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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิม่ประสทิธิภาพการทํางานของพนักงานราชการ”

ระหว�างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ  โรงแรมอินทรา  รีเจ,นท- ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร



 “…เมื่อมีโอกาสและมีงานให�ทํา ก็ควรเต็มใจทํา  โดยไม"จําเป$นต�อง
ตั้งข�อแม�หรือเงื่อนไขอันใดไว�ให�เป$นเครื่องกีดขวาง  ขอให�คิดกันเสียใหม"ว"า
คนที่ทํางานได�จริงๆนั้น ไม"ว"าจะจับงานสิ่งใดย"อมทําได�เสมอ   ถ�ายิ่งมีความ
เอาใจใส" มีความขยัน มีความสังเกต จดจําดี  ก็ยิ่งช"วยให�ประสบผลสําเร็จ

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว
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เอาใจใส" มีความขยัน มีความสังเกต จดจําดี  ก็ยิ่งช"วยให�ประสบผลสําเร็จ
ในงานที่ทําสูงขึ้น...”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก"ผู�สําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ณ อาคารใหม" สวนอัมพร วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐



ความเข,าใจในภารกิจของกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน

การบรรยายเรื่อง

ชุติมา  เหตานุรักษ-
ผู,อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
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วันศุกร-ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ  โรงแรมอินทรา  รีเจ,นท- ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร



ภารกิจตามกฎหมายในการจัดตั้งกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน 

พัฒนาฝ7มือและศักยภาพกําลังแรงงานและผู,ประกอบกิจการ 
เพื่อให,กําลังแรงงานมีฝ7มือได,มาตรฐานในระดับสากล มีความพร,อม  เพื่อให,กําลังแรงงานมีฝ7มือได,มาตรฐานในระดับสากล มีความพร,อม  
ในการประกอบอาชีพสอดคล,องกับความต,องการของตลาดแรงงาน  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  และเพื่อส�งเสริมการเปHนผู,ประกอบ
กิจการที่มีความสามารถแข�งขันได,ในตลาดโลก
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กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน

1. พระราชบัญญัตสิ�งเสริมการพฒันาฝ7มือแรงงาน พ.ศ. 2545

2. พระราชบญัญตัิจดัหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ.25282. พระราชบญัญตัิจดัหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ.2528

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด,วยการพัฒนาฝ7มือแรงงาน 

      และประสานงานการฝMกอาชีพ พ.ศ. 2552
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กําลงัแรงงานไทยมีสมรรถนะ
ได,มาตรฐานสากล

(Workforce with World Class Competency)

วิสัยทัศน-กรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
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1. จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงานให,สอดคล,องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานและผู,ประกอบกิจการให,สามารถแข�งขันได,ในตลาดโลก
3. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมและสร,างเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงาน

พันธกิจกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
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อัตรากําลังกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
(ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ- 2557)

2,756 อัตรา���ก���

���ก��

606 	�
��

ขาราชการ
1,371 
อัตรา

ลูกจางประจํา

779 อัตรา
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ข,าราชการของกรมพฒันาฝ7มือแรงงาน
จําแนกตามประเภท/สายงาน

ประเภท ชื่อสายงาน
 - บริหาร   1. นักบริหาร

 - อํานวยการ   2. ผู�ตรวจราชการกรม
  3.ผู�อํานวยการ

 - วิชาการ   4. นักวิชาการพัฒนาฝHมือแรงงาน   10.นักวิชาการเงินและบัญชี
   5.นักวิชาการคอมพิวเตอรJ   11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน   5.นักวิชาการคอมพิวเตอรJ   11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
   6.นักทรัพยากรบุคคล   12.นักประชาสัมพันธJ
   7.นักวิชาการพัสดุ   13.บรรณารักษJ
   8.นิติกร   14.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   9.นักวิเทศสัมพันธJ   15.นักจัดการงานทั่วไป

 - ทั่วไป   16.เจ�าพนักงานธุรการ   20.นายช"างภาพ
   17.เจ�าพนักงานพัสดุ   21.เจ�าพนักงานห�องสมุด
   18.เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี   22.นายช"างศิลปM
   19.เจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษา 9



กลุ�มงาน ชื่อสายงาน

  - บริการพื้นฐาน • คนสวน

• พนักงานทั่วไป

• พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

• พนักงานรักษาความปลอดภัย

• พนักงานสถานที่

ลูกจ,างประจําของกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
จําแนกตามกลุ�มงาน/สายงาน

• พนักงานสถานที่

• แม"บ�าน 

- สนับสนนุ • พนักงานขับรถยนตJ

• พนักงานพิมพJ

 - ช�าง • ครูฝNกฝHมือแรงงาน
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พนักงานราชการของกรมพฒันาฝ7มือแรงงาน
จําแนกตามกลุ�มงาน/ตําแหน�ง

กลุ�มงาน ตําแหน�ง

 - บริการ •  พนักงานประจําสํานักงาน

 - เทคนคิทั่วไป •  ครูฝNกฝHมือแรงงานเทคนิค

  - บริหารทั่วไป •  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 •  เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป

•  นิติกร•  นิติกร

•  นักประชาสัมพันธJ

 •  นักวิชาการเงินและบัญชี

 •  นักทรัพยากรบุคคล

 •  นักวิชาการพัฒนาฝHมือแรงงาน

 •  ครูฝNกฝHมือแรงงาน

 - วิชาชีพเฉพาะ •  นักวิชาการคอมพิวเตอรJ

 - เชี่ยวชาญเฉพาะ •  ผู�เชี่ยวชาญด�านพัฒนาฝHมือแรงงาน 11



พัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงาน
 1.1 จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝHมือแรงงาน
 1.2 ส"งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝHมือแรงงาน
 1.3 ส"งเสริมมาตรฐานฝHมือแรงงานด�วยการแข"งขันฝHมือแรงงาน  1

ภารกิจการพัฒนาฝ7มือแรงงาน

ภารกิจภารกิจ

2 3
ฝMกอบรมฝ7มือแรงงาน
2.1 การฝNกเตรียมเข�าทํางาน  
2.2 การฝNกยกระดับฝHมือ 
2.3 การฝNกอาชีพเสริม
  

ส�งเสริม/พัฒนาเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงาน
  3.1 พ.ร.บ.ส"งเสริมการพัฒนาฝHมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  3.2 กพร.ปช./กพร.ปจ. 
  3.3 ความร"วมมือกับหน"วยงานต"างๆ

ภารกิจภารกิจ
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1. ภารกิจด,านพัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงาน
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มาตรฐานฝ7 มือแรงงาน เปHนข,อ กําหนด            
ทางวิชาการที่ใช,เปHนเกณฑ-วัดระดับฝ7มือ ความรู, 

1.1 จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงาน

ทางวิชาการที่ใช,เปHนเกณฑ-วัดระดับฝ7มือ ความรู, 
ความสามารถและทัศนคติในการทํางานของ            
ผู,ประกอบอาชีพในสาขาต�างๆ
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(1.) ความรู,พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
(2.) ความปลอดภัยในการทํางาน

(3.) วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต,อง

1.1 จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงาน  (ต�อ)

เกณฑ-การทดสอบฯ

(5.) เลือกใช,วัสดุได,ถูกต,อง อย�างประหยัด

(4.) การใช,และบํารุงรักษาเครื่องมือ

(3.) วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต,อง

(6.) ใช,เวลาในการปฏบิตัิงานตามกําหนด

(7.) ผลงานได,คุณภาพเปHนที่ยอมรบั 15



มาตรฐานฝ7มือแรงงานแห�งชาติมาตรฐานฝ7มือแรงงานแห�งชาติ
 - ดําเนินการจัดทําโดยคณะกรรมการฯ จากภาครัฐและเอกชน 
  - จัดทํามาตรฐานฯ แล,ว รวมจํานวน 147 สาขา แบ�งเปHน 3 ระดับ ดังนี้

• ใชความรู ทกัษะสูงขึ้น ระดับ 2

ระดับ 3

1.1 จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝ7มือแรงงาน (ต�อ)

• ใชความรู ทกัษะพืน้ฐาน
• การตัดสินใจนอย
• มีผูแนะหรือคอยตรวจสอบ

ชางฝมือระดับตน

• ใชความรูความสามารถสูง
• ใชเครื่องมือ อุปกรณไดดี
• ตองการคําแนะนาํบาง
• คุณภาพงานสูง 

ชางฝมือระดับกลาง

• ใชความรู ทกัษะสูงขึ้น 
วินิจฉัยงานได

• ตัดสินใจ แกปญหา
• ใหคําปรึกษา ชวยเหลือแก

ผูอืน่
• ประยุกตใชความรู

ความสามารถ กับเทคโนโลยี
ใหมได

ชางฝมือระดับสูง

ระดับ 1

ปจจุบันจํานวน  81 สาขา ปจจุบันจํานวน  34  สาขา ปจจุบันจํานวน  32  สาขา
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มี  

3  ประเภท

- มาตรฐานฝ7มือแรงงานแห�งชาติ         

- มาตรฐานตามความต,องการของสถานประกอบการ

- มาตรฐานฝ7มือคนหางานเพื่อไปทํางานต�างประเทศ

1.2 ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน 

ทดสอบมาตรฐานฝHมือแรงงาน

ดําเนินการ
ทดสอบฯ 

โดย

- สถาบันพัฒนาฝ7มือแรงงานภาค/ศูนย-พัฒนาฝ7มือแรงงานจังหวัด

- ศูนย-ทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงานที่ได,รับการอนุมัติจัดตั้งจาก 

   กรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน

- สถานทดสอบฝ7มอืคนหางานเพื่อไปทํางานต�างประเทศ

ประโยชน-
ของ

มาตรฐาน
ฝ7มือแรงงาน

- เอื้อเฟklอต�อระบบบริหารบุคคลในการคัดเลอืก เลื่อนตําแหน�ง
  และกําหนดอตัราค�าจ,างพนักงาน
- ลดการสูญเสียค�าใช,จ�ายในกระบวนการผลิตหรือบริการ
- เพิ่มผลผลิต สินค,าได,มาตรฐานสามารถแข�งขันได,ในตลาด
- ลดอัตราเสี่ยงของผู,บริโภค 17
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1.2 ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน (ต�อ) 
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20.���	%��&��<7ก 455 615 775

21.���	%��&��<�����7%�<7����-��;�������:	 460 2���� 2����

22.���	3��ก��<�� 400 2���� 2����

23.���	<0�����7��)D�?�;� 480 2���� 2����
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ก������������	
��������
�����������		�� 35 ��������� (
��)ก������������	
��������
�����������		�� 35 ��������� (
��)

ก� ����������� ��������� ���� 1 ���� 2 ���� 3

(5) ���	ก������	 24.���	2��ก������	 385 495 605

25.���	ก���7� 345 465 585

26.���	D��3:� 385 495 605

27.���	��:�7%����ก������	 365 475 585

1.2 ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน (ต�อ) 

27.���	��:�7%����ก������	 365 475 585

28.���	;7��� 400 2���� 2����

29.���	D���7�/�&� 400 2���� 2����

30.���	� 	;��	��ก��%��E�	���ก��
 400 510 620

(6) ���	� 
��;ก���47�3F 31.���	%�5� 320 370 500

32.���	%���&�	3���� (3������G�C�) 400 550 750

33.���	%���&�	%����2�� 335 385 435

34.���	� �� 6�CH) 320 370 420

35.���	��&%���&�	%���� 350 450 2���� 20



ภาพกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน
ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน

21



เกณฑ-การขออนุญาตจัดตั้งศูนย-ทดสอบฯ
� สถานที่ทดสอบ  ต,องมีความพร,อมและเหมาะสม ไม�ว�าจะเปHนในเรื่องของขนาด

           พื้นที่สําหรับทดสอบ  บริเวณที่ใช,จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องจักร  
           สภาพแวดล,อมเช�น แสงสว�าง  การระบายอากาศ ฯลฯ

� เครื่องมือ     เครื่องจักรและอุปกรณ- ต,องมีความพร,อมและเหมาะสม 

การส�งเสริมการจัดตั้งศนูย-ทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน

1.2 ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน (ต�อ) 

� เครื่องมือ     เครื่องจักรและอุปกรณ- ต,องมีความพร,อมและเหมาะสม 
           มีความปลอดภัย ต�อการใช,ในการทดสอบฯ

� ผู,ทดสอบฯ       ซึ่งทําหน,าที่ควบคุมการทดสอบฯ ต,องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปHนเจ,าหน,าที่ของกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน ที่รับผิดชอบในสาขาที่จะดําเนินการทดสอบฯ
2. เปHนผู,ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือเอกชนซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ หรือผู,ที่มีความรู,ระดับอนุปริญญาขึ้นไป  

         หรือผู,ที่ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงานแห�งชาติระดับ 1 ขึ้นไป
3. เปHนอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝ7มือแรงงานแห�งชาติในสาขาอาชีพที่จะทดสอบ ทั้งนี้ผู,มีคุณสมบัติ

        ตามข,อ1 หรือ 2 ต,องผ�านการฝMกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทดสอบฯ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน
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ภาพกิจกรรม
การจัดตั้งศูนย-ทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน

23



� ��������	
��������ก��ก���������������������������������������
� � ����������ก��ก	�ก��!ก�"�����ก#����
� ���������$���%� &���%��������
� �����������ก� �����������%����ก��( ���)*"���+ "��,���%� &���%��������
� ��$	-�ก��/
�/����ก������0����!ก�"������%�ก$	*�ก��
� ��1��ก������2,��ก��� �����������������������,�*��	����ก�3(

ก����ก������	
����������������		��
ส�งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝ7มือแรงงาน

��1��ก������2,��ก��� �����������������������,�*��	����ก�3(
- ���. ����	ก������������ก�� 50 ���������	ก��� 

�"����2!"2,��ก��� ���4 +�,�"��ก$,� 5 ��
- ���. ����	ก������������ก�� ��กก��� 50 ��

�"����2!"2,��ก��� ���4 +�,�"��ก$,��"��%� 10 ����+�,�"��ก$,� 10 ��
� ��ก������������)�"�ก,2!"2,��ก��� �����������������������,�*��	

���ก���$���!"�$��������%���ก����	����� ก����� �
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ภาพกิจกรรม
การออกเครื่องหมายมาตรฐานฝ7มือแรงงาน
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World Skills Thailand Competition

1.3 ส�งเสริมมาตรฐานฝ7มือแรงงานด,านการแข�งขันฝ7มือแรงงาน

เยาวชน/
แรงงานทั่วไป

คนพิการ

ระดับชาติ
จัดมาแล,ว 25 ครั้ง

จัดมาแล,ว 6 ครั้ง
ครัง้ที่ 7 ป7 เดือน เม.ย. 2558ระดับชาติ

ระดับ
นานาชาติ

ระดับอาเซียน

จัดมาแล,ว 25 ครั้ง
ครัง้ที่ 26 ป7 2559

จัดมาแล,ว 10 ครั้ง
ครัง้ที่ 11 ป7 2559 ณ ประเทศมาเลเซีย

จัดมาแล,ว 42 ครั้ง
(ครั้งที่ 43 ประมาณเดอืน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2558 )

ณ เซาเปาโล สหพันธ-สาธารณรัฐบราซิล

ครัง้ที่ 7 ป7 เดือน เม.ย. 2558
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพ

จัดมาแล,ว 8 ครั้ง
ครัง้ที่ 9 ป7 2559

ณ ประเทศฝรัง่เศส
26



ภาพกิจกรรมการแข�งขันฝ7มือแรงงาน
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ภาพกิจกรรมการแข�งขันฝ7มือคนพิการ
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2.1 การฝMกเตรียมเข,าทํางาน  
2.2 การฝMกยกระดับฝ7มือแรงงาน 

2. ภารกิจด,านฝMกอบรมฝ7มือแรงงาน

2.2 การฝMกยกระดับฝ7มือแรงงาน 
2.3 การฝMกอาชีพเสริม
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2.1 การฝMกเตรียมเข,าทํางาน

เปHนการฝMกให,ผู,ที่เตรียมจะเข,าสู�การทํางาน              
ซึ่งฝMกโดยสถาบันพัฒนาฝ7มือแรงงานภาค/       

ศูนย-พัฒนาฝ7มือแรงงานจังหวัด ศูนย-พัฒนาฝ7มือแรงงานจังหวัด 
   ระยะเวลาการฝMก 2 – 12 เดือน                       

(280 – 1,680 ชั่วโมง)
และฝากฝMกในสถานประกอบกิจการ                             

1 – 4 เดือน  แล,วแต�สาขา
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เปHนการฝMกให,ผู,ที่มีพื้นฐานความรู,
และทักษะเดิม หรือผู,ที่ทํางานอยู�แล,ว                
ในสาขาอาชีพที่ตนเองทําอยู�

2.2 การฝMกยกระดับฝ7มือแรงงาน

ในสาขาอาชีพที่ตนเองทําอยู�
ให,มีทักษะฝ7มือเพิ่มสูงขึ้น 
มีระยะเวลาการฝMก 6 – 240 ชั่วโมง
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เปHนการฝMกให,ประชาชนทั่วไป ผู,ถูกเลิกจ,าง ว�างงาน  เช�น
ทหารเกณฑ-ก�อนปลดประจําการ ผู,ผ�านการบําบัดยาเสพติด ฯลฯ  

เพื่อให,มีรายได,เพิ่ม หรือรองรับการเปลี่ยนอาชีพใหม�
มีระยะเวลาการฝMก 6 – 480 ชั่วโมง

2.3 การฝMกอาชีพเสริม

มีระยะเวลาการฝMก 6 – 480 ชั่วโมง
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อาคารอํานวยการ / โรงอาหาร
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3.1 ส�งเสริมภาคเอกชนดําเนินการพัฒนาฝ7มือแรงงาน 
ตาม พ.ร.บ. ส�งเสริมการพัฒนาฝ7มือแรงงาน พ.ศ. 2545

� ส�งเสริมให,นายจ,างหรือสถานประกอบกิจการมีส�วนร�วมในการพัฒนาฝ7มือแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยใช,
มาตรการจูงใจด,วยการยกเว,นและลดหย�อนภาษีอากร รวมทั้งให,สิทธิและประโยชน-ในด,านต�างๆ 

3. ภารกิจด,านส�งเสริม / พัฒนาเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงาน 

มาตรการจูงใจด,วยการยกเว,นและลดหย�อนภาษีอากร รวมทั้งให,สิทธิและประโยชน-ในด,านต�างๆ 

- ปqจจุบันมีสถานประกอบกิจการทีเ่ข,าข�ายบังคับตาม พ.ร.บ.ส�งเสริมฯ (ลูกจ,าง 100 คนขึ้นไป) 

จํานวน  23,282 แห�ง

�  กองทนุพัฒนาฝ7มือแรงงาน เพื่อเปHนทุนหมุนเวียนสําหรับใช,จ�ายเกี่ยวกับการส�งเสริมการพัฒนาฝ7มือ
แรงงาน  

- ปqจจุบนัมีเงนิทุนหมุนเวียนจํานวน  768,943,850.04  บาท (ณ วันที ่30  กันยายน 2557)
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�คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแห�งชาติ (กพร.ปช.)  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว�าด,วยการพัฒนาฝ7มือแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพแห�งชาติ  พ.ศ.2552

         องค-คณะประกอบด,วย ผู,แทนภาครัฐ และเอกชน รวมจํานวน 40 คน   โดย
นายกรัฐมนตรี          ประธาน

3.2 กพร.ปช./กพร.ปจ.3.2 กพร.ปช./กพร.ปจ.

3. ภารกิจด,านส�งเสริม / พัฒนาเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงาน (ต�อ)

นายกรัฐมนตรี          ประธาน
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแรงงาน  รองประธาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน               เลขานุการ

�คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝMกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
         องค-คณะประกอบด,วย ผู,แทนภาครัฐ และเอกชน รวมจํานวน 23 คน  โดย

 ผู,ว�าราชการจังหวัด                ประธาน
 ผู,อํานวยการสถาบันฯ/ศูนย-พัฒนาฝ7มือแรงงาน    เลขานุการ
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3.3 ประสานความร�วมมือในการพัฒนาฝ7มือแรงงาน

�    บูรณาการแผนดําเนินงานกับส"วนราชการต"างๆ เช"น แผนพัฒนากําลังคน    
   แผนด�านการท"องเที่ยว แผนปRองกันและแก�ไขปSญหายาเสพติด  

3. ภารกิจด,านส�งเสริม / พัฒนาเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงาน 
(ต�อ)

   แผนด�านการท"องเที่ยว แผนปRองกันและแก�ไขปSญหายาเสพติด  
   แผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ

�   ดําเนินการร"วมกับหน"วยงานภาครัฐ  เอกชนและท�องถิ่น  เช"น
  สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ สภาอุตสาหกรรม หอการค�า                   
  องคJการบริหารส"วนตําบล อาสาสมัครแรงงาน ฯลฯ
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บทบาทด,านการพัฒนาฝ7มือแรงงานของอาสาสมัครแรงงาน

•   เผยแพร"ประชาสัมพันธJงานด�านการพัฒนาฝHมือแรงงาน
•   สํารวจและรวบรวมความต�องการด�านการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพของพื้นที่
•   ร"วมจัดทําแผนการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพให�ตอบสนองความต�องการ       
     ของพื้นที่

•   เผยแพร"ประชาสัมพันธJงานด�านการพัฒนาฝHมือแรงงาน
•   สํารวจและรวบรวมความต�องการด�านการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพของพื้นที่
•   ร"วมจัดทําแผนการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพให�ตอบสนองความต�องการ       
     ของพื้นที่     ของพื้นที่
•   ติดตามผลการมีงานทําของผู�ที่ผ"านการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพ
•   ให�ข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการของสถาบัน /
     ศูนยJพัฒนาฝHมือแรงงาน

     ของพื้นที่
•   ติดตามผลการมีงานทําของผู�ที่ผ"านการฝNกอบรม / ฝNกอาชีพ
•   ให�ข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการของสถาบัน /
     ศูนยJพัฒนาฝHมือแรงงาน
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ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาอาสาสมัครแรงงาน
เพื่อสร,างเครือข�ายการพัฒนาฝ7มือแรงงานในพื้นที่
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1.วิเคราะห-
ความต,องการ
ตลาดแรงงาน

2.สร,างและพฒันา
มาตรฐานฝ7มือ

3.สร,างและพฒันา7.ประสาน

8.ติดตามและ
ประเมินผล

ก���-�ก��
B�ก��0�%�7�	�� 3.สร,างและพฒันา

เทคโนโลยีการฝMก

4.สร,างและพฒันา
บุคลากรฝMก

5. สร,างและพฒันา
แรงงานฝ7มือ

6.วัดฝ7มือแรงงาน   
ตามมาตรฐาน

7.ประสาน
การมีงานทํา

B�ก��0�%�7�	��
��I�������

��		��
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      ศึกษาวิเคราะหJความต�องการของตลาดแรงงานทั้งในปSจจุบันและอนาคตเพื่อให�ทราบว"าตลาดแรงงาน  
มีความต�องการฝHมือแรงงานประเภทใด ระดับใด ในพื้นที่ใด จํานวนมากน�อยเท"าใด  เพื่อให�สามารถ        
วางแผนการพัฒนาฝHมือแรงงานได�ชัดเจนและตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อประโยชนJใน
การแนะแนวการฝNกให�แก"แรงงาน

1. วิเคราะห-ความต,องการตลาดแรงงาน

2. สร,างและพฒันามาตรฐานฝ7มือ

กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงานกระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน

    โดยดําเนินการกําหนดเกณฑJมาตรฐานฝHมือแรงงานในสาขาอาชีพต"างๆในตลาดแรงงานทั้งในปSจจุบัน
และอนาคต เพื่อให�ทักษะฝHมือแรงงานได�มาตรฐานเป$นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

2. สร,างและพฒันามาตรฐานฝ7มือ
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      โดยมีการนําเกณฑJมาตรฐานฝHมือแรงงานที่กําหนดขึ้นมาเป$นเกณฑJในการสร�างและพัฒนาเป$นหลกัสตูร 
อุปกรณJช"วยฝNกและเอกสารตําราที่ได�มาตรฐาน   มีความทันสมัยสอดคล�องกับเทคโนโลยีสมัยใหม"ตาม   
ความต�องการของตลาดแรงงาน

3. สร,างและพฒันาเทคโนโลยกีารฝMก



     โดยการพัฒนาบุคลากรหรือครูฝNกให�มีคุณภาพและศักยภาพสอดคล�องกับหลักสูตรที่เปVดฝNกด�วยการ
เน�นให� บุคลากรฝNกมี ทักษะฝH มือทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม" ในสาขาอาชีพที่เป$นความต�องการ                
ของตลาดแรงงาน   รวมทั้งให�มีความสามารถในการถ"ายทอดความรู�และทักษะฝHมือ ตลอดจนให�คําปรึกษา
แนะนําแก"ผู�เข�ารับการฝNก

4. สร,างและพฒันาบุคลากรฝMก

กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)

5. สร,างและพฒันาแรงงานฝ7มือ
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5. สร,างและพฒันาแรงงานฝ7มือ
   โดยการจัดฝNกอาชีพให�แก"แรงงานใหม" ที่ยังไม"ได�ทํางาน ซึ่งเป$นการสร�างแรงงานฝHมือให�แก"
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝHมือให�แรงงานที่ทํางานอยู"แล�วในตลาดแรงงานอย"างต"อเนื่อง     
ซึ่งการสร�างและพัฒนาแรงงานดังกล"าว  เป$นการฝNกในหลักสูตรการฝNกที่เป$นความต�องการของ
ตลาดแรงงานด�วยวิธีการฝNกเป$นมาตรฐานภายใต�การถ"ายทอดแนะนําและกํากับดูแลของบุคลากรฝNก 
รวมทั้งจัดให�มีระบบการแนะแนวการฝNกและทดสอบความถนัดของแรงงานก"อนเข�ารับการฝNก ทั้งนี้
เพื่อให�แรงงานมีฝHมือ  ได�มาตรฐานตามความต�องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป$นการสร�างโอกาสการมี
รายได�หลังสําเร็จการฝNก



6. วัดฝ7มือแรงงานตามมาตรฐาน

โดยดําเนินการทดสอบฝHมือของแรงงานที่สําเร็จการฝNก หรือแรงงานที่มีฝHมือ      
อยู"บ�างแล�วว"ามีระดับฝHมืออยู"ในเกณฑJมาตรฐานฝHมือที่กําหนดไว�หรือไม"เพียงใด  ทั้งนี้เพื่อให�
ตัวแรงงานเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง    รวมทั้งเป$นการกระตุ�นให�เกิดการ

กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)

ตัวแรงงานเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง    รวมทั้งเป$นการกระตุ�นให�เกิดการ
พัฒนาฝHมือต"อเนื่อง   นอกจากนี้ยังเอื้อให�สถานประกอบการเกิดความมั่นใจในฝHมือแรงงาน
ว"าจะสามารถสร�างผลผลิตที่มีคุณภาพได�มาตรฐาน  ซึ่งสถานประกอบการสามารถใช�ผลการ
ทดสอบมาตรฐานฝHมือฯ เป$นเกณฑJในการจ�างและเลื่อนตําแหน"งหรือเงินเดือนให�แก"แรงงาน
อีกด�วย
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7. ประสานการมีงานทํา

กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)

ดําเนินการประสานการมีงานทําให�แก"ผู�สําเร็จการฝNก   เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาฝHมือแรงงานหลังจากแรงงานมีทักษะฝHมือแล�วก็คือการที่แรงงานสามารถ       
มีรายได� มีงานทํา  ทั้งที่เข�าทํางานในระบบการจ�างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ  มีรายได� มีงานทํา  ทั้งที่เข�าทํางานในระบบการจ�างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
ดังนั้นก"อนการฝNก   กรมฯจะพิจารณาถึงความต�องการของตลาดแรงงานเป$นสําคัญ     
โดยจะมีการประสานข�อมูลจากหน"วยงานต"างๆ เช"น  กรมการจัดหางาน  กรมส"งเสริม
อุตสาหกรรม  สภาหอการค�าฯ   สภาอุตสาหกรรม ฯลฯ  และใช�วิธีการแนะแนวการฝNกแก"
แรงงานก"อนเข�ารับการฝNกเพื่อให�สามารถมีอาชีพหลังสําเร็จการฝNกและเมื่อสําเร็จ         
การฝNกแล�วกรมฯ  จะประสานงานต"างๆ ดังกล"าวเพื่อจัดหางานให�ต"อไป
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8. ติดตามและประเมินผล

เพื่อให�การดําเนินงานพัฒนาฝHมือแรงงานได� รับการปรับปรุงและสามารถ
พัฒนาการให�บริการพัฒนาฝHมือแรงงานสนองความต�องการของประชาชนอย"างแท�จริง    
จึงกําหนดให�มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน

กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาฝ7มือแรงงาน(ต�อ)

จึงกําหนดให�มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
ดังกล"าว   โดยมีการติดตามจากผู�สําเร็จการฝNก  สถานประกอบการ  หน"วยงานที่เกี่ยวข�อง 
รวมทั้งบุคลากรของกรมฯ   ทั้ง นี้เพื่อให�ได�ข�อมูลต"างๆมาปรับปรุงการดําเนินงาน           
ให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ- จันทร-โอชา นายกรัฐมนตรี)                                                         
ที่เกี่ยวข,องกับกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน                                                                               

(แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เมือ่วันศุกร-ที่ 12 กันยายน 2557)

• นโยบายที่ 1 การปกปrองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย-

• นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร,างโอกาส  การเข,าถึง

บริการของรัฐ (ข,อ 3.1)
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บริการของรัฐ (ข,อ 3.1)

• นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ข,อ 6.17)

• นโยบายที่ 7 การส�งเสริมบทบาทและการใช,โอกาสในประชาคมอาเซียน

(ข,อ 7.3 ,7.4 และ 7.6)

• นโยบายที่ 10 การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปrองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  (ข,อ10.5)



������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

   นโยบายที่ 1 การปกปrองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย-
                   สถาบันพระมหากษัตริย-เปHนองค-ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปHนหน,าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว,ด,วย

ความจงรักภักดีและปกปrองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช,มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม

จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู,คะนองปาก      

ย�ามใจหรือประสงค-ร,าย มุ�งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม�คํานึงความรู,สํานึกและความผูกพันภักดีย�ามใจหรือประสงค-ร,าย มุ�งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม�คํานึงความรู,สํานึกและความผูกพันภักดี

ของคนอีกเปHนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร�ความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องและเปHนจริงเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย-และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก   

พระราชดําริ ส�งเสริมให,เจ,าหน,าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน�วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู,เข,าใจหลักการ  

ทรงงาน สามารถนําหลักดังกล�าวมาประยุกต-ใช,ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร�งขยายผล

ตามโครงการและแบบอย�างที่ทางวางรากฐานไว,ให,แพร�หลายเปHนที่ประจักษ-และเกิดประโยชน-ในวงกว,าง

อันจะช�วยสร,างความสมบูรณ-พูนสุขแก�ประชาชนในที่สุด
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นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร,างโอกาสการเข,าถึงบริการของรัฐ

        3.1 ในระยะเฉพาะหน,า จะเร�งสร,างโอกาส อาชีพ และการมีรายได,ที่มั่นคง    
แก�ผู,ที่เข,าสู�ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู,ด,อยโอกาส และแรงงานข,ามชาติที่ถูกกฎหมาย 
พร,อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให,แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข,าถึงการเรียนรู,      
และพัฒนาทักษะฝ7มือแรงงานในทุกระดับอย�างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข,อมูลและ        

������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

และพัฒนาทักษะฝ7มือแรงงานในทุกระดับอย�างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข,อมูลและ        
การดําเนินการระหว�างหน�วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให,ตรงกับความต,องการของพื้นที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส�งเสริมให,แรงงานนอกระบบเข,าสู�ระบบที่           
ถูกกฎหมายมากขึ้น
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นโยบายที่ 6 การศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

        ความไม�สงบทางการเมืองที่ดําเนินมานานกว�า 6 เดือนจนถึงกลางป7นี้ มีผล
ให,เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย�างมาก แม,คณะรักษาความสงบแห�งชาติได,ดําเนินการกระตุ,น
เศรษฐกิจจนเริ่มฟklนตัวแล,วแต�ก็ยังไม�อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบ
เศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ�อนที่จะต,องแก,ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพื่อจะสร,างพื้นฐาน
เศรษฐกิจให,สามารถขยายตัวได,อย�างต�อเนื่องและมั่นคงตั้งแต�การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม�

������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

เศรษฐกิจให,สามารถขยายตัวได,อย�างต�อเนื่องและมั่นคงตั้งแต�การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม�
พอเพียงต�อการบริหารและพัฒนาประเทศอย�างเต็มศักยภาพ ปqญหาหนี้ภาครัฐ การใช,
พลังงานอย�างฟุsมเฟkอย ตลอดจนปqญหาการใช,น้ําในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
ขาดแคลนเปHนประจําในฤดูแล,ง ในขณะที่มีน้ําท�วมบ�อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเปHนอุปสรรคต�อ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปHน 3 ระยะ คือ ระยะ
เร�งด�วนที่ต,องดําเนินการทันที ระยะต�อไปที่ต,องแก,ไขปqญหาที่ค,างคาอยู�และระยะยาว
ที่ต,องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่อง ดังนี้ 
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นโยบายที่ 6 การศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ(ต�อ)

  6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู,ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
ให,เข,มแข็งสามารถแข�งขันได,อย�างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค-ความรู,ในด,านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ- และพัฒนาการ
บริหารจัดการภายในองค-กร ปรับโครงสร,างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ให,เปHนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด,านการ

������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ให,เปHนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด,านการ
เข,าถึงแหล�งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อม การพัฒนาผลิตภัณฑ-และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนใน
ต�างประเทศ

56



������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (2)

นโยบายที่ 7 การส�งเสริมบทบาทและการใช,โอกาสในประชาคมอาเซียน
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข,าสู�ประชาคมอาเซียน   

ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม�มีทักษะ โดยการเร�งรัดและขยายผลการใช,

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให,เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปHนเอกภาพกับระบบมาตรฐาน

ฝ7มือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ�มที่มีข,อตกลงการเปtดเสรีในอาเซียนควบคู�ไปกับ   ฝ7มือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ�มที่มีข,อตกลงการเปtดเสรีในอาเซียนควบคู�ไปกับ   

การวางแผนด,านการผลิตให,เพียงพอ การยกระดับฝ7มือแรงงานในกลุ�มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

และอุตสาหกรรมที่ใช,แรงงานเข,มข,น การส�งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝ7มือ

แรงงานเพื่อใช,ในการประเมินค�าจ,างแรงงาน
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นโยบายที่ 7 การส�งเสริมบทบาทและการใช,โอกาสในประชาคมอาเซียน (ต�อ)

       7.4 เร�งพัฒนาความเชื่อมโยงด,านการขนส�งและระบบโลจิสติกส-ภายใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร�งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงาน     
การพัฒนาความร�วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝsายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ

������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝsายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ
ร�วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ,าพระยา-แม�โขง (ACMECS) แผนความร�วมมือแห�ง
อ�าวเบงกอลสําหรับความร�วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ(BIMSTEC) 
และแผนแม�บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช�วยสนับสนุนให,ความเชื่อมโยงด,าน
การขนส�งและระบบโลจิสติกส-ในอาเซียนสัมฤทธิผลได,อย�างเปHนรูปธรรม 
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นโยบายที่ 7 การส�งเสริมบทบาทและการใช,โอกาสในประชาคมอาเซียน (ต�อ)

      7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค,าชายแดนและ
โครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค,าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข,ามแดน โดยปรับปรุงโครงข�ายระบบถนน พัฒนาระบบ 
Nationnal Single Windoe (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค,าและ     

������1������	��$�ก�$�%15�ก��ก����8��CD�#������ (��)

Nationnal Single Windoe (NSW) และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค,าและ     
การขนส�งสินค,าข,ามแดนอย�างต�อเนื่อง โดยในระบบแรกให,ความสําคัญกับด�านชายแดนที่
สําคัญ 6 ด�าน ได,แก� ปาดังเบซาร- สะเดา อรัญประเทศ แม�สอด บ,านคลองลึก และบ,าน
คลองใหญ� ซึ่งจะทําให,ระบบขนส�งและโลจิสติกส-สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ,าน
ได,อย�างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส�งที่คาดว�าจะเพิ่มขึ้น
จากการเข,าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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นโยบายที่ 10  การส�งเสรมิการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปrองกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (ต�อ)

   10.5 ใช,มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝqงค�านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปHนข,าราชการและความซื่อสัตย-สุจริต ควบคู�กับ     

การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปrองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปrองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของเจ,าหน,าที่ของรัฐทุกระดับอย�างเคร�งครัด ยกเลิกหรือแก,ไขกฎหมาย ระเบียบ 

ข,อบังคับต�างๆ ที่ไม�จําเปHน สร,างภาระแก�ประชาชนเกินควร หรือเปtดช�องโอกาสการทุจริต 

เช�น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ,าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอน

ยืดยาว ใช,เวลานาน ซ้ําซ,อน และเสียค�าใช,จ�ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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การเตรียมพร,อมด,านแรงงานในการ
เข,าสู�ประชาคมอาเซียน

ปqญหาการขาดแคลนแรงงาน

การพัฒนาฝ7มือแรงงานรองรับประเด็นด,านแรงงาน

แผนพัฒนาฝ7มือแรงงาน ประจําป7งบประมาณ 2558

 การพัฒนาทักษะแรงงานให,มี
ความสามารถเปHนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานอาเซียน และการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใน
ความรับผิดชอบ

    พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง กํ า ลั ง แ ร ง ง า น         
ให,มีผลิตภาพสูงขึ้น มีทักษะในการทํางาน 
สร,างโอกาสในการทํางาน เพื่อให,มีรายได,
สอดคล,องกับความต,องการในอนาคต รวมทั้ง
ให,มีแรงงานเพียงพอในทุกภาค การผลิตและ
บริการทั้งในปqจจุบันและอนาคต
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งบประมาณรายจ�ายประจาํป7งบประมาณ พ.ศ. 2558 
กรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน

งบประมาณ 

2,119,569,200 บาท2,119,569,200 บาท

เปrาหมาย 

3,601,030 คน
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งบประมาณรายจ�ายประจาํป7งบประมาณ พ.ศ. 2558

�������	����������������

���������� �.�. 2558 

ลําดับที่ งบประมาณ จํานวน (บาท) ร,อยละ 
1 งบบุคลากร   833,951,800 391 งบบุคลากร   833,951,800 39

2 งบดําเนินงาน    470,116,600 22

3 งบลงทุน    137,072,300   7

4 งบเงินอุดหนุน   34,700,000   2

5 งบรายจ"ายอื่น    643,728,500  30

 รวมทั้งสิ้น 2,119,569,200 100
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เปrาหมายตามแผนพัฒนาฝ7มือแรงงาน งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เปrาหมายรวม

กรมดําเนินการเอง

 3,601,030 คน 

183,322 คน กรมดําเนินการเอง

ส�งเสริมสถาน
ประกอบกิจการ

ดําเนินการ

183,322 คน 

3,417,708 คน 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงาน ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558

3,601,030

ยุทธศาสตร-ที่ 1 การฟklนฟูความเชื่อมั่นและเร�งรัด
วางรากฐานที่ดีของประเทศ
แผนงานที่ 1.4 การปRองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
     1.โครงการ เสริมสร�างธรรมมาภิบาลปRองกันและ       

     550   

122,329  

     1.โครงการ เสริมสร�างธรรมมาภิบาลปRองกันและ       
ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนงานที่ 1.5 การดําเนินการตามกรอบข�อตกลงประชาคม
อาเซียน
     2.ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับ
ประชาคมอาเซียน
        2.1 กิจกรรม  พัฒนาฝHมือและศักยภาพแรงงาน    
กลุ"มเครือข"ายแรงงานนานาชาติ
  

 1,980  

 122,329  

ข�อ7. (7.3)

     550   ข�อ10. (10.5)

 122,329  ข�อ 7 (7.3),(7.4),(7.6)
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2.ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม
อาเซียน (ต"อ)
2.2 กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคม
อาเซียน
     (1) รายการพัฒนาขีดความสามารถด�านภาษาให�แก"       
แรงงานไทยเพื่อรองประชาคมอาเซียน 

   21,480   

ข�อ7. (7.3)120,349 

รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558(ต�อ)

ข�อ7. (7.3)     (1) รายการพัฒนาขีดความสามารถด�านภาษาให�แก"       
แรงงานไทยเพื่อรองประชาคมอาเซียน 
     (2) รายการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝHมือแรงงาน
รองรับประชาคมอาเซียน
     (3) รายการพัฒนาศักยภาพแรงงานด�านเทคโนโลยีชั้นสูง      
เพื่อรองรับความต�องการในภาคอุตสาหกรรม  1,020 

48 สาขา

   21,480   
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ข�อ7. (7.3)
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

2.ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (ต"อ)
 2.2 กิจกรรม เพิ่มขีดความสามารถแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน (ต"อ) 
     (4) รายการฝNกอบรมผู�ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู"ครัวโลก
     (5) รายการพัฒนาฝHมือแรงงานส"งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตJ
และชิ้นส"วน
     (6) รายการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส"งเสริมความสามารถของ

6,800

21,433

6,800

ข�อ7.(7.3)

ข�อ7.(7.3)

รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558(ต�อ)

ข�อ7.(7.3)     (6) รายการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส"งเสริมความสามารถของ
ภาคบริการและการท"องเที่ยวสู"รายได�และการแข"งขัน
     (7) รายการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข"งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมในการเข�าสู"ประชาคมอาเซียน
     (8) รายการพัฒนาฝHมือแรงงานรองรับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
คมนาคมและการขนส"ง
     (9) รายการฝNกอบรมฝHมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน
  

21,433

14,763

14,673

33,380
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ข�อ7.(7.3)

ข�อ7.(7.3)

ข�อ7.(7.4)

 ข�อ7.(7.6)



2. ยุทธศาสตร-ที่ 2 ความมั่นคงแห�งรัฐ
แ ผ น ง า น ที่  2 . 1  ก า ร เ ทิ ด ทู น พิ ทั ก ษJ แ ล ะ รั ก ษ า ส ถ า บั น
พระมหากษัตริยJ 
 3. โครงการฝMกอบรมฝ7มือแรงงานตามโครงการอันเนื่อง
    มาจากพระราชดําริ 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 7,020 ข�อ1.

7,020  

7,020

รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558(ต�อ)

    มาจากพระราชดําริ 
     3.1 กิจกรรม ฝNกอบรมฝHมือแรงงานตามโครงการอันเนื่อง                     
    มาจากพระราชดําริ              
     3.2 กิจกรรม ฝNกอบรมคนพิการร"วมกับมูลนิธิขาเทียมใน        
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                           
     3.3 กิจกรรม ฝNกอาชีพแรงงานกลุ"มเฉพาะ
     3.4 กิจกรรม จัดตั้งศูนยJทดสอบมาตรฐานฝHมือแรงงานใน
    สถานประกอบกิจการเทิดไท�พระบิดาแห"งมาตรฐานการช"างไทย

3,000

        20

    4,000

  77 (แห"ง)

ข�อ1.

  ข�อ1.

  ข�อ1.และข�อ3(3.1)

   ข�อ1.
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ยุทธศาสตร-ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต
 แผนงานที่ 4.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและคุ�มครอง
แรงงาน 
 4. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝ7มือแรงงานทั้งระบบให,สอดคล,องกับ
ความต,องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ 

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

   3,471,681

3,471,681  

   3,471,681

รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558(ต�อ)

ความต,องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ 

  4.1 กิจกรรม พัฒนาฝHมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

  4.2 กิจกรรม พัฒนา/ส"งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

  4.3 กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝHมือแรงงาน

  4.4 กิจกรรม จัดทําหลักเกณฑJ พัฒนา/ส"งเสริมมาตรฐานฝHมือ
แรงงาน
  4.5 กิจกรรม พัฒนาระบบการฝNกอบรมฝHมือแรงงาน 

 1,413 ข�อ3 (3.1)

      1,400

 70 หลักสูตร

    20 สาขา 

      36,910
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ข�อ3 (3.1)

ข�อ3 (3.1)

ข�อ3 (3.1)

ข�อ3 (3.1)



ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 ยุทธศาสตร-ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
 แผนงานที่ 4.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและคุ�มครองแรงงาน (ต"อ)
 4. ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝ7มือแรงงานทั้งระบบให,สอดคล,องกับความ
ต,องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ (ต�อ)
 4.6 กิจกรรม ส"งเสริมและสนับสนุนให�สถานประกอบกิจการดําเนินการฝNกอบรม
ฝHมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส"งเสริมฯ 

3,417,708 ข�อ 3.1

รายละเอียดแผนการพัฒนาฝ7มือแรงงานประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2558(ต�อ)

ฝHมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส"งเสริมฯ 
  4.7 กิจกรรม ยกระดับทักษะฝHมือแรงงานให�มีศักยภาพและผลิตภาพ         
เพื่อการแข"งขัน 
   -รายการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต�องการสถานประกอบกิจการ    
    (พนักงานได�รับการพัฒนาไม"น�อยกว"าร�อยละ50 ของพนักงานใน สปก.
     ที่เข�าร"วมในโครงการ)                                                                                    
  4.8 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ"ายค"าจ�างตามมาตรฐาน
ฝHมือแรงงาน

  4.9 กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      79 แห"ง   ข�อ7. (7.3)

ข�อ7. (7.3)14,250 

200 แห"ง  ข�อ 6.17 และ  
7.3
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หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

บันได 3 ขั้นสู�ความสาํเร็จ
1. การเข,าใจ   คือ การสร,างให,เกิดความเข,าใจในข,อมูลพื้นฐาน  ด,วยการศึกษาข,อมูลทุกมิติ         

ของชุมชน  ค,นหารากของปqญหาและรวบรวมองค-ความรู,ของโครงการพระราชดําริทั่วประเทศไทย

2. การเข,าถึง    เปHนเรื่องการสื่อสารและสร,างการมีส�วนร�วม   โดยมุ�งสื่อสารความเข,าใจและ      
ความมั่นใจกับชุมชน  ร�วมกันวิเคราะห-ปqญหาและความต,องการของชุมชน  และให,ชุมชนมี    ความมั่นใจกับชุมชน  ร�วมกันวิเคราะห-ปqญหาและความต,องการของชุมชน  และให,ชุมชนมี    
ส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด

3. การพัฒนา  เปHนเรื่องของการเรียนรู,เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน  สร,างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนา  การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู, และฝMกปฏิบัติของชุมชน  รวมทั้ง
การให,ทีมพี่เลี้ยงให,คําแนะนําในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้  มุ�งไปสู�การพัฒนาให,ชุมชนมีความเปHนเจ,าของและนําไปสู�ความยั่งยืนในที่สุด
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