
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบประมาณ ร้อยละ  พ.ศ. 2563 รวมทัง้สิ้น คงเหลือ(หกั 62 พ) ร้อยละ

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 14,720,000  แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 76,160,000  61,440,000          
โครงการพฒันาฝีมือแรงงานเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลง 14,720,000  โครงการยกระดับเพือ่เพิม่ศักยภาพฝีมือและ 76,160,000  61,440,000          
เทคโนโลยีของภาคอตุสาหกรรมและบริการ สมรรถนะแรงงาน
กิจกรรม พฒันาฝีมือแรงงานเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลง 14,720,000  กิจกรรม พฒันาทักษะฝีมือรองรับการจา่ยค่าจา้ง 76,160,000  61,440,000          
เทคโนโลยีของภาคอตุสาหกรรม
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเตรียมความพร้อมก าลัง 14,720,000  19.33       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการพฒันาทักษะฝีมือรองรับ 76,160,000  61,440,000          80.67       
แรงงานใหม่เพือ่เขา้สู่ Thailand 4.0 การจา่ยค่าจา้ง
ฝึกเตรียมเข้าท างาน 2,260       14,720,000  76.67       ฝึกเตรียมเข้าท างาน 3,000       19,200,000  4,480,000            23.33       
จดัค่าใช้จา่ยฝึก (5,700 บาท/คน) 13,138,000   76.83        ค่าใช้จา่ยในการฝึก (5,700 บาท/คน) 17,100,000   3,962,000             23.17        
เพิม่ค่าอาหาร (อยู่ระหว่างโอนจดัสรร 700 บาท/คน) 1,582,000     75.33        ค่าอาหาร (700 บาท/คน) 2,100,000     518,000                24.67        

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 40,760,000  
โครงการเพิม่ศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 21,760,000  
กิจกรรม เพิม่ศักยภาพแรงงานเตรียมเขา้สู่อตุสาหกรรม 21,760,000  
เปา้หมายแหง่อนาคต                        
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ศักยภาพแรงงาน 21,760,000  
เตรียมเขา้สู่อตุสาหกรรมแหง่อนาคต
ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน  (3,000 บาท/คน) 6,840       21,760,000  38.20       ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน 17,800     56,960,000  35,200,000          61.80       

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 33,950,000  14,950,000          
แหง่อนาคต

โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 19,000,000 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 33,950,000 14,950,000 
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับอตุสาหกรรมแหง่อนาคต 19,000,000 กิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมความเปน็เลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 33,950,000 14,950,000 
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมเทคโนโลยี 19,000,000  งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยโครงการศูนย์ฝึกอบรม 33,950,000  14,950,000          
ชั้นสูงรองรับอตุสาหกรรมแหง่อนาคต ความเปน็เลิศ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ฝึกเตรียมเข้าท างาน -          -             -           ฝึกเตรียมเข้าท างาน (6,500 บาท/คน) 300         1,950,000    1,950,000            100.00     
ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน (3,000 บาท/คน) 5,760       19,000,000  59.38       ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน 10,000     32,000,000  13,000,000          40.62       

งบเงนิอุดหนุน 736,000      736,000              100.00     

การเช่ือมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพ่ือหกังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณ 2563
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 24,702,000  แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 41,262,000  16,560,000          
โครงการเพิม่ทักษะก าลังแรงงานในพืน้ที่ 24,702,000  โครงการเพิม่ทักษะก าลังแรงงานในพืน้ที่ 41,262,000  16,560,000          
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 
กิจกรรม เพิม่ทักษะก าลังแรงงานในพืน้ที่ 24,702,000  กิจกรรม เพิม่ทักษะก าลังแรงงานในพืน้ที่ 41,262,000  16,560,000          
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ทักษะก าลังแรงงาน 24,150,000   งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ทักษะก าลังแรงงาน 40,710,000   16,560,000           
ในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ)
ฝึกเตรียมเข้าท างาน (6,500 บาท/คน) 500         3,250,000    71.43       ฝึกเตรียมเข้าท างาน 700         4,550,000    1,300,000            28.57       
ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน (3,100 บาท/คน) 6,532       20,900,000  57.80       ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน 11,300     36,160,000  15,260,000          42.20       
งบเงนิอุดหนุน 552,000      100.00     งบเงนิอุดหนุน 552,000      -                     -          

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ 12,160,000  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 20,880,000  8,720,000            
ภาคตะวันออก โครงการพฒันาทักษะแรงงานเขตพฒันาพเิศษ 20,880,000  8,720,000            
โครงการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อตุสาหกรรม 12,160,000  ภาคตะวันออก (EEC)
เปา้หมายและอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพืน้ที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก EEC กิจกรรม พฒันาทักษะก าลังแรงงานเขตพฒันาพเิศษ 20,880,000  8,720,000            
กิจกรรม พฒันาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อตุสาหกรรม 12,160,000  ภาคตะวันออก (EEC)
เปา้หมายและอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพืน้ที่
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก EEC
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 3,800       12,160,000  58.24       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการพฒันาทักษะก าลัง 20,880,000  8,720,000            41.76       
10  กลุ่มอตุสาหกรรมเปา้หมาย แรงงาน เขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน (3,070 บาท/คน) 3,800       12,160,000  58.24       ฝึกยกระดับฝีมอืแรงงาน 6,400       20,880,000  8,720,000            41.76       
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ไมไ่ด้รับงบประมาณในปี 2562 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการทอ่งเทีย่ว 21,832,000  
จึงไมส่ามารถท าแผนขอรับเงนิจัดสรร โครงการพฒันาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยว 21,832,000  

และบริการ
กิจกรรม พฒันาทักษะก าลังแรงงานด้านท่องเที่ยว 21,832,000  
และบริการ
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการพฒันาทักษะก าลัง 6,320       21,280,000  
แรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
งบเงนิอุดหนุน 552,000      

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบ 20,880,000  
โลจิสติกส์
โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติและ 20,880,000  
พฒันาบคุลากรรองรับอตุสาหกรรมโลจสิติกส์
กิจกรรม พฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติและ 20,880,000  
พฒันาบคุลากรรองรับอตุสาหกรรมโลจสิติกส์
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการพฒันามาตรฐาน 3,400       20,880,000  
ฝีมือแรงงานแหง่ชาติและพฒันาบคุลากรรองรับ
อตุสาหกรรมโลจสิติกส์
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แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 32,616,000  แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 24,600,000  3,000,000            
โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่ 21,600,000  โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่ 24,600,000  3,000,000             
เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่ 21,600,000  กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่ 24,600,000  3,000,000            
เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมพฒันาทักษะ 8,000       21,600,000  87.80       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมกลุ่มเปา้หมาย 9,100       24,600,000  3,000,000            12.20       
แรงงานกลุ่มเปา้หมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการ เฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ (2,600 บาท/คน)

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 22,140,000  11,124,000          
สังคมสูงวัย

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ 11,016,000  โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ 22,140,000  11,124,000          
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ
กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ 11,016,000  กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพือ่เพิม่โอกาสในการ 22,140,000  11,124,000          
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมผู้สูงอายุ 4,080       11,016,000  49.76       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ 8,200       22,140,000  11,124,000          50.24       
เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ (2,600 บาท/คน) เพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 6,020,000 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,040,000 6,020,000 
โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพืน้ที่จงัหวัด 6,020,000    โครงการพฒันาเศรษฐกจิและส่งเสริมศักยภาพพืน้ที่ 12,040,000  6,020,000            
ชายแดนภาคใต้ จงัหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพืน้ที่จงัหวัด 6,020,000    กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพืน้ที่จงัหวัด 12,040,000  6,020,000            
ชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 400         6,020,000    50.00       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 800         12,040,000  6,020,000            50.00       
ในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (15,050 บาท/คน) ในพืน้ที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบประมาณ ร้อยละ  พ.ศ. 2563 รวมทัง้สิ้น คงเหลือ(หกั 62 พ) ร้อยละ

การเช่ือมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพ่ือหกังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณ 2563

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจ 21,498,700  แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ 42,997,400  21,498,700          
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสู่สากล
โครงการเพิม่ผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 (STEM 21,498,700  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 42,997,400  21,498,700           
Workforce Towards SME 4.0)
กิจกรรม เพิม่ผลิตภาพแรงงานสู่ SME  4.0 21,498,700  กิจกรรม เพิม่ผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 42,997,400  21,498,700          
งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ผลิตภาพแรงงาน 21,498,700  50.00       งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ผลิตภาพแรงงาน 42,997,400  21,498,700          50.00       
สู่ SME 4.0 สู่ SME 4.0
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