รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูป ระกอบกิจการ
ประจําปงบประมาณ 2564

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการโดย กลุมงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
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บทสรุป
1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ
- เปาหมาย 900 คน / ผลงาน 976 คน / รอยละ 108.44 / เปาหมายเงิน (ลาน) 5.648 / ผลเงิน (ลาน) 5.64778684 / รอยละ 100
- มีงานทํา 327 คน / รอยละ 82.37 ของผูตอบแบบสอบถาม / รายไดเฉลี่ย 13,849 บาท

2. โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0
- เปาหมาย 9,750 คน / ผลงาน 10,573 คน / รอยละ 108.44 / เปาหมายเงิน (ลาน) 25.2905 / ผลเงิน (ลาน) 20.52114056 / รอยละ 81.14
- มีงานทํา 4,704 คน / รอยละ 91.62 ของผูตอบแบบสอบถาม / รายไดเฉลี่ย 13,352 บาท

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ
- เปาหมาย 300 คน / ผลงาน 360 คน / รอยละ 120 / เปาหมายเงิน (ลาน) 5.256 / ผลเงิน (ลาน) 3.939835 / รอยละ 74.96
- อยูระหวางฝกงาน 148 คน / มีงานทํา 157 คน / รอยละ 44.6
3.1 หลักสูตรการขนสงทางทะเลและทางอากาศ 60 ชม. สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
- เปาหมาย 50 คน / ผลงาน 50 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 0.3 / ผลเงิน (ลาน) 0.3
3.2 หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ 240 ชม. สพร.13 กทม. และสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
- เปาหมาย 100 คน / ผลงาน 104 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 1.6542 / ผลเงิน (ลาน) 1.6542
3.3 หลักสูตรการจัดการสินคาอันตรายและวัตถุอันตรายเพื่อการขนสงขามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 240 ชม.
สมาคมผูประกอบธุรกิจอันตราย (รูปแบบการฝกอบรมทางไกล)
- เปาหมาย 50 คน / ผลงาน 52 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 0.5136 / ผลเงิน (ลาน) 0.5136
3.4 หลักสูตรการจัดการทางเทคนิคและการปฏิบัติการดานโลจิสติกสระหวางประเทศ 240 ชม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร (รูปแบบการฝกอบรมทางไกล)
- เปาหมาย 50 คน / ผลงาน 51 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 0.4488 / ผลเงิน (ลาน) 0.4488
3.5 หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ 240 ชม.
สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
- เปาหมาย 50 คน / ผลงาน 52 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 0.51 / ผลเงิน (ลาน) 0.513235
3.6 หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ 240 ชม.
สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
- เปาหมาย 50 คน / ผลงาน 51 คน / เปาหมายเงิน (ลาน) 0.51 / ผลเงิน (ลาน) 0.51

4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
- เปาหมาย 800 คน / ผลงาน 800 คน / รอยละ 100 / เปาหมายเงิน (ลาน) 11.44 / ผลเงิน (ลาน) 10.8599995 / รอยละ 94.87
- มีงานทํา 566 คน / รอยละ 85.55 ของผูตอบแบบสอบถาม / รายไดเฉลีย่ 5,417 บาท

5. โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
- เปาหมาย 1,163 คน / ผลงาน 1,165 คน / รอยละ 100.17 / เปาหมายเงิน (ลาน) 19.3643 / ผลเงิน (ลาน) 7.10325429 / รอยละ 36.68
- มีงานทํา 90 คน / รอยละ 14.54 ของผูตอบแบบสอบถาม

6. โครงการ…
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6. โครงการฝกอบรมกลุมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- เปาหมาย 9,100 คน / ผลงาน 12,289 คน / รอยละ 135.04 / เปาหมายเงิน (ลาน) 19.075 / ผลเงิน (ลาน) 18.86461483 / รอยละ 98.90
- มีงานทํา 4,794 คน / รอยละ 47.83 / รายไดเฉลี่ย 8,439 บาท
6.1 ผูผานการบําบัดยาเสพติด - เปาหมาย 480 คน / ผลงาน 419 คน / รอยละ 82.92
6.2 ผูตองขังเยาวชนสถานพินิจ - เปาหมาย 1,880 คน / ผลงาน 2,315 คน / รอยละ 123.14
6.3 คนพิการและผูดูแลคนพิการ - เปาหมาย 320 คน / ผลงาน 383 คน / รอยละ 125.94
6.4 แรงงานนอกระบบ - เปาหมาย 4,220 คน / ผลงาน 6,689 คน / รอยละ 158.51
6.5 ทหารเกณฑกอนปลดประจําการ - เปาหมาย 1,380 คน / ผลงาน 1,614 คน / รอยละ 116.96
6.6 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ - เปาหมาย 820 คน / ผลงาน 870 คน / รอยละ 106.10

7. โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- เปาหมาย 8,200 คน / ผลงาน 8,978 คน / รอยละ 109.49 / เปาหมายเงิน (ลาน) 20.5 / ผลเงิน (ลาน) 20.3554606 / รอยละ 99.29
- มีงานทํา 4,108 คน / รอยละ 61.06 / รายไดเฉลี่ย 5,202 บาท

8. โครงการพัฒนาฝมือแรงงานตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
- เปาหมาย 1,331 คน / ผลงาน 535 คน / รอยละ 40.91 / เปาหมายเงิน (ลาน) 2.275
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูความเปนมืออาชีพ 

จํานวนการฝกทั้งหมด 45 รุน
(รุนละ 113,000 บาท)

 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานระดับอํานวยการสูง จํานวน 19 แหง
 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานระดับอํานวยการตน จํานวน 6 แหง
 สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน จํานวน 3 แหง

 เปาหมาย 900 คน  ทําได 976 คน  รอยละ 108.44
หัวขอเนื้อหาที่วิเคราะหแลวนําไปอบรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
มูลคาเพิ่ม จํานวนกลุม
การตลาดออนไลน
1,555,110.00 118
การเพิ่มมูลคาสินคาและการตลาดออนไลน
74,800.00 21
เทคนิคการหาปญหา สาเหตุ วิธีการปรับปรุงสะสางและการประเมินคุณคา
14,000.00
5
การเพิ่มมูลคาสินคา
204,690.00 45
การตั้งราคาขาย
50,560.00
2
การสรางเครือขายละการบริการ
200.00
1
ผลรวมทั้งหมด
1,899,360.00 192
 รับคืนเปาหมาย สพร.1 สมุทรปราการ สพร.13 กรุงเทพมหานคร สพร.14 ปทุมธานี สพร.16 นครปฐม
 จัดสรรเปาหมาย สนพ.ชุมพร สนพ.มุกดาหาร สนพ.นครพนม สนพ.พังงา
 จัดสรรงบติดตาม 22 หนวยงาน รวม 521,970 บาท

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 ทําใหการทํางานยากลําบาก
กลุมอาชีพตางๆ ไมสามารถเปดรับคนนอกพื้นที่เขามาฝกอบรมได และมีการงดจัดประชุม สัมมนา การจัดฝกอบรม
ทําใหการจัดฝกอบรมตองลาชากวาแผนงานที่กําหนดไว
- ควรมีการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จใหเหมาะสมเพื่อรองรับกับสถานการณ
- ควรมีการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19
- ควรปรับรูปแบบการฝกแบบปกติ เปนการฝกแบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ ใหบรรลุ
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู SME 4.0 
นโยบายรัฐบาลหลัก พั ฒนาคุ ณภาพอาชีพและพั ฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 และเรงรัด พัฒ นา
ศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งภาคการผลิตและบริการ
การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจหรือลดตนทุนผูประกอบกิจการ
 งบประมาณ 100%  25,290,500 บาท
ผลงาน 178.30%  45,093,702.96 บาท
เชิงปริมาณ
ใหคําปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานใหกบั ผู
ประกอบกิจการ SME กลุม OTOP กลุม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุมสหกรณ
 เปาหมาย 135 แหง
 ผลงาน 135 แหง  100 %

พัฒนาผูประกอบกิจการ
และพัฒนาศักยภาพแรงงาน
 เปาหมาย 9,750 คน
 ผลงาน 10,573 คน108.44 %

เชิงคุณภาพ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
 เปาหมาย ไมนอยกวา 10 %
 ผลงาน 46.60 %
ประมาณประจําป
พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
รวม

งบประมาณไดรับ
การจัดสรร
(ลานบาท)
67.5000
47.9000
47.9000
42.9974
42.1974
25.2905
16.5250
290.3103

ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ
 เปาหมาย ไมนอยกวา 10 %
 ผลงาน 51.83 %
จํานวนแรงงาน
ที่ไดรับการสงเสริม/
พัฒนาทักษะ (คน)
24,862
11,826
11,906
16,876
16,360
10,573
ระหวางดําเนินการ
92,403

มูลคาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
และลดการสูญเสียในวงจร
การผลิต(ลานบาท/ป)
1,135.0000
789.0000
446.7000
420.000
452.6296
45.0937
ระหวางดําเนินการ
3,288.4233

จํานวนจังหวัด/ แหง

77/260
77/180
77/185
77/228
77/185
77/135
77/114
1,287 แหง

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหสถานประกอบกิจการ
ปด กิ จการ ไมส ามารถดํ า เนิ น การใหคํา ปรึ กษาได ตองปรับ เปลี่ย นฝกอบรมเปน ระบบแอปพลิเคชันซูม ทําให
การเบิก-จายไมเปนไปตามเปาหมาย
- ควรมีการปรับแนวทางตัวชี้วัดใหเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และขยายเวลาการดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับสถานการณของพื้นที่
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสรองรับธุรกิจขนสงและการคาระหวางประเทศ 
การบูรณาการความรวมมือ

สมาคมผูร ับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ : หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ (4 รุน) และ
หลักสูตรการขนสงทางทะเลและทางอากาศ (1 รุน)
สมาคมผูร ับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ : หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ (4 รุน) และ
หลักสูตรการขนสงทางทะเลและทางอากาศ (1 รุน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : หลักสูตรการจัดการทางเทคนิคและการปฏิบัติการดานโลจิสติกสระหวางประเทศ (1 รุน)
- หลักสูตรการขนสงทางทะเลและทางอากาศ 60 ชม.
- หลักสูตรธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ 240 ชม.
- หลักสูตรการจัดการสินคาอันตรายและวัตถุอันตรายเพื่อการขนสงขามแดนในเขตอนุภมู ิภาคลุมแมนา้ํ โขง 240 ชม.
- หลักสูตรการจัดการทางเทคนิคและการปฏิบัติการดานโลจิสติกสระหวางประเทศ 240 ชม.
ขั้นตอนดําเนินงาน
1. สํารวจตําแหนงงานวาง
2. กําหนดหลักสูตร + ขออนุมัติ
3. ประชาสัมพันธเปดรับสมัคร
4. สอบคัดเลือก + ปฐมนิเทศ
5. อบรมทฤษฎี + ฝกงาน สปก.
6. ติดตามผล + รายงานผลการมีงาน

ตําแหนงงานที่รองรับ
1. Document
2. Customer Service
3. Customer Clearance
4. Operation Officer
5. Sales
6. Sales Coordinator

สรุปผล ณ 15 ต.ค. 64
พัฒนาบุคลากรรวม : 360 คน
จบการฝกอบรม : 352 คน
อยูระหวางการฝกงาน : 148 คน
มีงานทําหลังจบ : 157 คน (รอยละ 44.6)

หมายเหตุ 1. การฝากฝกในสถานประกอบกิจการ มีระยะเวลา 1 เดือน
2. การติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการมีงานทําของผูผานการฝกอบรม จะดําเนินการติดตามภายหลัง
จากการจบการฝกภาคปฏิบัติ (ฝากฝกในสถานประกอบกิจการ) ภายใน 3 เดือน

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับเปลี่ยนการฝกอบรมทั่วไป
เปนฝกอบรมผานระบบแอปพลิเคชันซูม ทําใหการเบิก-จายไมเปนไปตามเปาหมาย
- ควรมีการปรับแนวทางการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
และตัวชี้วัดเชิงปริมาณใหเหมาะสม เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
วัตถุประสงค  1. เพื่อดําเนินการฝกทักษะดานอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ แกกลุมเปาหมายใหมี
ทักษะอาชีพ สามารถนําไปประกอบอาชีพได
2. เพื่อจัดหาเครือ่ งมือประกอบอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย ที่สําเร็จการฝกอาชีพตามโครงการฯ
กลุมเปาหมาย  กลุมที่มีอคติตอภาครัฐ กลุมผูกอความไมสงบ และกลุม แนวรวมกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต
ตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา) หรือพื้นที่
ที่หนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่กําหนด ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
เปาหมาย  ฝกทักษะอาชีพ หลักสูตร 60 ชั่วโมง ในปงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น 800 คน (40 รุนๆละ 20 คน)
พื้นที่ดําเนินโครงการ  เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
(อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย)
หลักสูตร  จัดฝกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือหลักสูตรทีส่ อดคลองตามความตองการของแรงงาน
ในพื้นที่โดยหลักสูตรกําหนดจากหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่ ระยะเวลาการฝกอบรม 60 ชั่วโมง
พื้นที่ดําเนินการ

รายละเอียดคาใชจาย

เปาหมาย(คน)

1. สพร. 12 สงขลา

120

2. สพร. 23 ปตตานี

200

3. สพร. 24 ยะลา

200

4. สพร. 25 นราธิวาส

280

รวม

800

 งบประมาณ : ป 2564
 จํานวน 11,440,000 บาท
(สิบเอ็ดลานสี่แสนหมื่นบาทถวน)
 จํานวน 40 รุน รุนละ 20 คน
 คาใชจายตอรุน 284,000 บาท
 คาใชจายตอคน 14,200 บาท

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

เปาหมาย
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

เขาฝก
(คน)

สําเร็จการฝก
(คน)

ผูตอบแบบสอบถาม
(คน)

ผลการมี
งานทํา
(คน)

คิดเปน
รอยละ

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
(บาท)

2564

800

11,440,000

800

799

662

566

85.5

5,417

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถฝกอบรม
ไดตามแผน และตองชะลอการเบิกจายเงินงบประมาณ ชะลอการฝกอบรม
- การเบิกจายคาชุดเครื่องมือไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน เนื่องจากรอการอนุมัติใหเบิกจาย
ชุดเครื่องมือจากกรมบัญชีกลาง จึงตองทําความเขาใจกับกลุมเปาหมาย
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
... แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ...
วัตถุประสงค  1. เพื่อเพิ่มทักษะดานอาชีพใหกับกลุมเปาหมายใหมีความรู ความสามารถทักษะฝมือแรงงานและการเตรียมความพรอม
ทางดานจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเขาสูกระบวนการทํางาน
2. เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได และสังคมใหการยอมรับในศักยภาพการทํางาน
3. เพือ่ เพิ่มทักษะดานอาชีพใหกับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ

กลุมเปาหมาย 1. นักเรียน/เยาวชน
2. จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ที่ไมไดศึกษาตอ
3. อายุไมเกิน 25 ป
4. สัญชาติไทย
** เพื่อเขารับการเพิ่มทักษะดานอาชีพ จํานวน 1,520 คน **

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564
ไดรับจัดสรร 21,604,300 บาท แยกเปน
- งบรายจายอื่น 9,204,300 บาท
- งบเงินอุดหนุน 12,400,000 บาท

ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปาหมาย โอนใหแรงงาน
(คน)
นอกระบบ
(คน)
3,000

1,837

คงเหลือ ผูเขารับการ
เปาหมาย ฝกอบรม
(คน)
(คน)
1,163

1,165

รอยละ

ผูผานการ
ฝกอบรม
(คน)

100.17

619

รอยละ

มีงานทํา
(คน)

รอยละ

53.13

90

14.54

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
งบรายจายอื่น
งบอุดหนุน
รวม

จํานวน
(บาท)

โอนให
งบประมาณ เบิกจายจริง
แรงงานนอก คงเหลือตาม
(บาท)
ระบบ (บาท) พรบ. (บาท)
9,204,300
2,124,680
7,079,620 3,280,224.29
12,400,000
115,320
12,284,680 3,823,030
21,604,300 2,240,000 19,364,300 7,103,254.29

รอยละ
46.33
31.12
36.68

คงเหลือ
งบประมาณหลัง
เบิกจาย (บาท)
3,799,395.71
8,461,650
12,261,045.71

รอยละ
53.67
68.88
63.32

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหผูปกครองและ
นักเรียนวิตกกังวล และไมมาเขารับการฝกอบรม
- งบประมาณอุดหนุนไมเพียงพอ นักเรียนที่ไมเลือกเรียนตอ ไมเขารวมโครงการนี้เนื่องจากทํางาน
ที่บาน เด็กที่เขารับการฝก อายุไมถึง 18 ป สถานประกอบกิจการอาจไมรับเขาทํางาน
- ควรปรับเปลี่ยนเปาหมาย ควรกําหนดแผนนโยบายในการทํางานใหชัดเจน ควรจัดสรรงบประมาณ
ทุกขั้นตอนที่ตองใช ควรใหหนวยงานในสวนภูมิภาคสํารวจความตองการของนักเรียน
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการฝกอบรมกลุมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
... แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ...
 เปาหมาย 9,100 คน  งบประมาณ 16,835,000  จํานวน 455 รุน
คาใชจาย 35,000 บาท/รุน จํานวน 20 คน/รุน (1,750 บาท/คน)
1. ผูผานการบําบัดยาเสพติด

2. ผูตองขังเยาวชนสถานพินิจ
4. แรงงานนอกระบบ
6. แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. คนพิการและผูดูแลคนพิการ
5. ทหารกอนปลดประจําการ

 เขาฝก 12,289 คน รอยละ 135.04  จบฝก 11,840 คน รอยละ 96.35
ผูผานการบําบัด
ยาเสพติด

ผูตองขังเยาวชน
สถานพินิจ

คนพิการและ
ผูดูแลคนพิการ

แรงงานนอกระบบ

ทหารกอนปลด
ประจําการ

แรงงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

แผน 

480 คน

1,880 คน

320 คน

4,220 คน

1,380 คน

820 คน

เขาฝก 

419 คน

2,315 คน

383 คน

6,689 คน

1,614 คน

870 คน

จบฝก 

406 คน

2,284 คน

383 คน

6,339 คน

1,586 คน

842 คน

- คาใชจายในการติดตามผลการดําเนินงาน
- สําหรับ สพร./สนพ.ดําเนินการรองรับนโยบายเรงดวน

910,000 บาท
814,600 บาท

ตัวชี้วัดการดําเนินโครงการ
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการฝกอบรมไดตามเปาหมาย 9,100 คน
เชิงคุณภาพ : รอยละของแรงงานกลุมเปาหมายที่สําเร็จการฝกอบรมไดตามมาตรฐานการฝกไมต่ํากวา 85

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
มีการขอปรับแผนการฝกอบรมในระดับกลุมเปาหมาย และทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว
- ปรับแผนดําเนินการฝกอบรมในระดับกลุมเปาหมาย ปรับรูปแบบวิถีใหมใหสอดคลองกับสถานการณ
การแพร ระบาดของโรค ตามข อกํ า หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห งพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดฝกอบรมผานระบบออนไลนหรือจัดฝกอบรมโดยเนนการดูแลรักษา
สุขภาพและปองกันโรคในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 
... แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูส ูงวัย ...
กลุมเปาหมาย... ผูม ีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป (ณ วันที่เขารับการฝกอบรม)
 เปาหมาย 8,200 คน  งบประมาณ 20,500,000  จํานวน 410 รุน
คาใชจาย 48,000 บาท/รุน จํานวน 20 คน/รุน (2,400 บาท/คน)

แผน 8,200 คน

เขาฝก 8,978 คน รอยละ 109.49
จบฝก 8,825 คน รอยละ 98.30

ผลการมีงานทํา
4,108

รอยละการมีงานทํา
61.06

รายไดเฉลี่ย (บาท)
5,202

*** จากผลการสํารวจผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6,728 คน

- คาใชจายในการติดตามผลการดําเนินงาน
- สําหรับ สพร./สนพ.ดําเนินการรองรับนโยบายเรงดวน

95,400 บาท
724,600 บาท

แนวทางการดําเนินงาน
1. สํารวจขอมูลความตองการฝกอาชีพ
2. ประสานหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
ประชาสัมพันธหากลุมเปาหมายในพื้นที่
3. จัดทําแผนการพัฒนาฝมือแรงงาน
4. ประชาสัมพันธแผนการพัฒนาฝมือแรงงาน
ประกาศรับสมัครและคัดเลือก

5. กระบวนการฝกอบรม ทดสอบและประเมินผล
6. รายงานผลการฝกอบรม
7. จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดตอ ของสําเร็จการฝกอบรม
เพื่อใหการสนับสนุนการมีงานทําตอไป
8. ติดตามผลสัมฤทธิ์ผูผานการฝกอบรมภายหลังสําเร็จการฝก

สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองชะลอการฝกอบรม และทําให
การเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
- ควรปรั บ แผนดํ า เนิ น การฝ ก อบรมในระดั บ กลุ ม เป า หมาย และปรั บ รู ป แบบวิ ถีใ หม ใ ห ส อดคล อ งกั บ
สถานการณการแพรระบาดของโรค ตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดฝกอบรมผานระบบออนไลนหรือจัดฝกอบรมโดยเนนการดูแล
รักษาสุขภาพและปองกันโรคในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาฝมือแรงงานตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 
... ความรวมมือกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ...
 เปาหมาย จํานวน 1,331 คน งบประมาณ 2,275,000 บาท จํานวน 65 รุน (35,000/รุน)
ผลการดําเนินงาน  ผูเขาฝกอบรม 1,162 คน รอยละความสําเร็จ 87.30
 ผูจบฝกอบรม 1,145 คน รอยละความสําเร็จ 98.54
- ชุดชางสนาม จํานวน 275 คน
- ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 280 คน
- ศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 291 คน
- แมบานตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว จํานวน 316 คน
กลุมเปาหมาย
- ชุดชางสนาม
- ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
- ศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
- แมบานตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
- นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
พื้นที่ดําเนินการ (ในพื้นที่ 15 จังหวัด)
อุบลราชธานี พิษณุโลก สงขลา อุดรธานี เชียงใหม นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ จันทบุรี
ตาก สุรินทร สระแกว กาญจนบุรี ยะลา และพะเยา
สรุปปญหาขอเสนอแนะ
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถดําเนินการฝกอบรมได
เนื่องจากเปนพื้นที่สีแดงเขม

12

ภาคผนวก
1. โครงการที่ไดรับอนุมัติ
2. แนวทางการดําเนินการ

