ กรมการจัดหางาน สานักงานจัดหางานจังหวัดในการหาตาแหน่ง
งานว่าง (กรณีแรงงานประสงค์จะทางานในระบบการจ้างงาน)
(7) ติดตามปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม
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7. งบประมำณ งบประมาณจานวน 15,192,000 บาท
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าวิทยากร (1,200 บาท X 30 วัน X 304 รุ่น)
ค่าวัสดุฝึกอบรม (698 บาท X 6,080 คน)
บริหารจัดการ
รวม
ค่าใช้จ่ายต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายต่อราย

งบประมาณ (บาท)
10,944,000
4,243,840
4,160
15,192,000
49,974
2,499

8. แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
แผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2566

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
3,798,000
3,798,900
3,798,000

ไตรมาสที่ 4
3,798,000

รวม
15,192,900

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 แรงงานไทยมี คุ ณภาพมาตรฐานสอดคล้ องกั บความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
9.2 แรงงานไทยมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์งาน
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
9.3 สัดส่ วนกาลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ที่ไม่ต่ากว่าค่า
เป้าหมายภายใต้แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
9.4 แรงงานที่ผ่านการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สามารถแสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการ
ทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ
9.5 สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นแรงงานไทยที่ มี ค วามสามารถเข้ า มาท าวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
10. หน่วยงำนเจ้ำภำพ สานักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
...................................................................................
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