
เป้าหมายการพฒันาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมายรวม  3,825,650  คน 

•กรมพฒันาฝีมือแรงงานด าเนินการเอง  125,650  คน 

•สง่เสรมิสถานประกอบกจิการด าเนินการ  3,700,000 คน 

งบประมาณรวม  1,824.9341  ลา้นบาท 



สรุปรายละเอยีดแผนพฒันาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• เป้าหมาย  62,820 คน 

• งบประมาณ  392.6400  ลา้นบาท  รอ้ยละ 21.51 
แผนงานบูรณาการ 

• เป้าหมาย  62,620  คน  

• งบประมาณ  202.4341  ลา้นบาท  รอ้ยละ 11.09 
แผนงานยทุธศาสตร ์

• เป้าหมาย  3,700,210  คน 

• งบประมาณ  301.0180  ลา้นบาท  รอ้ยละ 16.50 
แผนงานพื้นฐาน 

• งบประมาณ  928.8420  ลา้นบาท  รอ้ยละ 50.90 
แผนบุคลากรภาครฐั 

แผนงานพื้นฐาน 



ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.โครงการพฒันาเศรษฐกจิและสง่เสริมศกัยภาพพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานตามโครงการพาคนกลบับา้น กลุม่แนวร่วมกอ่ความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนใต ้กลุม่ที่มีความขดัแยง้ กลุม่ที่มีอคติต่อภาครฐั และแรงงานกลุม่ที่เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คง  

 เป้าหมาย  800 คน (40 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  12.0400  ลา้นบาท 

 งบฝึกอบรม   3.0400  ลา้นบาท 

 - ค่าใชจ้า่ยต่อคน  5,050  บาท         - ค่าใชจ้า่ยต่อรุน่  101,000 บาท 

 งบค่าใชจ้า่ยในการจดัหาเครื่องมือประกอบอาชีพ  8.0000  ลา้นบาท   

 - ค่าใชจ้า่ยต่อคน  10,000  บาท  

  พื้นที่ด าเนินการ  จงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ.จะนะ อ.นาทวี  

อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.เทพา  

 

แผนงานบูรณาการ 



พฒันาอตุสาหกรรมศกัยภาพและบรกิารแหง่อนาคต 

2. โครงการศูนยฝึ์กอบรมความเป็นเลศิดา้นเทคโนโลยชีัน้สูง 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกจิการ หรอืผูป้ระกอบการ 

 เป้าหมาย  10,300 คน (515 รุน่ รุน่ละ 20 คน) 

 งบประมาณ  72.2005  ลา้นบาท 

         (1)  งบฝึกอบรม   

  

 

         (2) จดัหาครุภณัฑก์ารศึกษา 
 

 อตุสาหกรรมที่ด าเนินการ ไดแ้ก ่1) อตุสาหกรรมชีวภาพ 2) อตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทยค์รบวงจร         

3) อตุสาหกรรมและบรกิารดิจทิลั ขอ้มูลและปญัญาประดิษฐ ์ 4) อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ                  

5) อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ  

 พื้นที่ด าเนินการ 1) สพร. 1 สมุทรปราการ  2) สพร. 2 สพุรรณบรุี  3) สพร. 4 ราชบรุี  4) สพร. 5 นครราชสมีา   

5) สพร. 6 ขอนแก่น  6) สพร. 7 อบุลราชธานี 7) สพร. 8 นครสวรรค ์ 8) สพร. 9 พษิณุโลก  9) สพร. 10 ล าปาง   

10) สพร. 11 สรุาษฎรธ์านี  11) สพร. 14 ปทมุธานี  12) สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา  13) สพร. 16 นครปฐม  

14) สพร. 18 อดุรธานี  15) สถาบนัพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินสว่นอะไหล่ยานยนต ์ 

       

- ฝึกเตรยีมเขา้ท างาน   300 คน  งบประมาณ   2.6860  ลา้นบาท 

- ฝึกยกระดบั        10,000 คน  งบประมาณ  32.0000  ลา้นบาท   

งบประมาณ  37.5145  ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการ 



แผนบูรณาการอตุสาหกรรมศกัยภาพ (ต่อ) 

3. โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาตริองรบั 10 อตุสาหกรรมแหง่อนาคต 

 จัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติเพือ่รองรับอุตสำหกรรมแห่งอนำคตกำรบริกำรด้ำนดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ จ ำนวน 10 สำขำ ใน 5 กลุ่มอุตสำหกรรมน ำร่อง คือ 1) อุตสำหกรรม
ยำนยนต์สมัยใหม ่(Next-Generation Automotive) 2) อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 
(Smart Electronics) 3) อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพ (Biofuels)  4) อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
(Robotics) 5) อุตสำหกรรมอำหำรแห่งอนำคตและชวีภำพ (Bio-economy) 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก่  บคุลากร แรงงานในสาขาทีก่  าหนด และผูป้ระกอบการในสาขาทีก่  าหนด  

    องคก์รอาชพี สมาคม หน่วยงานต่างๆ ของภาครฐัและเอกชน นกัเรียน นกัศึกษา ฯลฯ 

 งบประมาณ  10.0000  ลา้นบาท 

 เป้าหมาย  10 สาขา   

       - มมีาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิจ านวน 10 สาขา   - มวีธิทีดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิจ านวน 10 สาขา 

       - มอีตัราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิจ านวน 10 สาขา 

        - มคู่ีมอืการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิจ านวน 10 สาขา  

 พื้นที่ด าเนินการ ส านกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมอืแรงงาน หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

และหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 



สรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
4.โครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานด้านท่องเท่ียวและบริการ 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ/ชุมชน ผู้ว่างงาน 

 เป้าหมาย  6,320 คน (316 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  21.8320  ล้านบาท 

         งบฝึกอบรม   
  

 

 พื้นท่ีด าเนินการ ได้แก่ 1) ชัยนาท 2) สิงห์บุรี 3) อุทัยธานี  4) ปราจีนบุรี 5) ราชบุรี 6) เพชรบุรี 7) ประจวบคีรีขันธ์  

8) นครราชสีมา 9) บุรีรัมย์ 10) ชัยภูมิ 11) สุรินทร์ 12) ขอนแก่น 13) กาฬสินธุ์ 14) มหาสารคาม 15) หนองบัวล าภู  

16) อุบลราชธานี 17) ศรีสะเกษ 18) ยโสธร 19) อ านาจเจริญ 20) ร้อยเอ็ด 21) พิจิตร 22) ก าแพงเพชร 23) พิษณุโลก  

24) เพชรบูรณ์ 25) อุตรดิตถ์ 26) สุโขทัย 27) เลย 28) ล าปาง 29) ล าพูน 30) แพร่ 31) สุราษฎร์ธานี 32) ชุมพร  

33) ระนอง 34) สตูล 35) กรุงเทพ 36) ปทุมธานี 37) นนทบุรี 38) นครนายก 39) พระนครศรีอยุธยา 40) อ่างทอง  

41) ลพบุรี 42) สระบุรี 43) นครปฐม 44) สมุทรสาคร 45) สมุทรสงคราม 46) จันทบุรี 47) อุดรธานี 48) สกลนคร  

49) บึงกาฬ 50) เชียงใหม่ 51) แม่ฮ่องสอน 52) พะเยา 53) น่าน 54) ภูเก็ต 55) พังงา 56) กระบี่ 57) นครศรีธรรมราช  

58) พัทลุง 59) ตรัง 60) ปัตตานี 61) ยะลา 62) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
 

- ฝึกเตรียมเข้าท างาน  320 คน  งบประมาณ  2.6320  ล้านบาท   
- ฝึกยกระดับ         6,000 คน  งบประมาณ  19.2000  ล้านบาท    

แผนงานบูรณาการ 



พฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

5.โครงการเพิ่มทกัษะก าลงัแรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกจิการ แรงงานทัว่ไป ผูว่้างงาน 

 เป้าหมาย  12,000 คน (600 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  87.5041  ลา้นบาท  

         (1)  งบฝึกอบรม   

  

 

              (2)  จดัหาครุภณัฑก์ารศึกษา 
 

 พื้นที่ด าเนินการ 10 จงัหวดัเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ (สงขลา นราธิวาส ตาก มกุดาหาร สระแกว้ 

ตราด หนองคาย นครพนม เชียงราย และกาญจนบรุี)  

- ฝึกเตรียมเขา้ท างาน   700 คน  งบประมาณ   5.1020  ลา้นบาท  

- ฝึกยกระดบั        11,300 คน  งบประมาณ  36.1600  ลา้นบาท 

งบประมาณ  46.2421  ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการ 



พฒันาดา้นคมนาคมและ 

ระบบโลจสิตกิส ์
6. โครงการพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาตแิละพฒันาบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรมโลจสิติกส ์

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   
       (1) บุคลากรในสาขาท่ีก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส ์องค์กรวิชาชีพ 
สมาคมฯ  
       (2) บุคลากรด้านโลจิสติกส์ท่ีท างานอยู่แล้ว และท่ีว่างงานที่มีพื้นฐานทักษะท่ีเก่ียวข้อง 
 เป้าหมาย    - พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/วิธีการทดสอบฯ 10 สาขา  
                    - บุคลากรด้านโลจิสติกส์/ผู้ว่างงาน 3,400 คน 
 งบประมาณ  
       (1)  พัฒนามาตรฐานฯ รองรับโลจิสติกส์และอบรมผู้ทดสอบฯ 
       (2)  พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส ์ 
 พื้นท่ีด าเนินการ  
      (1) ส านกัพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
      (2)  สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงาน ได้แก่ 1) สมุทรปราการ 2) สุพรรณบุรี 3) ชัยนาท 4) ชลบรุี  
5) ปราจีนบุรี 6) กาญจนบรุี 7) ขอนแกน่ 8) กาฬสินธ์ 9) มุกดาหาร 10) อุบลราชธานี 11) ศรีสะเกษ 12) นครสวรรค์ 13) ตาก  
14) ก าแพงเพชร 15) พษิณุโลก 16) เพชรบูรณ์ 17) อุตรดติถ์ 18) สุโขทัย 19) เลย 20) ล าปาง 21) ล าพนู 22) แพร่ 23) ชุมพร 
24) ระนอง 25) กรุงเทพ 26) พระนครศรีอยุธยา 27) สระบรุี 28) นครปฐม 29) จันทบุรี 30) หนองคาย 31) นครพนม  
32) เชียงใหม่ 33) เชียงราย 34) พะเยา 35) นราธวิาส 36) สพน.เชียงแสน 

งบประมาณ  10.0000  ล้านบาท 
งบประมาณ  10.8800  ล้านบาท 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ  20.8800  ล้านบาท 



บูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส ์

 (ต่อ) 

7. โครงการพฒันาบคุลากรดา้นโลจสิตกิสร์องรบัธุรกจิขนสง่และการคา้ระหวา่งประเทศ 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานใหม่ที่ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีความประสงค ์  

จะเขา้ท างานในธุรกจิรบัจดัการขนสง่และการคา้ระหว่างประเทศ  

 เป้าหมาย  300 คน (อบรม 4 เดือน ภาคทฤษฎี 2 เดือน และภาคปฏิบตัิในสถานประกอบกจิการ 

2 เดือน) 

 งบประมาณ     6.2560  ลา้นบาท  

 วิธีด าเนินการ  

    - ฝึกอบรมร่วมกบัหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมผูร้บัจดัการขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดา้นโลจิสติกส ์ 

    - จดัสง่เจา้หนา้ที่นิเทศตรวจเย่ียม ก ากบั ดูแลการฝึกอบรมตลอดโครงการจดัหาสถานประกอบ

กจิการส าหรบัฝึกงานจริงในสถานประกอบกจิการ และสถานประกอบกจิการยินดีรบัผูจ้บฝึกอบรมเขา้

ท างานทนัท ี

 หน่วยงานรบัผิดชอบ   กองพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกจิการ 



 

พฒันาผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล 

8. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ/ผลติภาพ 
 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ ผูป้ระกอบกจิการ SMEs กลุม่ OTOP กลุม่วสิาหกจิชมุชน และเครือขา่ย การ

เพิม่ผลติภาพแรงงาน แรงงานในสถานประกอบกจิการ  

 งบประมาณ  42.9974  ลา้นบาท    

 เป้าหมาย  สถานประกอบกจิการ/OTOP/วิสาหกจิชุมชน รวม 185 แหง่  
     - พฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงานเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงาน จ านวน 10,000 คน  
     - พฒันาเครือขา่ยการเพิม่ผลติภาพแรงงาน 5,000 คน 

 แนวทางด าเนินการ 

        (1) ใหค้ าปรึกษาเชงิลกึแก่กลุม่เป้าหมาย 185 แห่ง 

        (2) พฒันาศกัยภาพแรงงานเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงาน  

        (3) ผลติภาพแรงงานสญัจร 77 จงัหวดั  

        (4) ประชมุเครือขา่ยเพิม่ผลติภาพแรงงาน 77 จงัหวดั  

        (5) พฒันา นกัพฒันาฝีมอืแรงงานพนัธุใ์หม ่   

 พื้นที่ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดัท ัว่ประเทศ   

แผนงานบูรณาการ 



เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

9. โครงการพฒันาทกัษะก าลงัแรงงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานในสถานประกอบกจิการรองรบั 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย/เทคโนโลยีชัน้สูง 

แรงงานทัว่ไป ผูถู้กเลกิจา้ง ว่างงาน ที่ตอ้งการฝึกทกัษะสาขาเทคโนโลยีชัน้สูง และวิทยากรตน้แบบ 

 เป้าหมาย  6,500 คน (325 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  96.7900   ลา้นบาท 

         (1)  งบฝึกอบรมยกระดบัฯ   

         (2)  พฒันาวิทยากรตน้แบบ 

         (3)  จดัหาครุภณัฑก์ารศึกษา 

 พื้นที่ด าเนินการ   ชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสถาบนัพฒันาบคุลากรสาขาเทคโนโลยีการผลติอตัโนมตัิ

และหุน่ยนต ์

 

เป้าหมาย 6,400 คน งบประมาณ  20.4800  ลา้นบาท 

เป้าหมาย   100 คน งบประมาณ    0.4000  ลา้นบาท 

งบประมาณ  75.9100  ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการ 



เตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 

10. โครงการฝึกอบรมแรงงานผูสู้งอายเุพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

       จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหลักสูตรที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในแตล่ะพื้นที่ โดยเน้นความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ
กิจการเป็นส าคัญ หรือหลักสูตรที่หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด หรือหลักสูตรที่
ด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี
และการอนุรักษ์ภูมิปญัญาของผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 – 
30 ชั่วโมง  
 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ ผูสู้งวยัต ัง้แต่ 60 ปีข้ึนไป 

 เป้าหมาย  8,200 คน (410 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  22.1400  ลา้นบาท 

 พื้นที่ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร และ 76 จงัหวดัท ัว่ประเทศ 

แผนงานบูรณาการ 



11. โครงการพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาตเิพื่อการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกจิ 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่บคุลากร (การศึกษา ,ภาครฐั) แรงงาน ผูป้ระกอบกจิการ รฐัวิสาหกจิ องคก์ารระหว่าง

ประเทศในกลุม่ประเทศเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ การลงทนุ ท่องเที่ยว การบริการ โลจสิติกส ์ 

 เป้าหมาย  2,000  คน  

 งบประมาณ  20.0000  ลา้นบาท 

 พื้นที่ด าเนินการ  

      1. สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน /ส านักงานพฒันาฝีมือแรงงานที่อยู่

บริเวณตะเข็บชายแดน/สว่นราชการ 

      2. สถาบนัการศึกษา/องคก์ารมหาชน/รฐัวิสาหกจิ/สถานที่เอกชน ตามแนวระเบยีง NSEC, EWEC, SEC  

      3. ภายในประเทศสมาชิก GMS, IMT-GT ที่ต ัง้อยู่เขตพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกจิ NSEC, EWEC, SEC  

                       

แผนงานยทุธศาสตร ์

สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 



พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 
12.โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  
วัตถุประสงค์  
     1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและปลูกฝังทัศนคติและประสบการณ์ รวมท้ัง
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ  
     2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างการท างานและ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   
     3. เพื่อ Up Skill และ Re skill  ให้แรงงานสามารถท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ แรงงานท่ัวไป ผู้ว่างงาน 
 เป้าหมาย  20,800 คน (1,040 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 
 งบประมาณ  76.1600  ล้านบาท 

 
 ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ข้อท่ี 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้า และ       

1) กลไก  การปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไก
คณะกรรมการไตรภาคี เพี่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานฯ และ 2) สามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเอง 
เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย     
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  

 พื้นท่ีด าเนินการ กรุงเทพฯ และ 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 

- ฝึกเตรียมเขา้ท างาน   3,000 คน  งบประมาณ   19.2000  ลา้นบาท           

- ฝึกยกระดบั           17,800 คน  งบประมาณ   56.9600  ลา้นบาท 

แผนงานยทุธศาสตร ์



แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(ต่อ) 

13. โครงการยกระดบัแรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรบัการแข่งขนั 

 กลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่ แรงงานในสถานประกอบกจิการ ผูป้ระกอบอาชีพอสิระ ผูว่้างงาน แรงงานทัว่ไป  

ก าลงัแรงงานดา้นการเช่ือม/กลุม่นักศึกษา 

 งบประมาณ 81.6741  ลา้นบาท 

 เป้าหมาย  30,720 คน 

     (1) พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการจ่ายคา่จ้างตามมาตรฐานฝีมือ เปา้หมาย 4,100 คน  
งบประมาณ 12.1640  ล้านบาท 
     (2) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป้าหมาย 26,300 คน งบประมาณ 26.3000 ลา้นบาท     
และแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  งบประมาณ 34.6301  ล้านบาท 
     (3) พัฒนาศักยภาพฝีมือช่างเชื่อมมาตรฐานสากล จ านวน 200 คน งบประมาณ 0.6000 ล้านบาท 
     (4) เพ่ิมประสิทธิภาพของเครือข่ายฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
เป้าหมาย 77 แห่ง งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท  
     (5) ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ เป้าหมาย 120 คน  
งบประมาณ 4.9800 ล้านบาท 
 พื้นที่ด าเนินการ  ส านักพัฒนามาตรฐานฯ  และสถาบนั/ส านักงานฯ ท ัว่ประเทศ 



14.โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุม่เป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

     จดัฝึกอบรมตามหลกัสูตรกลางของกรมพฒันาฝีมอืแรงงานหรือหลกัสูตรทีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการ    

ของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที ่โดยเนน้ความตอ้งการแรงงานของผูป้ระกอบกจิการเป็นส าคญั หรือหลกัสูตร      

ทีห่น่วยงานกรมพฒันาฝีมอืแรงงานก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 18 – 30 ช ัว่โมง  

 กลุม่เป้าหมาย เช่น 

 1)  ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิ 5)  คนพกิารและผูดู้แลคนพกิาร  

 2)  ผูผ้่านการบ าบดัยาเสพตดิ  6)  แรงงานนอกระบบ (อสิระ) 

 3)  ผูต้อ้งขงั/เยาวชนสถานพนิิจ  7)  ทหารเกณฑก่์อนปลดประจ าการ 

 4)  กลุม่ชาตพินัธุ ์  8)  แรงงานตามโครงการพระราชด าริ   

 เป้าหมาย  9,100 คน (455 รุ่น รุ่นละ 20 คน) 

 งบประมาณ  24.6000  ลา้นบาท  

 พื้นที่ด าเนินการ  กรุงเทพฯ และ 76 จงัหวดัท ัว่ประเทศ 

 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(ต่อ) 



 15. ผลผลติ พฒันา/ขบัเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 เป้าหมาย    3,700,210 คน      

 งบประมาณ  301.0180 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 พื้นที่ด าเนินการ ส านักพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  ส านักพฒันาผูฝึ้กและเทคโนโลยีการฝึก 

กองแผนงานและสารสนเทศ กองสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน กองพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบ

กจิการ และสถาบนัฯ/ส านักงานฯ 

 
 

กจิกรรม เป้าหมาย (คน) งบประมาณ (ลา้นบาท) 

ขบัเคลื่อนการพฒันาแนวทางและการด าเนินงานของ กพร. ปช. 77 แหง่ 8.5407 

พฒันาช่างช่วยคนพิการร่วมกบัมูลนิธขิาเทยีม 210 2.7200 

จดัท าหลกัเกณฑพ์ฒันาระบบฯ สาขา 38.0114 

พฒันาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลกัสูตร 28.6057 

สง่เสริม สปก. ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ  3,700,000 223.1402 

แผนงานพื้นฐาน 


