






โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงแรงงาน  
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

 

มีจำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 
 

ประเด็น 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

โครงการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
ประเด็นการพัฒนาย่อย 1.1  
การส่งเสริมการจ้างงาน 

1. โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานใน
ศตวรรษที่ 21   

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกยกระดับฝมีือแรงงาน 
จำนวน 6,360 คน  
(318 รุ่น ๆ ละ 20 คน) 

     1. แรงงานไทยมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง 
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน สามารถปรับตวัและปฏิบตัิงาน
ก้าวทันกับเทคโนโลย ี
     2. แรงงานไทยมีทักษะความรูด้้านเทคโนโลย ี
ในระดับที่จะสามารถต่อยอดไปสูก่ารสร้างสรรค์งาน
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
     3. สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ที่ไม่ต่ำกว่า
ค่าเป้าหมายภายใต้แผนย่อยการพฒันาและยกระดับ
ศักยภาพแรงงาน 
     4. แรงงานท่ีผ่านการเสริมสร้างสรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสามารถแสดงศักยภาพและใช้
ความสามารถในการทำประโยชน์และสร้างช่ือเสียง
ให้แก่ประเทศ 
     5. สามารถเพิ่มสดัส่วนแรงงานไทยที่มี
ความสามารถเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนลียี  
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 
 



ประเด็น 
แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

โครงการ หน่วยงาน เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็นการพัฒนาย่อย 1.2  
การช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) 

2. โครงการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม ่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 

     1. ผู้ประกอบกิจการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมได้รับความรูด้้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม ่
     2. ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีแนวทางไปพัฒนา/ปรบัปรุงธุรกิจของ
ตนเอง 
     3. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบกิจการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) 
ประเด็นการพัฒนาย่อย 3.1  
การพัฒนาทักษะแรงงาน 
และการเรียนรู้ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพช่าง
เชื่อมไทย สู่มาตรฐานสากล 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงานในระบบการจ้างงาน แรงงาน
นอกระบบ ผู้ว่างงาน ที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าฝึกอบรม  
 - หลักสูตรยกระดับฝมีือช่างเชื่อม
สากล ตาม IIW-IAB089 สาขาช่างเชื่อม
มาตรฐานสากล ระยะเวลา 192 ชม.  
 - หลักสูตรยกระดับฝมีือช่างเชื่อม
สากล สาขาพัฒนาช่างเชื่อมรองรบัการ
สอบมาตรฐานสากลชิ้นงานต่อชน บา
กวี ระยะเวลา 30 ชม. 
 - หลักสูตรยกระดับฝมีือช่างเชื่อม
สากล สาขาพัฒนาช่างเชื่อมรองรบัการ
สอบมาตรฐานสากลชิ้นงานต่อตัวที 
ระยะเวลา 18 ชม.  

     1. แรงงานช่างเชื่อมและผู้ว่างงานท่ีจะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน มีทักษะฝีมือเป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐานสากล 
     2. ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะฝมีือ
สอดคล้องความต้องการภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการทั้งปัจจุบันและอนาคต 
     3. ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมมีผลิตภาพการ
ทำงานมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
การลงทุนให้กับสถานประกอบกิจการในประเทศไทย 
     4. ช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบช่างเชื่อมตาม
มาตรฐานสากล สามารถนำหนังสอืรับรองไปใช้
ประโยชน์ในการทำงาน เป็นการสร้างงาน  
เพิ่มโอกาสการทำงานให้ช่างเชื่อม  
     5. ช่างเชื่อมที่ผ่านการทดสอบช่างเชื่อม 
ตามมาตรฐานสากล มีผลิตภาพการทำงานมากขึ้น
เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การลงทุนให้กับ
สถานประกอบกิจการในประเทศไทย 
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4. โครงการเตรียมความพร้อมแก่
กำลังแรงงาน 

กรมการจัดหางาน ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการ
แนะแนวอาชีพและส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ และมีแนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ
ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพของ
ตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน 

     - ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการแนะแนว
อาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และมีแนวทาง
ในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรง
กับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
และบุคลิกภาพของตนเอง และสอดคล้องกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน 

5. โครงการพัฒนาฝมีือแรงงานสตรี 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สตรี อายรุะหว่าง 18-59 ปี จำนวน 
7,700 คน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
ประสบความสำเรจ็ในการประกอบ
อาชีพอิสระ 

     1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการฝึกอาชีพ 
ตามหลักสูตรที่เข้าฝึกอบรม มคีวามรู้ ทักษะฝีมือ
ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพ 
     2. ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพได้
ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรม 

6. โครงการส่งเสรมิการลดความ
สูญเสียเพิม่ความปลอดภยัผ่านการ
รับรองความรูค้วามสามารถ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพท่ีกำหนด
เป็นสาขาอาชีพท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
สาธารณะ 

     1. ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพท่ีอาจเป็นอันตราย
ต่อสาธารณะ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีความรู้ 
ความสามารถเป็นท่ียอมรับ ทำงานด้วยความ
ปลอดภัยมีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน
ได้รับค่าจ้างท่ีสูงขึ้น 
     2. นายจ้างได้พัฒนาคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เพิ่มผลติภาพ
แรงงาน และมีความปลอดภัยจากการทำงานของ
ลูกจ้าง และไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษ ี
     3. สาธารณะ สังคม และผู้รับบริการได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับ
สินค้าหรือบริการทีด่ีมีคณุภาพ สังคมส่วนร่วมเกิด
ความสันตสิุข 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
ประเด็นการพัฒนาย่อย 4.2  
การปรับปรุงกฎหมาย 
และส่งเสรมิภาครัฐดิจิทลั 

7. โครงการยกระดับการให้บริการ
ด้านสิทธิประโยชน์ผา่นระบบดิจิทลั
ของสำนักงานประกันสังคมแก่
ลูกจ้างและผู้ประกันตน 

สำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ภายใต้
ระบบประกันสังคม 

     1. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถทำรายการ
ได้ด้วนตนเองไมต่้องเดินทางมาทำรายการที่
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ีหรือ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ไม่ว่าจะเป็น
การจ่ายเงินสมทบหรือการเบิกสิทธิประโยชน์ 
     2. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถทราบถึง
ข้อมูลทั้งหมดของตนเองรวมทั้งประวัติตั้งแต่เริม่ต้น
เป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน 
     3. สำนักงานประกันสังคมมีขอ้มูลภาพรวม
ทั้งหมดของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อตอบสนอง
กองทุนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงความต้องการใน
อนาคต 


