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แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การฟ��นฟูประสิทธิภาพการดําเนินงานทนุหมุนเวียน กองทนุพัฒนาฝ*มือแรงงาน

ส+งเสริมแรงงานให-ได-รับโอกาสการพัฒนาฝ*มือ สอดคล-องกับความต-องการของทุกภาคส+วน

1. พัฒนาระบบการให�กู�ยืม เงินช�วยเหลืออุดหนุนและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงานเพื่อการพัฒนาฝ"มือแรงงานให�ทุกภาคส�วนสามารถเข�าถึงบริการได�อย�างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบการจัดการ สารสนเทศและบัญชีการเงินให�เป0นป1จจุบัน มีประสิทธิภาพและทันสมยั สามารถสนองต�อความต�องการของผู�ใช�บริการและผู�มีส�วนได�เสีย
3. ปรับโครงสร�างองค7กรและเสริมสร�างคุณภาพบุคลากรกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงานให�พอเพียง มีจิตสาํนึกในการปฏิบัติงานที่ดี มีมาตรฐาน ความรู� ความชํานาญ
    ในการปฏิบัติงาน
4. บริหารจัดการงานนโยบายการพัฒนาฝ"มือแรงงานตามที่รฐับาลมอบหมายอย�างมีประสิทธิภาพ
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(Vision)

/
�Gก�� 

(Mission)

��������;�G?�#	�� 

(Strategy issues)

1. ขยายขอบข�ายการบริการเงินกองทุน
หมุนเวียน

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
กองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงาน

1. การให�บริการผู�มีส�วนได�เสีย มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความ
ต�องการของผู�ใช�บริการ

1. มีระบบปฏิบัติการด�านการให�บริการ
และระบบสารสนเทศเงินกองทุนที่ได�
มาตรฐานและเป0นป1จจุบัน
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใน
องค7กรมีความเป0นมาตรฐานและ
สอดคล�องกับภารกิจที่กําหนด
3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค7ของ
กองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงาน

1. มูลหนี้ของผู�ขอกู�ได�รับการปรับปรุง
ให�ถูกต�อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได�
2. มีการเคลือ่นไหวและการหมุนเวียน
ของเงินกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงาน
เพื่อการพัฒนาฝ"มือแรงงาน

��8����#!$� 

(Goal)

1. บุคลากรได�รับการพัฒนาให�มี
สมรรถนะสอดคล�องกับงาน มี
ความรู�ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เป0นมาตรฐาน
2. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่
เป0นระบบและได�มาตรฐาน

�;�G?�#	�� 

(Strategy)

1. บริหารการหมนุเวียนของ
เงินกองทุนให�เกิดประโยชน7ต�อการ

พัฒนาฝ"มือแรงงาน

2. การพัฒนาคุณภาพงานให�สนอง
ต�อความต�องการของผู�รับบริการ

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน

4. สร�างระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให�เอื้อต�อการ
ปฏิบัติงาน



แผนที่ทางยุทธศาสตร�การทบทวนและฟ��นฟูประสทิธิภาพการดําเนินงานทนุหมนุเวียน กองทุนพัฒนาฝ*มือแรงงาน (Strategy Map)

ส+งเสริมแรงงานให-ได-รับโอกาสการพัฒนาฝ*มือ สอดคล-องกับความต-องการของทุกภาคส+วน

1. พัฒนาระบบการให�กู�ยืม เงินช�วยเหลืออุดหนุนและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงานเพื่อการพัฒนาฝ"มือแรงงานให�ทุกภาคส�วนสามารถเข�าถึงบริการได�อย�างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบการจัดการ สารสนเทศและระบบบัญชีการเงินให�เป0นป1จจุบัน มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถสนองต�อความต�องการของผู�ใช�บริการและผู�มสี�วนได�เสยี
3. ปรับโครงสร�างองค7กรและเสริมสร�างคุณภาพบุคลากรกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงานให�เพียงพอ และมจีิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่ดี มีมาตรฐาน ความรู� ความชํานาญ
    ในการปฏิบัติงาน
4. บริหารจัดการงานนโยบายการพัฒนาฝ"มือแรงงานตามที่รฐับาลมอบหมายอย�างมีประสิทธิภาพ

1. ขยายขอบข�ายการบริการ
เงินกองทุนหมุนเวียน
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(Vision)

/
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(Mission)

��������;�G?�#	�� 
(Strategy issues)

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
กองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงาน

�;�G?�#	�� 
(Strategy)

1. บริหารการหมนุเวียนของ
เงินกองทุนให�เกิดประโยชน7ต�อการ

พัฒนาฝ"มือแรงงาน

2. การพัฒนาคุณภาพงานให�สนองต�อ
ความต�องการของผู�รับบริการ

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน

4. สร�างระบบและกลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให�เอื้อต�อการ
ปฏิบัติงาน

��8����#!$� (Goal)

1. มูลหนี้ของผู�ขอกู�ได�รับการปรับปรุงให�ถูกต�อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได� 2. มีการเคลือ่นไหวและการหมุนเวียนของเงินกองทุนพัฒนาฝ"มือแรงงานเพื่อการ
พัฒนาฝ"มือแรงงาน

มิติด-านการเงิน

1. การให�บริการผู�มีส�วนได�เสียมีคณุภาพและมาตรฐาน
ตรงตามความต�องการของผู�ใช�บรกิาร

มิติด-านปฏิบัติการ

มิติด-านผู-มี

ส+วนได-เสีย

มิติด-านการพัฒนา

ทุนหมนุเวียน

1. มีระบบปฏิบัติการด�านการให�บริการและระบบ
สารสนเทศเงินกองทุนที่ได�มาตรฐานและเป0นป1จจุบัน

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค7กรมีความเป0น
มาตรฐานและสอดคล�องกับภารกิจที่กําหนด

3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค7ของกองทุนฯ

1. บุคลากรได�รับการพัฒนาให�มีสมรรถนะสอดคลัองกับงาน มีความรู�ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่เป0นมาตรฐาน

2. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เป0นระบบและได�มาตรฐาน  

พัฒนาฝ"มือแรงงาน ปฏิบัติงาน
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. โครงการตัดยอดการชําระ

หนี้บัญชีเงินรับรอตรวจสอบ

บัญชีที่ 4 ตามระเบียบ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมว'าด(วยกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน พ.ศ. 2539

1. กลุ'มรายการรับชําระหนี้ตามบัญชีเงินรับรอตรวจสอบ

บัญชีที่ ๔ ที่ธนาคารตรวจสอบ ใบรับฝากเงินแล(วแต'ไม'

สามารถตรวจสอบได(

1.1 แจ(งทุกหน'วยงานตรวจสอบใบรับฝากเงิน และ 

statement เพื่อสรุปรายการที่ไม'ทราบว'าเป>นของลูกหนี้

รายใดและไม'สามารถตัดยอดได(

1.2 จัดทําสรุปรายการรับชําระหนี้ที่ไม'สามารถ

ตรวจสอบได(ของทุกหน'วยงาน

1.3 นําเสนอคณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือ

1. สามารถสะสางบัญชีเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ ๔ 

ที่ไม'สามารถตรวจสอบได(ทุกรายการ

2. การตัดยอดบัญชีเงินรับรอตรวจสอบบัญชีที่ ๔ ถูกต(อง 

ครบถ(วน และเป>นปBจจุบัน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

����2��)	�ก���0��ก������  

1.3 นําเสนอคณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือ

แรงงานเพื่อขอความเห็นชอบในการนําส'งเป>นรายได(ของ

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

1.4 ดําเนินการตามที่คณะกรรมการส'งเสริมการ

พัฒนาฝ-มือแรงงานให(ความเห็นชอบและปรับปรุงบัญชี  

ให(เป>นปBจจุบัน

2. กลุ'มยอดเงินรับชําระหนี้รอตรวจสอบปBจจุบัน

2.1 ตรวจสอบใบรับฝากเงิน และ statement 

ระหว'างเดือนเมษายน ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ทราบว'า

เป>นของลูกหนี้รายใดเพื่อตัดยอดการชําระหนี้ของลูกหนี้

2.2 ดําเนินการตัดยอดการรับชําระหนี้ และบันทึก

บัญชี



ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

2. โครงการสะสางบัญชีลูกหนี้

รายตัว

1. ตรวจสอบความถูกต(องของการบันทึกบัญชีลกูหนี้

เงินกู(ยืม – ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙ และทะเบียนคุมลูกหนี้ 

รายตัว

2. ปรับปรุงรายการที่บันทึกผิดพลาดของการบันทึก

บัญชลีูกหนี้เงินกู(ยืม – ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙ และทะเบียน

คุมลูกหนี้รายตัว

3. สรุปผลการดําเนินงาน

การบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินกู(ยืม – ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๙ และ

ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว มีความถูกต(อง ครบถ(วน และ

เป>นปBจจุบัน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

����2��)	�ก���0��ก������  (	1')  
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

3. โครงการให(เงินช'วยเหลือ

หรืออุดหนุน เพื่อส'งเสริม  

การพัฒนาฝ-มือแรงงาน

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกําหนด

หลักเกณฑPการให(เงินช'วยเหลอืหรืออุดหนุนเพื่อส'งเสริม

การพัฒนาฝ-มือแรงงาน

2. เสนอคณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน

พิจารณาให(ความเห็นชอบหลักเกณฑPการให(เงิน

ช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส'งเสรมิการพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน และเสนอปลัดกระทรวงแรงงานประธาน

กรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน ลงนาม

1. มีหลักเกณฑPการให(เงินช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

2. มีแผนการให(เงินช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส'งเสริม

การพัฒนาฝ-มือแรงงาน

3. เจ(าหน(าที่กรมพัฒนาฝ-มือแรงงานมีความรู(ความ

เข(าใจในการปฏิบัติงานด(านการให(เงินช'วยเหลือหรือ

อุดหนุนเพื่อส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. มีการดําเนินการให(เงินช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อ

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

กรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน ลงนาม

3. เสนอแผนการให(เงินช'วยเหลอืหรืออุดหนุนเพื่อ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงานต'อคณะกรรมการ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. ชี้แจงเจ(าหน(าที่สถาบันพัฒนาฝ-มือแรงงานภาค 

ศูนยPพัฒนาฝ-มือแรงงานจังหวัดและผู(เกี่ยวข(องเกี่ยวกับ

การให(เงินช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อส'งเสริมการพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน

5. ดําเนินการตามแผนการให(เงินช'วยเหลือหรือ

อุดหนุนเพื่อส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. มีการดําเนินการให(เงินช'วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

4. โครงการให(กู(ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนการให(กู(ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานและจัดทําหลักเกณฑP

การใช(จ'ายเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานเพื่อ

ช'วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน เพื่อทบทวน

หลักเกณฑPการให(กู(ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

2. เสนอคณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือ

แรงงานให(ความเห็นชอบหลักเกณฑPการให(กู(ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

1. มีหลักเกณฑPการให(กู(ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน

2. มีแผนการให(กู(ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

3. เจ(าหน(าที่กรมพัฒนาฝ-มือแรงงานมีความรู(ความ

เข(าใจในการปฏิบัติงานด(านการให(กู(ยืมเงินกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. มีการดําเนินการให(กู(ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

3. สํารวจความต(องการกู(ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน

4. เสนอแผนการให(กู(ยืมเงินกองทุนต'อคณะกรรมการ

ส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงาน

5. ชี้แจงเจ(าหน(าที่สถาบันพัฒนาฝ-มือแรงงานภาค 

ศูนยPพัฒนาฝ-มือแรงงานจังหวัดและผู(เกี่ยวข(อง

เกี่ยวกับการให(เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

6. ดําเนินการตามแผนการให(กู(ยืมเงินกองทุนพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

5. โครงการปรับระบบการ  

รับชําระหนี้เงินกู(ยืมกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมว'าด(วยกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน 

พ.ศ.2539 

1. ประสานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขอใช(

บริการ KTB Corporate

2. เสนอขออนุมัติอธิบดีดําเนินการปรับระบบการรับ

ชําระหนี้เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานตาม

ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว'าด(วย

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๙

3. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก'เจ(าหน(าที่ของ

สถาบันและศูนยPพัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. จัดส'งบัตร Payment card ให(สถาบันและศูนยP

สามารถตัดยอดการชําระหนี้ผ'านธนาคารของลูกหนี้

เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

4. จัดส'งบัตร Payment card ให(สถาบันและศูนยP

พัฒนาฝ-มือแรงงานที่เข(าร'วมโครงการจัดส'งให(เพื่อใช( 

ในการชําระเงิน

๕. เปbดใช(บรกิาร KTB Corporate Online
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

6. โครงการวางระบบการรับ

ชําระหนี้เงินกู(ยืมกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน ตาม

พระราชบัญญัติส'งเสริมการ

พัฒนาฝ-มือแรงงาน 

พ.ศ.2545

1. ตั้งคณะทํางานวางระบบการรับชําระหนี้เงินกู(ยืม

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

2. จัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางและวางระบบการรับ

ชําระหนี้เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

3. จัดเตรียมข(อมูลเอกสาร และกําหนดแบบ หลักเกณฑP

และเงื่อนไขการรับชําระหนี้ ระบบสารสนเทศในการรับ

ชําระหนี้ และจัดทําคู'มือการปฏบิัติงานการรับชําระหนี้

เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

4. นําเสนอคณะอนุกรรมการวางแผนการให(กู(ยืม

1. ระบบการรับชําระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน ตามพระราชบัญญัติส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประสิท ธิภาพ มีข(อมูล

ครบถ(วน ถูกต(อง และเป>นปBจจุบัน

2. เจ(าหน(าที่มีความรู( ความเข(าใจในระบบการรับ

ชําระหนี้เงินกู(ยืมกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

4. นําเสนอคณะอนุกรรมการวางแผนการให(กู(ยืม

เงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานและจัดทําหลักเกณฑP 

การใช(จ'ายเงินกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานเพื่อช'วยเหลือ

หรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกบัการส'งเสริมการ

พัฒนาฝ-มือแรงงานให(ความเห็นชอบ

5. ชี้แจงแนวปฏิบัติในการการรับชาํระหนี้ให(ทุกหน'วยงาน

ทราบ
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

7. โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรPกองทุนพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 2558-

2561 

1. จัดทําคําสั่งแต'งตั้งคณะทํางานจัดทําแผน

ยุทธศาสตรPกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 255๘ –

256๑ และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน ประจําป- พ.ศ. 2558 – 2559

2. ศึกษาและวิเคราะหPข(อมูล นโยบาย เอกสารทาง

วิชาการ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข(องกับกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน วิเคราะหPสภาพแวดล(อม (SWOT 

Analysis และ SWOT Matrix) ของกองทุนพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน

1. กองส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงานมีแผนยุทธศาสตรP

ระยะยาว (๓ – ๕ ป-) ที่มีคุณภาพและสอดคล(องกับ

วัตถุประสงคPในการจัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน

๒. ผู(บริหาร และเจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(องมีความรู( และมี

ส'วนร'วมในการกําหนดยุทธศาสตรPและทิศทางในการ

ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

3. จัดทําแผนยุทธศาสตรPกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

พ.ศ. 2558 – 2561 แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน ประจําป- พ.ศ. 2558 – 2559 

4. เสนอคณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือ

แรงงานให(ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรPกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 2558 – 256๑ และ  

แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน ประจําป- 

พ.ศ. 2558 – 2559

5. ดําเนินการตามยุทธศาสตรPกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน พ.ศ. 2558 – 256๑ และแผนปฏิบัติการ

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน ประจําป- พ.ศ. 2558 –

2559
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

8. โครงการจัดทําแผนแม'บท

สารสนเทศ

1. จัดทําคําสั่งแต'งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม'บท

สารสนเทศที่มีความสอดคล(องกบัแผนยุทธศาสตรP 

วิสัยทัศนP พันธกิจ ของกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน 

พ.ศ. 255๘ – 2561

2. ศึกษาและวิเคราะหPข(อมูล นโยบาย เอกสารทาง

วิชาการ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข(อง

3. จัดทําแผนแม'บทสารสนเทศที่มีความสอดคล(องกับ

แผนยุทธศาสตรP วิสยัทัศนP พันธกิจ ของกองทุนพัฒนา

กองส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงานมีแผนแม'บท

สารสนเทศของกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 255๘ 

– 2561 และแผนปฏิบัติสารสนเทศ เพื่อให(มีระบบ

ฐานข(อมูลที่มีเสถียรภาพ

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

แผนยุทธศาสตรP วิสยัทัศนP พันธกิจ ของกองทุนพัฒนา

ฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 255๘ – 2561

4. นําเสนอแผนแม'บทสารสนเทศ พ.ศ. 255๘ – 

2561 ของกองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงานต'อ

คณะกรรมการส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงานเพื่อ   

ให(ความเห็นชอบ

5. ดําเนินการตามแผนแม'บทสารสนเทศ
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ชื่อโครงการ การดําเนินงาน เป�าหมาย/ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ

9. โครงการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรPการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลด(านกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน 

พ.ศ.2558-2561

1.  จั ด ทํา คําสั่ งแต' ง ตั้ งคณะทํางานจัด ทําแผน

ยุทธศาสตรPการบริหารทรัพยากรบุคคลด(านกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงาน พ.ศ. 2558 – 256๑ และ

แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลด(าน

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน ประจําป- พ.ศ. 2558 –

2559

2. ศึกษาและวิเคราะหPข(อมูล นโยบาย เอกสารทาง

วิชาการ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข(องกับกองทุน

กองส'งเสริมการพัฒนาฝ-มือแรงงานมีแผนยุทธศาสตรP

การบริหารทรัพยากรบุคคลด(านกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงาน พ.ศ. 2558 – 256๑ และแผนปฏิบัติ

ราชการบริหารทรัพยากรบุคคลด(านกองทุนพัฒนาฝ-มือ

แรงงานประจําป- พ.ศ. 2558 – 2559 เพื่อใช(เป>น

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด(านกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงานให(มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐาน

ตําแหน'งงาน ตลอดจนมีระบบการติดตามและ

1 เม.ย.2558 – 31 

มี.ค.2559

วิชาการ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข(องกับกองทุน

พัฒนาฝ-มือแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

วิเคราะหPสภาพแวดล(อม (SWOT Analysis และ 

SWOT Matrix) ของการบริหารทรัพยากรบุคคลด(าน

กองทุนพัฒนาฝ-มือแรงงาน

ตําแหน'งงาน ตลอดจนมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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