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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2566
กองทุนเพือ่ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

นเพืด่อการการทำงานของคนต่
การบริหารจัดการการทางด้
างานของคนต่
างด้ าว
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนกลุเพื่ม่องานกองทุ
การบริหารจั
าว
สานักบริหารแรงงานต่ างด้ าว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

คำนำ
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ระหว่าง
กระทรวงการคลังกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ได้กำหนด
เกณฑ์วัดการดำเนินงานด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักง าน
และลูกจ้าง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อที่ ๒ การจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
วัดระดับความสำเร็จที่ระดับ ๕ จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี 256๕
กองทุนฯ จึงได้จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกองทุนฯ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน
ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการบริหารและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน
เพื่อให้กองทุนมีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติภารกิจได้และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงาน
ของกองทุนฯ ให้ก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ต่อไป

กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
มิถุนายน ๒๕๖๕
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ก

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ก
สารบัญ
ข
สารบัญตาราง
ง
สารบัญรูปภาพ
จ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๒
ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๒
สถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
๑๖
การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๒๐
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ ๑)
๒๐
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๒๒
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)
๒๔
แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๒๗
๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)
๒๗
๒) ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๒๙
๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565
๓๑
๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี
๓๖
๕) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน
๓๘
ส่วนที่ ๓ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหาร ๔๑
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๓.๑ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว)
๔๑
วิสัยทัศน์ของกองทุน (Vision)
๔๑
พันธกิจของกองทุน (Missions)
๔๑
เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals)
๔๒
๓.๒ ภาพรวม (แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนฯ)
๔4
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)
๔4
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Mission)
๔4
เป้าหมายหลัก (Super Ordinate Goals)
44
แผนปฏิบัติการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
๔4
ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
๔4

ข

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ ๓ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี (ต่อ)
๓.๓ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่องที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่องที่ 2 การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๔ การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนฯ
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

๔5
๔5
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ค

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๓ - ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชีว้ ัดผลการดำเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา ๔7
ในแต่ละแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(เรียงตามลำดับมิติตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติ)
ตารางที่ ๓ - ๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
๕๐
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ง

สารบัญรูปภาพ
หน้า
๒๑
๒๕
๓๑
๓๔
๓๕
๓๗
๔๐

ภาพที่ ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ภาพที่ ๒ - ๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
ภาพที่ ๒ - ๓ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
ภาพที่ ๒ - ๔ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ภาพที่ ๒ - ๕ ภาพแสดงประเด็นการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
ภาพที่ ๒ - ๖ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี
ภาพที่ ๒ - ๗ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของกรมการจัดหางาน
ภาพที่ ๓ - ๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
๔2
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวระยะยาว
ภาพที่ ๓ - ๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
๔3
(พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
กับแผนระดับที่ ๑ - ๓ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ ๓ - ๓ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๔6
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

จ

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับนี้
คณะทำงานได้กำหนดกระบวนการในการทบทวนและจัด ทำแผนการบริห ารทรั พยากรบุ คคลระยะยาว
กองทุน เพื่อ การบริห ารจัด การการทำงานของคนต่ างด้าว ให้ส อดคล้องกระบวนการจัด ทำแผนกลยุ ท ธ์
(Strategic Planning) และกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.
โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว
ผลจากการวิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์
คือ “บุคลากรกองทุนมีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ” ทบทวน
และกำหนดพันธกิจ และแผนปฏิบัติการ (ประเด็นยุทธศาสตร์) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ ๒ รายการ
คือ แผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๒
การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการระยะยาวทั้ง ๒ รายการ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละแผนปฏิบัติการระยะยาว ได้นำมากำหนดเป้าหมายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายใต้กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติ (HR Scorecard)
ได้แก่ ๑) มิติด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ๒) มิติด้านประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓) มิติด้าน
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔) มิติด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และ ๕) มิติด้ านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีว ิตกับการทำงาน พร้อมจัดทำแผนที่ยุ ทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map) ได้เป้าหมายหรือปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical
Success Factors – CSFs) ทั้งสิ้น ๒ รายการ ซึ่งนำไปกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Key Performance Indicators – KPIs) ๒ ตัวชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ
และกำหนดแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จไว้ ๒ แนวทาง ได้แก่ บริหารทรัพยากรบุคคล
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (S1) และ พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร (S2) ตามลำดับ
ตลอดจนกำหนดแนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน
แผนปฏิบ ัติการด้านการบริห ารทรัพยากรบุคคล ประจำปี บัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้า ว
ปรากฏรายละเอียดตามส่วนที่ ๕ มีโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ
และ 3 กิจกรรม
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลทั่วไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
1. การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า
“กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

2. ที่มาของเงินกองทุน
2.1 เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามมาตรา 140
2.2 เงินเพิ่มตามมาตรา 11 วรรคห้า และมาตรา 47 วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับ
ตามพระราชกำหนดนี้
2.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
2.4 เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่าย
โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2.5 ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
2.6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำเป็น
2.7 เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด

3. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน
3.1 ช่ว ยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน
3.2 ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
3.3 ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน
ในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้
ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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3.4 คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
3.5 บริหารกองทุน
3.6 บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

4. บทบาทภารกิจของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สืบเนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรสิ้นสภาพไปตามกฎหมาย และได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ขึ้นมาทำหน้าที่แทน ปัจจุบันกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้ดำเนินบทบาทภารกิจ
ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 โดยมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ คือ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ด้านแรงงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา
การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงิน
เข้ า กองทุ น เพื ่ อ การส่ ง คนต่ า งด้ า วกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจั ก รตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าว
จะส่งผลให้กองทุนฯ ต้องให้การช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวทั ้งภาครัฐ และองค์ กรเอกชน และมีแนวโน้มว่าจำนวนเงิน ที่ จ ะเสนอขอรับ การจั ด สรร
เงินกองทุนฯ จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สะสมมา
เป็นเวลานาน การแก้ปัญหาต้องมองให้รอบด้าน หลายมิติ ซึ่งปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวมีความหลากหลาย
ซับซ้อน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และสังคม เป็นต้น และนับวันปัญหาแรงงานต่างด้าว
จะมีวิธีการและกระบวนการพัฒนาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกองทุนฯ ต้องมีภารกิจในการติดตาม
และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามแผนงาน และกิจกรรมที่กำหนด ตลอดจนยังต้อง
บริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทำหลักเกณฑ์
การพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเอกชน นอกจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็น
นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้กองทุนฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

5. โครงสร้างหน่วยงาน

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองทุน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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6. โครงสร้างการบริหารงาน
การบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำหนด
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 78 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้

คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่าง
ด้าว ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองทุน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

7. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการ
ทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
1) กำหนดนโยบาย กำกั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การและติ ด ตามการดำเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี
4) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
ตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง
6) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การทำงานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ๔ คณะ ดังนี้
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

7.1 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงา น
ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรชั้นต้นก่อน ให้สอดคล้ องกับแผนงานการบริหารจัดการ ตามที่กฎหมาย
กำหนด
2) ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อจัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้า ว
มอบหมาย
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

7.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ

เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาและเร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
2) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความเห็นในข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
3) ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งเอกสารหรือเชิญผู้แทนมาร่วมชี้แจง
ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

7.3 คณะอนุกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการดำเนิน งานและผลการใช้ จ่า ยเงิน กองทุ น
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิราชการแทนอธิบดี
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผูแ้ ทนสำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
2) ให้ ค ำปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ และรายงานการดำเนิ น งานและผลการใช้ จ ่ า ยเงิ น กองทุ น
เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การการทำงานของคนต่ า งด้ า ว พร้ อ มทั ้ ง เสนอความคิ ด เห็ น ซึ ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตาม
และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ทุกสามเดือน
4) ปฏิบ ัติห น้าที่ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริห ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

7.4 คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง มีโครงสร้าง ดังนี้
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานอนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย
อนุกรรมการ

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ

ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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คณะอนุกรรมการจัด ทำยุทธศาสตร์กองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนค่างด้าว
2) กำกับ และติดตามตัว ชี้ว ัดการประเมินผลการดำเนิน งานของกองทุนเพื่อ การบริ ห ารจั ด การ
การทำงานของคนต่างด้าว
3) พิ จ ารณากลั ่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (ระยะยาว)
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี
4) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปีบัญชี
5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย

8. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
ให้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
• หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุนจัดทำข้อเสนอ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่จะขอรับการจัดสรร ประมาณการ
รายจ่าย และแผนการใช้จ ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องไม่ซ้ำซ้อน
กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณและแหล่งทุนอื่น
• การจัดสรรเงินกองทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้พิจารณาตามความจำเป็น
ของภารกิจในหน่วยงานนั้น
• ให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ของหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรร)” สำหรับการรับโอนเงินที่ได้รับการจัดสรร และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากพร้อมส่งสำเนาสมุดเงินฝาก
ให้กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้สั่งจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานโดยตรง และห้ามนำเงินอื่น
ที่ไม่ใช่เงินกองทุนฝากในบัญชีดังกล่าว
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

9. การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ
การใช้จ ่ายเงิน กองทุน ฯ เพื่อประโยชน์ในการบริห ารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามคำขอรับการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
2) งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
3) งบดำเนินงานให้ใช้จ่ายได้ตามรายการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ โดยให้ถัวจ่ายภายใต้กรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ รายจ่ายประเภทสาธารณูปโภคให้นำไปใช้จ่ายประเภทอื่นภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ได้
หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
4) งบลงทุนที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
6) ในกรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายในประเภทค่าใช้จ่ายเดียวกัน
ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ดำเนินการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
หรือเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบ ัติงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการบริห ารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน
ของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและผลผลิตที่ระบุในเอกสารประกอบการจัดทำ
ข้อเสนอ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ต้องไม่เป็นการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน เมื่อได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย แล้วให้รายงาน
คณะกรรมการกองทุนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว
๑. โครงสร้างกลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เพื ่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ต ิ การบริ หารทุ นหมุ นเวี ยน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๖ ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ข้อ ๔
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบโครงสร้างและอัตรากำลังกองทุนฯ และกรมบัญชีกลางได้เห็ นชอบ
โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย
จำนวน ๑๘ อัตรา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๓๘๖๘๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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โครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากำลัง
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (ผู้บริหารกองทุนฯ)
กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

๒. กรอบอัตรากำลังกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ลำดับ

กลุ่มงาน/ตำแหน่ง

1

ผู้บริหารกองทุน (ข้าราชการ)
รวม
2
หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(ข้าราชการ)
รวม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
1
ข้าราชการ
- นักวิชาการแรงงาน
2
พนักงานกองทุน
- นักวิชาการแรงงาน
รวม
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
1
ข้าราชการ
- นักวิชาการแรงงาน
2
พนักงานกองทุน
- นักวิชาการแรงงาน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นิติกร
รวม
ฝ่ายการเงินและบัญชี
1
ข้าราชการ
- นักวิชาการแรงงาน
2
พนักงานกองทุน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
รวม
รวมทั้งสิ้น

กรอบอัตรากำลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
จ้างจาก
จ้างจาก
รวม
เงินกองทุน
เงินอื่น ๆ
1
1
1
1
1
1
-

1

1

-

2

2

3
3

2

3
5

-

2

2

2
1
1
4

2

2
1
1
6

-

3

3

2
2

3

2
5

9

9
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๓. ภารกิจงานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
กองทุนฯ วิเคราะห์ รวบรวม ศึกษาและประมวลผล
ข้อมูล เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนตามที่
คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ
๒) จั ดส่ งคำของบประมาณรายจ่ ายประจำปี
ของกองทุนซึ่งผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนแล้วเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขออนุ ม ั ติ
กรอบวงเงินรายจ่ายต่อไป
๓) รายงานผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของกองทุนเสนอคณะกรรมการกองทุน
๔) การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรร
เงินกองทุนฯ จัดประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติก าร
เพื ่ อ ให้ ค วามรู ้ แก่ หน่ ว ยงานในการจั ด ทำคำขอ
งบประมาณติดตามผลการดำเนินงานและการใช้
จ่ายเงิน
๕) ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำแก่ ห น่ ว ยงานภายใน
และภายนอกเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
๖) งานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล การฝึ ก อบรม งานช่ ว ยอำนวยการ งาน
ประสานส่ ว นราชการบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปของ
กองทุน การควบคุมภายใน งานธุรการ และงาน
สารบรรณของกองทุนโดยดำเนินงานเกี่ยวกับงาน
เอกสาร ลงทะเบี ย นรั บ – ส่ ง หนั ง สื อ ราชการ
ทั้งหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการ
ภายใน
๗) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยอื ่ น ๆ และหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ งานดูแล
อาคารสถานที ่ และยานพาหนะหรื อสนั บ สนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และปฏิ บ ั ต ิห น้ า ที่ อื ่น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้อ งหรื อได้รับ
มอบหมาย
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ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการจั ด ทำร่ า งตั ว ชี ้ ว ั ด ของ
กองทุนฯ เพื่อดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงของ
กองทุนฯ
๒) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผล
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารสารสนเทศและแผนพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทุ น ฯ จั ด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเพื ่ อ จั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ แผนสารสนเทศ และแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกองทุน
๓) ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานและผลการใช้จ ่ ายเงิ นของกองทุ น ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและผลการใช้ จ ่ า ย
เงิ น กองทุ น ฯ จั ด เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห์ และ
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุน
ฯ เป็นรายไตรมาส
๕) จัดทำตัวชี้วัดความพึงพอใจการให้ บริ ก าร
ของหน่ ว ยงานที ่ ก ี ่ ย วข้ อ งกั บ กองทุ น ศึ ก ษา
ทบทวน และเสนอแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
ระเบี ย บ ประกาศข้ อ กำหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๖) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายกองทุนฯ และกำหนดแนวทาง วิธีก าร
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร และประสานการคืนเงินประกันฯ
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับระเบีย บการคื นเงิ น ประกั น ฯ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗) รวบรวมคำร้องและพิจารณาคืนเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายในการส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักร
ควบคุ ม ดู แ ลจั ด ทำรวบรวมและรายงานผล
ข้ อ มู ล ในด้ า นต่ า ง ๆ ของกองทุ น ผ่ า นระบบ
สารสนเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ เสนอ
คณะกรรมการกองทุน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) ปฏิบัติงานด้านการเงินการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ
และตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการเก็ บ รั ก ษาเงิ น กองทุ น
และเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดสรรเงินประกันฯ
๓) โอนเงิ น จั ด สรรให้ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และโอนเงินประกันฯ
๔) วิเคราะห์รายงานการเงิน จัดทำบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและบันทึกบัญชี
ในระบบการบริหารจัดการการเงิน การคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๕) จัดทำทะเบีย นคุม การออกใบเสร็จรับเงิน
จั ด ทำเอกสารทางการเงิ น แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด
และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และบั ญ ชี
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๖) รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางการเงิ น
และบัญชี จัดทำงบการเงินและรายงานการเงิน
ของกองทุ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ส่งผู้ตรวจสอบบั ญชีแ ละหน่ วยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ ง
และส่งให้กรมบัญชีกลางในระบบ NBMS และ CFS
๗) จั ด ทำแนวปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นการเงิ น และบั ญ ชี
แนะนำให้ ค ำปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ตามระเบียบการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารกองทุน เพื่อการบริห ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยสรุป สาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) (แผนระดับที่ ๑)
“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2580
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่ง ยืน สังคมไทยเป็นสังคม
ที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู ้ไ ด้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐาน
ของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น สังคมประกอบการ
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต
และบริ ก ารที ่ ส ำคั ญ เช่ น การให้ บ ริ ก ารคุ ณ ภาพทั ้ ง ด้ า นการเงิ น ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำ
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ภาพที่ ๒-๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

โดยกระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญที่ สอดคล้องกับ “กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ตามนัยของ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม เป็นยุทธศาสตร์หลัก และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ ๖
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์รอง ตามลำดับ
ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ ฉบับนี้
มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นยุทธศาสตร์หลัก
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)
(๑) เป้าหมาย
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และ (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ
โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ
มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ
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มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดย
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัว ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวน
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสม
กับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น ำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่ วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น ำทางยุทธศาสตร์
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ดังนี้
ตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ ได้แก่ K1) ระดับความสำเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ K2) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์และการประสาน
เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท
เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้งกำหนดแนวทาง
การพัฒ นา และแผนงาน/โครงการที่ส ำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุ ณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี จ ำนวน ๒๓ ประเด็ น ประกอบด้ ว ย (๑) ความมั ่ น คง
(๒) การต่ า งประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุ ต สาหกรรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต (๕) การท่ อ งเที ่ ย ว
(๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการ
และวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมยุค ใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิ ย ม
และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ (๒๑) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็น เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และแผนย่อยในแผนแม่บทฯ แต่ละประเด็นจะไม่มีความ
ซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและป้องกัน การเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเ ป็นแผนระดับที่ ๒
ที่มีความสำคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์
และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบั บจึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผน
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ประเด็นมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่
(๑) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม
ประเมิน ผลการดำเนิน งานในระดับ ผลลั พธ์ขั้น กลาง และ (๒) แผนย่อยของแผนแม่ บทฯ ประกอบด้ ว ย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ ฉบับนี้
มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
- เป้าหมาย
1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริง
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- เป้าหมายของแผนย่อย
บุคลากรภาครัฐ ยึ ดค่า นิย มในการทำงานเพื่ อ ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
ตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ K1) ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล
และ K2) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)
ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะที่ ๒
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ
นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ”
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว โดยพิจารณา
องค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ
และมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

24

ภาพที่ ๒-๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ดังต่อไปนี้
๑) วัตถุประสงค์
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมาย
ที่จะเร่งเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้ าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้ างมูลค่า อย่า งยั่งยืน ” ซึ่งหมายถึงการสร้ างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุ ม
ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ พร้ อมกับการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการสร้ างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
๒) เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายหลักที่ 3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้ างความพร้ อมในการรับมือและแสวงหาโอกาส
จากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้าง
พื ้ น ฐานและกลไกทางสถาบั น ที ่ เอื ้อ ต่ อ การเปลี ่ย นแปลงสู่ ดิ จิ ท ัล รวมทั ้ ง ปรับ ปรุ งโครงสร้ างและระบบ
การบริ ห ารงานของภาครั ฐ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงของบริ บ ททางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

๓) หมุดหมายการพัฒนา (ที่แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ
ตอบสนอง)
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
(๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว
(๓.๒) กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่ งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้ เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา
ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้ อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ ภาครัฐมีขนาดและต้ นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็ นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม ให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา
หรือรูป แบบการทำงานไม่ ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้ างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้ ส ามารถตอบสนอง
ต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้ างงานในปั จจุบันและดึงดูดผู้ มีความรู้ความสามารถเข้ ามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
เพื่อผลักดันภารกิจได้ อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม
รูปแบบการจ้ างงานเพื่อให้ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปอย่างรวดเร็วเป็ นรูปธรรมและเหมาะสม
รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่ งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล
ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
กรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงต่อ มิติการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ และการจัดทำ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว ฉบับนี้ มีกลยุทธ์มุ่งตอบสนองเป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ตามลำดับ โดยมีตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองต่อ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ K1) ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ K2)
ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)
กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามมาตรา ๙
ของพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
มีสาระสำคัญใหสวนราชการจัด ทำแผนปฏิบัติการเป็นแผน ๕ ป ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการโดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนระดับที่ ๒
แผนแม่ บ ทภายใตยุ ท ธศาสตร์ ชาติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห งชาติ แผนการปฏิ ร ู ป ประเทศ
และนโยบายความมั่นคง และสอดรับกั บบริบทสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทั้งในปจจุบัน และในชวงป
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการด้านแรงงานเพื่อรองรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลายลง การเข้าสู่ สังคมสูงอายุ และการดำเนินการ
ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ด้านแรงงาน รวมถึงมาตรฐานสากลด้านแรงงานที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการภารกิจของกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนระบุถึงกรอบแนวทาง การพัฒนาแรงงาน
สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความตองการพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ ชาติ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม
(1) วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี
(2) พันธกิจ
๑) พัฒนาฝมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอดรับ กับ
ความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
๒) สร้างโอกาสการมีงานทำทีด่ ีใหประชาชนทกุกลุม
๓) สร้างหลักประกันทางสังคม การคุมครอง และความปลอดภัยแรงงาน
๔) บูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศและความร่วมมือดานความมั่นคง
๕) บริหารจัดการองคกร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีสวนร่วมในองคกร
๖) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ
(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานด้านรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ตอปี
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แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา
1) แนวทางที่ 1: การพัฒนาฝมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการ
ใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การยกระดับผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำเป็นตองมีการพัฒนาฝมือและสร้างทักษะ
ทั้งประชากรวัยแรงงานและผู้ประกอบการ ใหสอดรับกับความตองการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางที่ ๑ ดังนี้
(๑) การพัฒนาฝมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงาน (ทั้งที่ อยู่ ในอุตสาหกรรมเป้า หมาย
อุตสาหกรรมอื่น หรือสถานประกอบกิจการระดับเศรษฐกิจฐานราก) ใหเป็นแรงงานคุณภาพ โดยใชมาตรฐานฝมือ
มาตรฐานแรงงานไทย ระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ อัตราคาจ้าง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนย์ฝกอบรม
และแพล็ตฟอรมการฝกอบรม ร่วมกับเครื่องมือทางการเงินการคลังอื่น ๆ เชน มาตรการทางภาษี หรือการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
2) แนวทางที่ 2: การสร้างโอกาสการมีงานทำที่ดีใหประชาชนทุกกลุม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่เขาสู่สังคมผู้สูงอายุ และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งคาดวาอุปสงคการจ้างงานจะทยอยปรับตัวกลับเขสู่ภาวะกอนเกิด
วิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงมีความจำเป็นตองเตรียมกําลังแรงงาน ทั้งผู้ว่างงาน และผู้เสมือนว่างงานที่ตองการ
กลับเขาสู่การมีงานทำ แรงงานจบใหม่ที่ต องการเขาสู่ ตลาดแรงงาน รวมถึงเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ มีภาวะ
ทุพพลภาพที่สามารถทำงานได้และพรอมที่จะทำงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผู้ สูงอายุ และผู้ มีภาวะทุพพลภาพ ขณะเดียวกันก็ยุติ
การใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางที่ ๒
ดังนี้
(๓) บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานเชิงรุกโดยดำเนินการอย่างใกลชิดร่วมกับสถาบันการศึกษา
สถาบันการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของเอกชน สถาบันฝกอบรมเฉพาะทาง สถาบันฝกอบรม
ของภาครัฐ และสถานประกอบกิจการ
3) แนวทางที่ 5: การบริหารจัด การองค์กร บุค ลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริม สร้า ง
การมีสว่ นร่วมในองคกร
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานและการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร
ของกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางที่ ๕ นี้ ๖ ประการ ประกอบด้วย
(๑) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งการยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหนาของภูมิภาค การเสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปราม
การทุจรติประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
(๒) ดำเนิ น การตามแผนแม่ บทภายใตยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ป ระเด็ น การบริ ก ารประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ เป้าหมายเปิดโอกาสใหภาคสวนต่าง ๆ มีสวนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เป้าหมายภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว แผนย่อยการสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เป้าหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ งมั่น และเป็นมือ อาชีพ และแผนแม่ บทภายใตยุทธศาสตร์ ชาติประเด็น
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ แผนย่อยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ เป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต
(๓) ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กิจกรรมการกำหนดชองทาง
การให้คำปรึกษาแกประชาชนที่เหมาะสมเพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที
โดยจัดเตรียมความพรอมในการใหคำปรึกษา ทั้งดานทรัพยากร เด้านการจัดบริการ และดานเทคโนโลยี
และกิจกรรมจัด ทำ ดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ และนํารอง
ขยายผลการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุใหม่ (High Performance)
(๔) ใหความสำคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเอื้ออํานวยตอการ
บริหารงาน
(๕) สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกร และระดับพื้นที่
เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นสวนสนับสนุนการบรหิารงาน เชน
การแกไขปญหาด้านแรงงาน การเตือนภัยด้านแรงงาน
(๖) มุงเสริมสร้างภาพลักษณองคกรด้วยการสื่อสารสร้างการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชนเพื่อเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนร่วม และสนับสนุนใหได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความ
รวดเร็ว
๔) แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย
และมีเสถียรภาพ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางที่ ๖ นี้ ๑ ประการ คือ
(๑) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพื่อการเขาถึงและการใหบริการอย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ ในแต่ละแนวทางการพัฒนาได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แนวทางย่อย และโครงการตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน
ในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้นำสาระสำคัญของแผนแม่บทด้านแรงงาน
ฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะ แนวทางที่ 5: การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในองคกร มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป

๒) ระบบราชการ ๔.๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้ วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and
Trusted Government) ดังนี้
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๑. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูล
ซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ
เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเอง
ออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง
ให้สอดรับกับการทำงานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทำงานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ
(Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัล
สมัยใหม่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะที ่ ต รงกั บ ความต้อ งการของประชาชน (Personalized or Tailored
Services) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้น
ในจุ ด เดี ย ว ประชาชนสามารถเรี ย กใช้ บ ริ ก ารของทางราชการได้ ต ลอดเวลาตามความต้ อ งการของตน
และผ่ า นการติ ด ต่ อ ได้ ห ลายช่อ งทางผสมผสานกั น ทั ้ ง การติ ด ต่ อ มาด้ ว ยตนเอง เว็ บ ไซต์ โซเชี ย ลมีเดีย
หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ
๓. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทำงาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น
และความสามารถในการตอบสนองกั บ สถานการณ์ ต ่ าง ๆ ได้ อ ย่ า งทั น เวลา ตลอดจนเป็ น องค์ ก ารที่มี
ขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น สำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทำให้ข้าราชการมีความผูกพัน
ต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของระบบราชการ 4.0 ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
๑. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการ
ยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงานด้วยกัน (Cooperation)
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนำเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มีการยอมรับ ความเสี่ย งและรับ ผิดชอบต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่ว มกัน เพื่อพัฒ นาประเทศหรือแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถดำเนินการได้ลลุ ่วง
ด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
๒. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions ใหม่ ๆ
ทำให้เกิด Big Impact เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถ
ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector
Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน
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เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ
(Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ทำการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป
๓. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) เป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน
และเครื่องมือเพื่อการใช้งานร่วมกัน (Collaboration Tool) ทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่า
จะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถ
ตอบสนองความคาดหวั ง ของประชาชนที ่ต ้ อ งการให้ ด ำเนิ น การได้ ใ นทุก เวลา ทุ ก สถานที ่ ทุ ก อุ ป กรณ์
และช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะ
ทีจ่ ำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ภาพที่ ๒-๓ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้นำสาระสำคัญตามกรอบแนวคิด ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒ นา
ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป

๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565
การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึง พัฒนาภาวะผู้นำ
ในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ
โดยที่การพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่ว ยให้องค์กรภาครัฐ สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผลันได้ประกอบกับบริบทผันผวน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องเน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างระบบนิเวศ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อเร่งการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงเสนอ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” เพื่อให้บุคลากร
และหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ทันต่อเหตุการณ์ นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและส่ว นรวม
โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้
๒.๑.๑ บุคลากรภาครัฐใช้ในการบริหารการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผนการพัฒนา
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๒.๑.๒ หน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทุกคนมี กรอบความคิ ด
และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปัจจุบัน
และอนาคต
๒.๑.๓ หน่ว ยงานภาครัฐ สร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลากรภาครัฐ
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้กำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินการ
สำหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี้
๒.๓.๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการทำงาน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต
ท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓.๒ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑
และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ตลอดจนการพัฒ นาระบบราชการในอนาคต เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ มี ทัก ษะที่จ ำเป็ นในการขับเคลื ่ อ น
การปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน และการผสานการทำงาน
ละการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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๒.๓.๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้
และพัฒ นาตนเอง การมุ่งเน้น ประโยชน์ส ่ว นรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์ห ลักสากลอย่าง
เหมาะสม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ
มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ทำงานด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกั บยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกัน
สร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะนำบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไปสู่การได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส สร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิต
ของประชาชน โดย
๒.๔.๑ บุคลากรภาครัฐในอนาคต เป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร’ โดยเข้าใจ
บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อภารกิจงานขององค์กรภาครัฐและบทบาทหน้าที่ของตนเอง (Big Picture Thinker)
‘เป็นนวัตกรที่เน้นสร้างผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชน (Resultoriented
Innovator) ‘ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม’ และการทำงานเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม (Person of Integrity)
และ ‘ให้ความสำคัญกับการทำงานบูรณาการ’ และสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ผู้รับบริการ (Professional Collaborator)
๒.๔.๒ หน่วยงานภาครัฐ มีระบบนิเวศในการทำงานที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบทสามารถส่งเสริม
ให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาได้
อย่างมีประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้นำสาระสำคัญตามกรอบแนวคิดตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ..) มาพิจารณากำหนด
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
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๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา
โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้ มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน
3. จัดให้มีน โยบายและแผนบริห ารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีในอนาคต
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้น ทุน
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล
2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม
ได้ในอนาคต
4. เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำหรับประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
4. เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี
5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ
พื้นที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government service platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอด
แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่

ภาพที่ ๒-๖ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล
การให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิ ทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทำ
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบ ัญชี ครั้งนี้ คณะทำงานได้ นำสาระสำคั ญของแผนพั ฒนาดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล แผนงานที่ ๑ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัยมาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนด
แนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป โดยมีตัวชี้วัดตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาวของกองทุนฯ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และแผนงานดังกล่าว ได้แก่ K2) ร้อยละ
ของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน มีดังนี้
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม
(๑) วิสัยทัศน์ “กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570”
นิยาม : กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย หมายถึง คนหางานที่ประสงค์จะทำงาน
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน สามารถ
ทำงานได้ตรงกับการศึกษา ตามความถนัดของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง นำไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนในการทำงาน
ศักยภาพ หมายถึง มีความพร้อมในการทำงาน สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง
ตรงตามระดับการศึกษา มีความมั่นคงในการทำงาน แม้บริบทด้านแรงงานจะเปลี่ยนไป
(๒) ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
๑) ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ
๒) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานทำตรงตามระดับการศึกษา
๓) ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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(๓) พันธกิจ
๑) ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔) บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(๔) แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ การส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงาน
สู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
(กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมให้คนหางาน มีงานทำอย่างมีศักยภาพ
2) คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมายกำหนด
3) พัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์
และนำไปใช้ประโยชน์ได้
5) เร่งรัดการดำเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่ วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้
1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2) ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น
3) พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด
4) พัฒนาบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
6) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ
7) ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ให้ทันสมัย
8) ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
(กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้
1) จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
2) เร่งรัดการดำเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
4) พัฒนาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ ๒-๗ ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นำแผนปฏิบัติการเรื่อง
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนฯ
ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา ด้านพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ
ทั้งนี้ คณะทำงานได้นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว ดังรายละเอียดในส่วนที่ ๓

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ส่วนที่ ๓
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
๓.๑ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนฯ)
วิสัยทัศน์ของกองทุน (Vision)
“เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว”
คำนิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ของกองทุน
กองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เป็นกองทุนที่สามารถบริหารจัดการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Technology) หมายถึ ง ความสามารถในการนำเครื ่อ งมื อ อุ ป กรณ์
และเทคโนโลยีดิ จ ิ ทัล ที ่ม ี อยู ่ในปัจ จุ บ ัน อาทิ คอมพิว เตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิว เตอร์
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่ อพัฒนา
กระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หมายถึง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าวสามารถช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรเอกชนที่เสนอโครงการ
หรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั ้ งคื นเงิ นให้แก่ คนต่ างด้าวที ่ส ่ งเงินเข้ ากองทุ นเพื ่ อการส่ งคนต่ างด้าวกลั บออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจของกองทุน (Mission)
1. บริหารกองทุนหมุนเวียนด้วยระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนงบกองทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าวตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals)
กองทุ น สามารถช่ ว ยเหลื อ และอุ ด หนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รเอกชนที ่ เ สนอโครงการ
หรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ ๓-๑ แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
วิสัยทัศน์
“เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว”

G1 การใช้เงินกองทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์และบรรลุวตั ถุประสงค์

G2 การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในสภาวการณ์ปกติ ในการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและรองรับสถานการณ์เร่งด่วน ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านบริหาร

ด้านปฏิบัติการ

ด้านการเงิน

แผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๒
การสนับสนุนเงินกองทุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน

ด้านผู้รับบริการ

แผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๑
การพัฒนาและการบริหารจัดการกองทุน

G3 การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมและทั่วถึง

G4 การบริหารจัดการกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล
G6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของกองทุน

G5 บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
G7 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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แผนระดับ 2

แผนระดับ 1

ภาพที่ 3 – 2 ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กับแผนระดับที่ 1 – 3 ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์
ชาติ
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 13)

แผนระดับ 3

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ระบบราชการ 4.0
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.)
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
(พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน
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ยุทศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็น 4.5
บุคลกรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ

ประเด็นที่ 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
หมุดหมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน

แนวทางที่ 4.5.1
ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว
ยึดระบบคุณธรรม

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธที่ 4
การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการ
ให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ระบบนิเวศน์ในการทำงาน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนากรอบทักษะ การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตยเอง
ประกอบด้วย
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

ปัจจัยสำคัญ
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
2. การสร้างนวัตกรรม
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล

แนวทางที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำนักบริหารแรงงานต่กองทุ
างด้านวเพืกรมการจั
่อการบริดหหางาน
ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนาที่ 6
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2
การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓.๒ ภาพรวม (แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนฯ)
วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Vision)
“บุคลากรกองทุนมีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี”
นิยามศัพท์วิสัยทัศน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ
ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน
๒) ทักษะด้านภาวะผู้นำ ๖ ด้าน และ ๓) ทักษะสายอาชีพ ดังนี้
๑) ทักษะเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ทักษะดิจิทัล (๒) ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว
(๓) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และ (๔) ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์
๒) ทักษะด้านภาวะผู้นำ ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความ
เป็นมืออาชีพ (๒) การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (๓) การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้างการมีส่วนร่วม
ในองค์กร (๔) การสร้างและส่งเสริมให้เกิดการทำงานบูรณาการและความร่วมมืออย่างเต็มที่ (๕) การผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และ (๖) การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์
คุณภาพชีวิตการทำงาน หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทำงานที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
พันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Mission)
1) บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีและมีความสุข
เป้าหมายหลัก (Super Ordinate Goals)
บุคลากรมีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
แผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องที่ ๒ การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
ผลผลิต
บุคลากรกองทุน มี กรอบทักษะที่จำเป็น สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุ น ได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลลัพธ์
กองทุน สามารถช่ว ยเหลือและอุดหนุนหน่ว ยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือ
แผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และ
การให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้ าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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๓.๓ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
๓.๓.๑ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว เรื่องที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑) เป้าหมาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กองทุนกำหนด (CSF1)
๒) ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดค่าเป้าหมายประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามตารางแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนฯ (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒)
๓) ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล (K1)
๔) แนวทางการพัฒนา
บริหารทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (S1)
๓.๓.๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว เรื่องที่ 2 การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๑) เป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับ มีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (CSF2)
๒) ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดค่าเป้าหมายประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามตารางแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนฯ (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒)
๓) ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (K2)
(๒) ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการวัดและการประเมินผลของบุคลากรกองทุน (K3)
(๓) ร้อยละของบุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (K4)
๔) แนวทางการพัฒนา
พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร (S2)
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

มิติที่ 1
ด้านความสอดคล้อง
เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 5
ด้านคุณภาพชีวิต

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่กองทุนกำหนด

มิติที่ 2
ด้านประสิทธิภาพ

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล (CSF1)
2. การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน (CSF2)

๒. บุคลากรทุกระดับมีกรอบทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติที่ 3
ด้านประสิทธิผล

มิติที่ 4
ด้านความพร้อมรับผิด

ภาพที่ ๓-๓ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ตารางที่ ๓-๑ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา
ในแต่ละแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(เรียงตามลำดับมิตติ ามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ มิติ)
แผนปฏิบัติการเรื่อง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
มิติที่ 1 ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคล
CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดผลสัมฤทธิ์ K1) ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากร
ตามที่กองทุนกำหนด
บุคคล
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการ CSF2 บุคลากรทุกระดับมีกรอบทักษะที่จำเป็น K2) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนา
ปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่าง กรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
ตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
K3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการวัด
และการประเมินผลของบุคลากรกองทุนฯ
K4 ร้อยละของบุคลากรกองทุนได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
มิติที่ 4 ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
-
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เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา
S1) บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแบบมุ ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์
S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

-

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ตารางที่ ๓-๒ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เป้าหมาย
(Goals)

ตัวชี้วดั
ผลการดำเนินงานหลัก
(KPIs)

CSF1 การบริหารทรัพยากร K1) ระดับความสำเร็จในการ
บุคคลเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ บริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนกำหนด

CSF2 บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี
กรอบทักษะที่จำเป็นในการ
ปฏิบ ัติงานตามภารกิจ ของ
กองทุนได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ
ภาพ
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ข้อมูลฐาน
(Baseline Data)
๕

K2) ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
กองทุ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ การพั ฒ นา
กรอบทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น และ
สามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านตาม
ภารกิจของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๐๐

K3 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำระบบการวัดและการ
ประเมิ น ผลของบุ ค ลากร
กองทุน

๑๐๐
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๒๕๖๖

ค่าเป้าหมายรายปี (Target)
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙

มิติที่ ๑ ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์
๕
๕
๕
๕

๒๕๗๐
๕

มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ไม่ม-ี
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐ ๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

แนวทางการพัฒนา
(Strategies)

โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
(Initiatives)

S1) บริหารทรัพยากรบุคคลแบบ - โครงการสั ม มนาทบทวน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
และจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ติบั ติก าร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖
- กิจกรรมการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นใน - โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว

S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นใน - กิจกรรมการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ของบุ ค ลากรกองทุน เพื่อ การ
บริห ารจัดการการทำงานของ
คนต่างด้าว

K4 ร้ อ ยละของบุ ค ลากร
กองทุนได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นใน - กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาทั ก ษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุนฯ ผ่านบทเรียนออนไลน์
(E-Learning)

มิติที่ ๔ ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ไม่ม-ี
มิติที่ ๕ ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
-ไม่ม-ี

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ส่วนที่ ๔
การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าวเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกำหนดแนวทางการนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว
ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1) กองทุนฯ สื่อสารและถ่ายทอดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานภายในกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมชี้แจง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2) คณะกรรมการกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุน สื่อสาร แผนฯ ไปสู่ผู้ บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน
ตามลำดับชั้น เพื่อยืนยันเจตนารมณ์การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานแผนฯ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน
4) หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี รวบรวมข้ อ มู ล
และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการดำเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ได้กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และรายงานผลไปยังผู้บริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปีในรูปรายงานประจำปีงบประมาณละ 1 ครั้ง
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ส่วนที่ ๕
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบญ
ั ชี ๒๕๖๖
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
การจัดทำแผนปฏิบัติการ กับโครงการ มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ
โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเสมอ และแผนปฏิบัติการจะมีความยุ่ง ยากในการนำไปปฏิบัติ
หากปราศจากโครงการ หรือกล่าวอีกนัย หนึ่ง แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนขององค์ ก ร
ที่รวบรวมโครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในอนาคต หรือในปีงบประมาณต่อไป ฉะนั้น โครงการคือ
ฐานหรือเค้าโครงของแผนปฏิบัติการ หากแผนปฏิบัติการขาดโครงการที่ดีย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพ
ของแผนปฏิบัติการที่ไม่อาจนำไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
คือการนำเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือดำเนินการนั่นเอง
โครงการถือเป็นแผนหน่วยย่อยที่สุดของระบบการวางแผน และเป็นแผนงานที่วิเคราะห์และจัดทำขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานและคาดหวัง
ที ่ จ ะได้ ผ ลตอบแทนอย่ า งคุ ้ ม ค่ า จะต้ อ งมี จ ุ ด เริ ่ ม ต้ น และสิ ้ น สุ ด ในการดำเนิ น งาน โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์
หรือจุดมุ่งหมายของโครงการที่ชัดเจน มีพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อให้การบริการตอบสนองความต้อ งการ
ของกลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือโครงการเป็นการกำหนด
การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำในรายละเอียดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อการผลิตและการให้บริการ
๒) เพื ่ อ เพิ ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนงาน และ ๓) เพื ่ อ เพิ ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการบริ ก าร
โดยปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการมีกระบวนการ
และขั้นตอนคล้ายคลึงกับกระบวนการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
การกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา
การพิจ ารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การดำเนินงานตามโครงการ และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน
และการประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 ตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับนี้
ที่ประชุมเชิงปฏิบั ติการได้ร่วมกันวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการเรื่อง (ยุทธศาสตร์) แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมากำหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีบัญชี ๒๕๖๖
และเพื่อให้สามารถนำโครงการในแผนปฏิบัติการไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด จึงได้กำหนด
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการไว้เป็น ชื่อโครงการและกิจกรรมสำคัญในโครงการ วัตถุประสงค์ ของโครงการ
ตัว ชี้วัดของโครงการ ระดับ เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ในแต่ละประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำโครงการใดไปปฏิบัติ ก็สามารถนำรายละเอียด
ของโครงการนั้น ในแผนปฏิบัติการประจำปี ไปบรรจุล งในข้ อ เสนอโครงการได้ ทั น ที และกำหนดกิ จ กรรม
ในรายละเอียด งบประมาณ ให้เหมาะสม เพื่อการขออนุมัติ จากผู้บริหารในการนำไปดำเนินงานต่อไป ซึ่งต้อง
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

52

มีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ ต้ นทุน และเวลา ตลอดจนมีการการติดตาม ประเมินผล
และการรายงานผลเป็นระยะ ๆ จนสิ้นสุดโครงการ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ เพื่อการขับเคลื่อนแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ปรากฏตามตารางแผนปฏิบัติการเรียงตามลำดับแผนปฏิบัติการระยะยาวเรื่องและแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

53

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบญ
ั ชี ๒๕๖๖
ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

54

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กองทุนกำหนด
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
K1) ระดับความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวทางการพัฒนาที่
S1) บริหารทรัพยากรบุคคลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ที่
๑
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ตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ
โครงการสัมมนา
เพื่อทบทวน
ผลผลิต
ทบทวนแผนปฏิบัติ แผนการบริหาร ระดับความสำเร็จ
การระยะยาว (พ.ศ. ทรัพยากรบุคคล ของการทบทวน
๒๕๖6 – ๒๕๗0) ระยะยาว (พ.ศ. แผนการบริหาร
และจัดทำ
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการ
และจัดทำ
ระยะยาว (พ.ศ. 2566
ประจำปีบัญชี ๒๕๖7 แผนปฏิบัติการ – 2570) และ
ประจำปีบัญชี
จัดทำแผนปฏิบัติการ
๒๕๖๖ กองทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖7
เพื่อการบริหาร กองทุนเพื่อการ
จัดการการทำงาน บริหารจัดการการ
ของคนต่างด้าว ทำงานของคนต่างด้าว
(ไม่น้อยกว่าระดับ ๓
จัดทำได้แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญชี ๒๕๖6)
ผลลัพธ์
มีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว (พ.ศ. 2566
– 2570) และ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีบัญชี ๒๕๖7
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในกองทุนฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) จัดสัมมนาทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว (พ.ศ. 2566 –
2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2567
2) จัดทำร่างแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะยาว (พ.ศ. 2566 –
2570) และร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปีบัญชี 2567
3) เสนอร่างแผนฯ ทั้ง
2 ฉบับ ต่อคณะอนุกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ
ทั้ง 2 ฉบับ และจัดทำแผนฯ
ฉบับสมบูรณ์
5) แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน และบุคลากร
ภายในกองทุนฯ ทราบ

๑

๒

๓

๔

งบประมาณ
(บาท)
757,600.00

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
วัด

๑

๒

๓

๔

๕

น้ำ
หนัก

ระดับ

1

2

3

4

5

20

ที่
๒

ตัวชี้วดั
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ
กิจกรรมการกำกับ เพื่อกำกับติดตาม ผลผลิต
ติดตามการดำเนินงาน การดำเนินงาน ระดับความสำเร็จ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร ตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ด้านการบริหาร
ด้านการบริหาร การดำเนินงานตาม
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้าน
ประจำปีบัญชี 2566 ประจำปีบัญชี
การบริหารทรัพยากร
2566
บุคคลประจำปี 2566
ผลลัพธ์
กองทุนฯ สามารถ
ดำเนินงานได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา
บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑

๒

๓

๔

งบประมาณ
(บาท)

1) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปีบัญชี 2566
2) ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีบัญชี 2566
3) กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนฯ
๔) สรุปผลและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
วัด

๑

๕

น้ำ
หนัก

ร้อยละ

60 70 80 90 100

15

๒

๓

๔
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่องที่ ๒ การพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
CSF2 บุคลากรทุกระดับมีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
K2) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่
S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร

57

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ
เงินกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการ
การทำงานของ
คนต่างด้าว

เพื่อให้บุคลากร
และเจ้าหน้าที่
ของกองทุนฯ
ได้รับความรู้
ความเข้าใจและ
ทบทวนวิธีการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ
ผลผลิต
1) ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนฯ
ที่เข้ารับการพัฒนา
ทักษะด้านการบริหาร
จัดการเงินกองทุนฯ
(1 ครั้ง / 50 คน)
2) ร้อยละของ
บุคลากรกองทุนฯ
ที่ได้รับการพัฒนา
กรอบทักษะและ
ความรู้ที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
กองทุนฯ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60)
ผลลัพธ์
บุคลากรมีกรอบ
ทักษะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองทุนฯ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) จัดทำโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2) เตรียมการจัดการ
ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เช่น
สถานที่ วิทยากร ผู้เข้า
อบรม เอกสาร เป็นต้น
3) ขออนุมัตแิ ละดำเนินการ
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
4) ติดตามและประเมินผล
การฝึกอบรม
5) สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

๑

๒

๓

๔

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
วัด

๑

๒

๓

๔

๕

น้ำ
หนัก

ระดับ

1

2

3

4

5

20

ร้อยละ

60 70 80 90 100

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
แนวทางการพัฒนาที่
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการวัด
และประเมินผล
ของบุคลากร
กองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการ
การทำงานของ
คนต่างด้าว

CSF2 บุคลากรทุกระดับมีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
K3) ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการวัดและการประเมินผลของบุคลากรกองทุน
S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ
เพื่อจัดทำตัวชีว้ ัด ผลผลิต
และประเมินผล ระดับความสำเร็จ
การปฏิบัติงาน ของการจัดทำตัวชี้วัด
รายบุคคลประจำปี ระดับบุคคลและการ
สำหรับใช้เป็น
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือวัด
รายบุคคลประจำปี
ความสำเร็จ
ผลลัพธ์
การปฏิบัติงาน บุคลากรปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
กองทุนฯ ได้รับการ
ภายในกองทุนฯ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
ตามภารกิจของกองทุนฯ
ที่เป็นระบบและ
มีความเป็นธรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑

๒

๓

๔

๑) กำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ประจำปีงบประมาณ
๒) จัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลงาน
ระดับบุคคลของบุคลากรกองทุนฯ
3) ดำเนินการประเมินผลงาน
ตามตัวชี้วัดระดับบุคคลที่กำหนดไว้

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
วัด

๑

๒

๓

๔

๕

น้ำ
หนัก

ระดับ

1

-

2

-

3

15
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เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
แนวทางการพัฒนาที่
ที่
๑

โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
บุคลากร
กองทุนฯ
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

CSF2 บุคลากรทุกระดับมีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
K4) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
S2) พัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ของโครงการ
ผลผลิต
1) จัดทำข้อมูลความจำเป็นในการ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
พัฒนารายบุคคล (IDP1)
บุคลากรกองทุนฯ
2) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ที่ได้รับการพัฒนา
(IDP2)
ตามแผนพัฒนา
3) รายงานผลการพัฒนารายบุคคล
รายบุคคล (IDP)
(IDP3)
อย่างน้อยจำนวน
๑ หลักสูตร
ผลลัพธ์
สามารถนำความรู้
ทักษะ สมรรถนะ
ที่ได้รับจากการพัฒนา
มาประยุกต์ใช้
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานได้

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
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ระยะเวลา (ไตรมาส)
๑

๒

๓

๔

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

หน่วย
วัด

ค่าเป้าหมาย
๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละ 60 70 80 90 100

น้ำ
หนัก
15

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

๒ กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองทุนฯ
ผ่านบทเรียน
ออนไลน์
(E-learning)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับมี
กรอบทักษะ
ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
ของกองทุนฯ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ
ผลผลิต
ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ ที่เข้ารับ
การพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน
ผ่านบทเรียนออนไลน์
(E-learning)
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของบุคลากรกองทุนฯ)
ผลลัพธ์
บุคลากรทุกระดับ
มีกรอบทักษะที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกองทุนฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑

๒

๓

๔

1) มอบหมายบุคลากรเข้าร่วม
พัฒนาทักษะทีจ่ ำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ผ่านบทเรียนออนไลน์
(E-learning)
2) บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
3) รายงานผลการพัฒนาทักษะฯ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
กองทุนฯ

หน่วย
วัด

ค่าเป้าหมาย
๑

๒

๓

๔

๕

น้ำ
หนัก

ร้อยละ 20

-

30

-

40

15
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยแวดล้อมภายในและภายนอก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
(HR SWOT Analysis)

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะเพื่อปฏิบัติงาน และได้รับ
การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้งจากภายในและภายนอกกองทุนฯ (3.62)
2. ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. 2563
กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน (3.51)
3. ผู้บริหารกองทุนฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล
ของกองทุน เพื่อนำไปสู่การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกองทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม (3.48)
4. กองทุนฯ มีโครงสร้างอัตรากำลังที่ชัดเจนการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ครบถ้วน
ทุกตำแหน่ง (3.28)
5. งบประมาณสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีเพียงพอ (3.17)
6. วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีช่องทางการสื่ อสาร
หลายช่องทาง ซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร (3.04)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคงทางอาชีพและความก้าวหน้า ทำให้มีการเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยส่งผลให้บุคลากรขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (3.71)
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชี กฎหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (3.67)
3. การปรับโครงสร้างของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ทำให้การบังคับบัญชามีหลายชั้น
หลายระดับ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน (3.41)
4. อัตรากำลังของข้าราชการสังกัดกลุ่มงานกองทุนฯ ในสำนักบริห ารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
และบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังของกองทุนฯ ที่ปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อนกัน (3.38)
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
โอกาส (Opportunities)
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร เช่น การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การจัดการความรู้ การจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นโอกาสที่กองทุนฯ จะนำมาปรับใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนในอนาคต (3.54)
2. หน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนในการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ให้แก่
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนฯ (3.32)
3. กรมการจัดหางานให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อการดำเนินการเฉพาะด้านแก่กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง (3.21)
4. นโยบายการจ้างงานโดย Outsource ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในระยะยาว (3.10)
อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)
1. อัตราค่าครองชีพในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่อัตราเงินเดือนเท่าเดิม ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร เกิดภาวะความเครียด (3.67)
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรที่มีอยู่ต้องปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่กักตัว (3.50)
3. นโยบายจำกัดกรอบอัตรากำลัง ตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจาก ผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เช่น การจ้างบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการเข้ามาปฏิบัติงานแทน ซึ่งมีแนวโน้ม
ในการลาออกโอนย้ายสูง ส่งผลต่อการบริหารอัตรากำลังบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (3.44)

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในและ
ภายนอกของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
สภาวะปัจจุบัน
๑. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 25670) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เน้นการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้มีกรอบทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กองทุนฯ กำหนด
๒. กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติ โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลังของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว จากกรมบัญชีกลาง ที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ
๓. งบประมาณสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลมีเพียงพอ
๔. วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน มีช่องทางการสื่อสาร
หลายช่องทาง ซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
แนวโน้มอนาคต
๑. แนวโน้มในด้านการพัฒนาและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
1.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนา
กรอบทักษะบุคลากรเพื่อให้กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้และมีความพร้อม
ที่จะขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
๒. แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจกองทุนฯ
2.1 กองทุนฯ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ กรอบทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมืออาชีพ
2.2 กองทุนฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. แนวโน้มการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้เอง
3.1 กองทุนฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์
(E- Learning) ของสำนักงาน ก.พ. หรือช่องทางการเรียนรู้อื่น ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการเรียนรู้
ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน เป็นต้น
๔. แนวโน้มการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์
4.1 ระบบการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ได้รับความนิยมสอดรับกับความต้องการในการเรียนรู้ที่มากขึ้น
4.2 กองทุนฯ ได้นำเอาระบบออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของบุคลากรกองทุนฯ และสนับสนุ น
ช่องทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๕. แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.1 กองทุนฯ มีการศึกษาเพื่อจัดทำระบบการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินกองทุน และการรายงาน
แผน/ผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร
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สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานในอดีตของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ปัจจัยความสำเร็จ
๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตลอดจนผู้บริหารกองทุนฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญกับการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ
๒. ผู้บริหารกองทุนฯ ให้การสนับสนุนในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับภารกิจ
ของกองทุนฯ
๓. กองทุนฯ มีโครงสร้างอัตรากำลังที่ชัดเจน มีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ครบถ้วนทุกตำแหน่ง
ทำให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว
๔. บุคลากรกองทุนฯ มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. บุคลากรกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคงทางอาชีพและความก้าวหน้า ทำให้มีการเปลี่ยน
บุคลากรบ่อยส่งผลให้บุคลากรขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชี กฎหมาย คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
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ฝ่ ายนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน

