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คำนำ 

 
ตามบันทึกการประเมินผลการดำเน ินงานทุนหมุนเว ียน ประจำปีบ ัญช ี ๒๕๖ ๕ ระหว ่าง

กระทรวงการคลังกับกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ได้กำหนด
เกณฑ์วัดการดำเนินงานด้านที ่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี ้ว ัดที ่ ๔.๓ การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลในประเด็นข้อที ่ ๑ แผนปฏิบัติการดิ จิทัลระยะยาว  
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พิจารณาจากการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ที่มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ  
และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ มีองค์ประกอบหลักท่ีดี ครบถ้วน  

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง  
และกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนเพื ่อการบริหารจัดการการทำ งานของคนต่างด้าว 
ที่เก่ียวกับสารสนเทศและดิจิทัล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามท่ีกำหนดไว้ 
 
 
 
 

กลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

สิงหาคม 256๕ 
 
 
  

ก 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  ค 
 

สารบัญ 

 
 หน้า 

คำนำ ก  
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ  
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒ 
 ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๒ 
 สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ ๑๖ 
 การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๑๘ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ ๑) ๑๘ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒) ๒๐  
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๒๒ 
 แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง ๒๕ 
  ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๒๕  
  ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี ๒๘   
  ๓) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ๓๐ 
  ๔) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน   ๓๒ 
 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 35 
          การทำงานของคนต่างด้าว   
 ๓.๑ ภาพรวม  ๓๕ 
  วิสัยทัศน์ของกองทุน (Vision) ๓๕ 
  พันธกิจของกองทุน (Missions) ๓๕ 
  เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals) ๓๖ 
 ๓.๒ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนฯ) ๓8 
  วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Vision) ๓8 
  พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Mission) ๓8 
  ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ๓8 
  ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ๓8 
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สารบัญ (ต่อ) 

   
 หน้า 

 
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
          การทำงานของคนต่างด้าว (ต่อ) 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 39    
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 39 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว เรื่อง การปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศ 39 
                                                              และฐานข้อมูล   
ส่วนที่ ๔ การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ๔3 
 การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ ๔3 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ๔3 
ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  44 
         ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖  
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖   46 
ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว  
ภาคผนวก ๕๑ 
 ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก  
กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ๕3 
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สารบัญตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ ๓ - ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชีว้ัดผลการดำเนนิงานหลัก และแนวทางการพัฒนา 36 
                      ในแต่ละประเด็นการพัฒนา    
ตารางท่ี ๓ - ๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 37 
          การทำงานของคนต่างด้าว 
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สารบัญรูปภาพ 

 
หน้า 

ภาพที่ ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี      ๑๙ 
ภาพที่ ๒ - ๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓   ๒๓ 
ภาพที่ ๒ - ๓ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี  ๒๙ 
ภาพที่ ๒ - ๔ ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570    33 
                 ของกรมการจัดหางาน        
ภาพที่ ๓ - ๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุน 36 
                 เพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวระยะยาว     
ภาพที่ ๓ - ๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 37 
                กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กับแผนระดับที่ ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 - 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน 
ของคนต่างด้าว ฉบับนี้ คณะทำงานได้กำหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
กองทุนเพื ่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ให้สอดคล้องกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์  
(Strategic Planing) และกำหนดวัตถุประสงค์เพื ่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัลระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปบีัญชี ๒๕๖๖ 

ผลจากการวิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์  
คือ “พัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
และการปฏิบัติงานของกองทุน” โดยได้ทบทวนและกำหนดพันธกิจ ๒ รายการ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวเรื่อง 
๒ รายการ คือ ๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และ ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวเรื่องดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
และพันธกิจ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวแต่ละเรื่อง ได้นำมากำหนดเป้าหมายในแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว ได้เป้าหมาย ๒ รายการ ซึ ่งนำไปกำหนดตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงานหลัก  (Key Performance 

Indicators –  KPIs) ๓ ตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ตามแผน 
ระหว่างปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และได้กำหนดแนวทางการพัฒนา ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสนับสนุนภารกิจของกองทุน และ ๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกตอ้ง 
เป็นปัจจุบัน และทันสมัย เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามลำดับ ตลอดจนกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน แผนปฏิบัติการดิจทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน 
ของคนต่างด้าว ปรากฏรายละเอียดตามส่วนที่ ๕ มีโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
ไว้ครบถ้วน  
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลทั่วไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
 
1. การจัดตั้ง 
 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ ให้จัดตั ้งกองทุนขึ ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า  
“กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

2. ที่มาของเงินกองทุน 

2.1 เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามมาตรา 140 
          2.2 เงินเพิ่มตามมาตรา 11 วรรคห้า และมาตรา 47 วรรคสอง และค่าปรับทางปกครองที่ปรับ 
ตามพระราชกำหนดนี้ 
          2.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
          2.4 เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชกำหนดนี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไป  
ใช้จ่ายโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
          2.5 ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
          2.6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำเป็น 
          2.7 เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด 
3. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 3.1 ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที ่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  
ด้านแรงงาน 
          3.2 ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 
          3.3 ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงาน  
ในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้
ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว 
          3.4 คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว 
          3.5 บริหารกองทุน 
          3.6 บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน  
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
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4. บทบาทภารกิจของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สืบเนื่องจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเลิก
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป  
นอกราชอาณาจักรสิ้นสภาพไปตามกฎหมาย และได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ขึ้นมาทำหน้าที่แทน ปัจจุบันกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ได้ดำเนินบทบาทภารกิจ
ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 โดยมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของกองทุนฯ คือ ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  
ด้านแรงงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา 
การสาธารณสุข และการให้ความคุ ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าว  
ที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงาน  
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
จะส่งผลให้กองทุนฯ ต้องให้การช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวทั ้งภาครัฐและองค์กรเอกชน และมีแนวโน้มว่าจำนวนเงินที ่จะเสนอขอรับการจัดสรร
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
นโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที ่จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ความคาดหวัง  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้กองทุนฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นตามไปด้วย 
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5. โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรมการจัดหางาน 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กองทุน

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองทุน

ฝ่ายการเงินและบัญช ี

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กระทรวงแรงงาน 
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6. โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 การบริหารกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปตามพระราชกำหนด  
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 78 โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการ 
กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 

การทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองทุน 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
กฎหมายกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 

การทำงานของคนต่างด้าว 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานและผลการใชจ้่ายเงินกองทุน 

เพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุน 
เพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง 
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7. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน 

รองประธานกรรมการ 

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 

กรรมการ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

กรรมการ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

กรรมการ 
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน 

กรรมการ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

 กลุ่มงานกองทนุเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

 1) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

 2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 3) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี 
 4) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

 5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
ตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 6) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ  
การทำงานของคนต่างด้าว และการเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำเนินการดังกล่าว 

 คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 3 คณะ ดังนี้  
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7.1 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมบญัชีกลาง 

อนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิราชการแทนอธิบดีกรมการจดัหางาน 

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ประธานอนุกรรมการ 
 

เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 

 กลุ่มงานกองทนุเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

อนุกรรมการ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  15 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน 
ของคนต่างด้าว มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) กลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรชั้นต้นก่อน ให้สอดคล้องกับแผนงานการบริหารจัดการ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

2) ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพ่ือจัดส่งเอกสารและอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

4) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  16 
 

7.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน  
ของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด 

อนุกรรมการ 

เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 กลุ่มงานกองทนุเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิราชการแทนอธิบดี 
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ประธานอนุกรรมการ 
 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  17 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
         1) จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาและเร่งรัดการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

         2) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและให้ความเห็นข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

         3) ประสานงานกับคณะบุคคลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดส่งเอกสารหรือเชิญผู้แทนมาร่วมชี้แจง
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

         4) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

         5) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย 
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7.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีโครงสร้าง ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน 
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน 

อนุกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

กลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  
ประธานอนุกรรมการ 

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิราชการแทนอธิบด ี

เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

รองประธานอนุกรรมการ 
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คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื ่อการบริหารจัดการ  
การทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน 
ของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

2) ให ้คำปร ึกษา ข ้อเสนอแนะ และรายงานการดำเน ินงานและผลการใช ้จ ่ายเง ินกองทุน  
เพื ่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  พร้อมทั ้งเสนอความคิดเห็นซึ ่งได้จากการติดตาม 
และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ทุกสามเดือน 

4) ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่คณะกรรมการกองทุนเพื ่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
มอบหมาย 
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7.4 คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ตัวช้ีวัดและแผนบริหารความเสี่ยง มีโครงสร้าง ดังนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน 
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

 กลุ่มงานกองทนุเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  
ประธานอนุกรรมการ 

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานมอบหมาย 

รองประธานอนุกรรมการ 
 

ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

อนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 

อนุกรรมการ 

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 
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คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพื ่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ตัวช้ีวัดและแผนบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) จัดทำยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

2) กำกับและติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว  

3) พิจารณากลั ่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)  
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 

4) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ  
ดิจิทัล ประจำปีบัญชี 

5) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

มอบหมาย 
 
8. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน 

 
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว 

ให้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
• หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับเงินกองทุนจัดทำข้อเสนอ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

เป้าหมายการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่จะขอรับการจัดสรร ประมาณการรายจ่าย 
และแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด โดยโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณ  
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณและแหล่งทุนอ่ืน 

• การจัดสรรเงินกองทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวใหพิ้จารณาตามความจำเปน็
ของภารกิจในหน่วยงานนั้น 

• ให้หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ 
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ของหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรร)” สำหรับการรับโอนเงินที่ได้รับการจัดสรร และแจ้งเลขท่ีบัญชีเงินฝากพร้อมส่งสำเนาสมุดเงินฝาก
ให้กรมการจัดหางาน เพื่อจะได้สั่งจ่ายเงินกองทุนเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานโดยตรง และห้ามนำเงินอ่ืน  
ที่ไม่ใช่เงินกองทุนฝากในบัญชีดังกล่าว 
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9. การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ 
 
 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื ่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ใช้จ่ายเงินกองทุนภายในวงเงินตามคำขอรับการจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ตามประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 

2) งบบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้าง โดยให้จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามอัตราค่าจ้างและวุฒิการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม 

3) งบดำเนินงานให้ใช้จ่ายได้ตามรายการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ โดยให้ถัวจ่ายภายใต้กรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ รายจ่ายประเภทสาธารณูปโภคให้นำไปใช้จ่ายประเภทอ่ืนภายในงบประมาณรายจ่ายนี้ได้ 
หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 

4) งบลงทุนที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัต ิ
6) ในกรณีหน่วยงานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่ายในประเภทค่าใช้จ่ายเดียวกัน

ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้ดำเนินการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาในการ
ดำเนินงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
การทำงานของคนต่างด้าว และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและผลผลิตที ่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจัดทำข้อเสนอ เพ่ือขอรับการจัดสรรเงินกองทุนตามมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
แต่ต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงาน เมื่อได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดค่าใช้จ่าย แล้วให้รายงาน
คณะกรรมการกองทุนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่าย 

 

สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ 
 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วง  
2. ด้านระบบสารสนเทศ 
3. ด้านบุคลากร 
4. ด้านระบบเครือข่าย 

1.1 ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปัจจุบันกองทุนฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจัดหาด้วยงบประมาณเงินกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนฯ ดังนี้ 
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ลำดับที่ รายการ 
จำนวน 
(เครื่อง) 

อายุการใช้งาน 
< 5 ปี > 5 ปี 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ๔๘ - ๒๕ 
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑๐ ๑๐  
๓ เครื่องพิมพ์แบบ laser ขาว-ดำ ๑๙ ๑๒ ๗ 
๔ เครื่องพิมพ์แบบ laser สี ๒ ๑ ๑ 

 
1.2 ด้านระบบสารสนเทศ กลุ่มงานกองทุนฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย Internet 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยขับเคลื่อนผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลไกการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภายนอก และส่วนราชการกับส่วนราชการ เป็นต้น เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการ ทันเวลา เที่ยงตรง ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ๑. ระบบสารสนเทศระหว่างกระทรวงการคลังกับกลุ่มงานกองทุนฯ ดังนี้ 

๑.๑ ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) 
๑.๒ ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) 
๑.๓ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
๑.๔ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน  
ผ่านระบบเครือข่าย Intranet และ Internet ภายในองค์การ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลข้าราชการ (DPIS) 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานห้องสมุดกรมการจัดหางาน เป็นต้น 

๓. ระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกลุ่มงานกองทุนฯ ได้แก่ ระบบการจ่ายเงิน 
การรับเงิน และนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 

๔. ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นในการบริหารจัดการของกองทุนฯ ดังนี้ 
๔.๑ ระบบเงินประกันฯ เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (MOL) 

ผ่านระบบเครือข่าย Intranet ของกรมการจัดหางาน 
๔.๒ ระบบรับ – จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (MOL Webfi) 

โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ ทั้ง ๗๖ จังหวัด แบบ Online และสามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real - Time 
๕. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์การ และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

๕.๑ Line Application เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ 
๕.๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในรูปแบบข้อความ รูปภาพ 

ไฟล์ข้อมูล เป็นต้น 
๕.๓ Google drive เพื ่อใช ้เก็บไฟล์ข้อมูล แชร์ และการซิงค์ข ้อมูลแบบออนไลน์  

ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud system) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างทันท่วงที 
 จากข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สามารถวิเคราะห์สถานด้านระบบสารสนเทศได้ดังนี้ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าวตามโครงสร้างปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน ๓5 อัตรา ในอัตราส่วน 1 : 1 
  2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ มีจำนวน 7 เครื่อง จะมีระบบต่อพ่วงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
  3. เครื่องสแกนเนอร์สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทำงานของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถใช้งานร่วมกันได ้
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การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้  
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) (แผนระดับที่ ๑) 
 
 “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2580  
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคม
ที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู ้และเรียนรู ้ได้  
ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐาน
ของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ         
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต  
และบริการที ่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั ้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ  
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที ่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ  
เพ่ือนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง   
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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ภาพที่ ๒-๑ ภาพแสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี
 

 
 

โดยกระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญที่สอดคล้องกับ “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 

ในส่วนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของ
กองทุนฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์หลัก 

 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)  

 (๑) เป้าหมาย  
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  
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ตัวช ี ้ว ัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและด ิจ ิท ัล ของกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  
K1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติงาน และการบริการของกองทุน K2) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล และ K3) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุน 
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดบัที่ ๒) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื ่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอด คล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม  
ที่เก่ียวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั ่นคง 
 (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที ่ยว  
(๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการ  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี ่ยนค่านิยม  
และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้  (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗)  ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ ำซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน
การเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสำคัญในการเป็น 
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับจึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ มีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่      
(๑) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้ าหมายในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั ้นกลาง และ (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ 
ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(หลัก)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน 
เพื ่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที ่ตอบสนองแผนแม่บทฯ ได้แก่  
K1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ  
การปฏิบัติงาน และการบริการของกองทุน K2) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล และ K3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  

 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่  K2) ระดับความสำเร็จ
ของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และ K3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง 
และพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
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 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ K1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการของกองทุน  
 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 

 
ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 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 เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณา
องค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ  ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้
ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  
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ภาพที่ ๒-๒ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
 

 
สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ดังต่อไปนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมาย 
ที่จะเร่งเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย 
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อน 
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

๒) เป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าหมายหลักที่ 3.2.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำ
ทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเทา่เทียม 
 เป้าหมายหลักที่ 3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น
สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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  ๓) หมุดหมายการพัฒนา (ท่ีแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ มีความสอดคล้อง) 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

 (๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถึงได ้
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 (๓.๒) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐ

ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการกำกับดูแล
หรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ  พร้อมทั้งปรับกระบวนการทำงานภาครัฐ
โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ 
โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผน งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล
ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเปา้หมายร่วมกัน 

 (๓.๓) กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลโดยจัดทำข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไมซ้่ำซ้อน ไม่เป็นภาระ
กับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล 
ที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์รว่มกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จ 
เป็นอันดับแรก 

 กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 

 (๓.๔) กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้ เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษา 
ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม ให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสัญญา 
หรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบท
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และเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจ
ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงาน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่ งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วม
ขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้ ภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงต่อมิติการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉม
ประเทศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70)  กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว ฉบับนี้  มีกลยุทธ์มุ ่งตอบสนองเป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ตามลำดับ 
 
แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
  

กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามมาตรา ๙ 
ของพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีสาระสำคัญใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแผน ๕ ป ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการโดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายความมั่นคง และสอดรับกับบริบทสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทั้งในปจจุบัน และในชวงป   
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการด้านแรงงานเพ่ือรองรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลายลง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ และการดำเนินการ 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน 
รวมถึงมาตรฐานสากลด้านแรงงานที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการภารกิจของกองทุน
เพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน  ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์    เพื่อใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปนแผนที่ระบุถึงกรอบแนวทาง 
การพัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที ่สอดคลองกับสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาของประเทศตามเปาหมาย 
เชิงยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
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เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม  

 (1) วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทํา และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี  
(2) พันธกิจ  

๑) พัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอดรับกับ
ความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

๒) สรางโอกาสการมีงานทําท่ีดีใหประชาชนทกุกลุม 
๓) สรางหลักประกันทางสังคม การคุมครอง และความปลอดภัยแรงงาน  
๔) บูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหวางประเทศและความรวมมือดานความม่ันคง  
๕) บริหารจัดการองคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร  
๖) พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีเสถียรภาพ 

(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานดานรายไดเพ่ิมขึ้นไมต่ำกวารอยละ ๒.๕ ตอปี 
แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา 
 1) แนวทางที่ 1: การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการ
ใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 การยกระดับผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จําเปนตองมีการพัฒนาฝมือและสรางทักษะ 
ทั้งประชากรวัยแรงงานและผูประกอบการ ใหสอดรับกับความตองการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๑ ดังต่อไปนี้   

(๑) การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงาน (ทั้งที่อยู ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมอื่น หรือสถานประกอบกิจการระดับเศรษฐกิจฐานราก) ใหเปนแรงงานคุณภาพ โดยใชมาตรฐานฝมือ 
มาตรฐานแรงงานไทย ระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ อัตราคาจาง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยฝกอบรม 
และแพล็ตฟอรมการฝกอบรม รวมกับเครื่องมือทางการเงินการคลังอ่ืน ๆ เชน มาตรการทางภาษี หรือการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
 2) แนวทางท่ี 2: การสรางโอกาสการมีงานทําที่ดีใหประชาชนทุกกลุม 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งคาดวาอุปสงคการจางงานจะทยอยปรับตัวกลับเขาสูภาวะ 
กอนเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงมีความจําเปนตองเตรียมกําลังแรงงาน ทั้งผูวางงาน และผูเสมือนวางงาน 
ที่ตองการกลับเขาสูการมีงานทํา แรงงานจบใหมที่ตองการเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ และผูมีภาวะ
ทุพพลภาพที่สามารถทํางานไดและพรอมที่จะทํางานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดานการจ้างงาน
ที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน 
ที่สมควรสําหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ ขณะเดียวกันก็ยุติ 
การใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการพัฒนายอยภายใต
แนวทางท่ี ๒ ดังต่อไปนี้ 
 (๓) บร ิการแนะแนวอาช ีพและจ ัดหางานเช ิงร ุก โดยด ําเน ินการอย างใกล ช ิดร วมกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของเอกชน สถาบันฝกอบรมเฉพาะทาง 
สถาบันฝกอบรมของภาครัฐ และสถานประกอบกิจการ 
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 3) แนวทางที่ 5: การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสราง 
การมีส่วนรวมในองคกร 
 ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงแรงงานและการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร
ของกระทรวงแรงงาน ไดกําหนดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๕ นี้ ๖ ประการ ประกอบดวย 
 (๑) ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งการยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค การเสริมสราง
ความรวมมือของประชาชนและภาคีตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปราม
การทุจรติประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 
  (๒) ด ําเน ินการตามแผนแม บทภายใต ย ุทธศาสตร ชาติประเด ็นการบร ิการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ เปาหมายเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม 
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ       
เปาหมายภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว แผนยอยการสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เปาหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ งมั่น และเปนมืออาชีพ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
  (๓) ดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กิจกรรมการกําหนด 
ชองทางการใหคําปรึกษาแกประชาชนที่เหมาะสมเพื่อใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 
โดยจัดเตรียมความพรอมในการใหคําปรึกษา ทั้งดานทรัพยากร ดานการจัดบริการ และดานเทคโนโลยี  
และกิจกรรมจัดทํา ดําเนินการ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค การ และนํารอง 
ขยายผลการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุใหม (High Performance)  
  (๔) ใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือเอ้ืออํานวย ตอการบริหารงาน  
 (๕) สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกร และระดับพื้นที่ 
เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื ่อเปนสวนสนับสนุนการบรหิารงาน  
เชน การแกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน 
 (๖) มงุเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวยความรวดเร็ว 
 ๔) แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย  
และมีเสถียรภาพ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางท่ี ๖ นี้ ๑ ประการ คือ  
  (๑) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการใหบริการอย่างมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้ ในแต่ละแนวทางการพัฒนาได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แนวทางย่อย และโครงการตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน  

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ( พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้นำสาระสำคัญของแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะ
แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ  
มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม 
และสอดคล้องต่อไป  
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 ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ป ี
 
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา 

โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค   
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน 
3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐาน คลื ่นความถี ่ และการหลอมรวม  

ของเทคโนโลยีในอนาคต 
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิต

สินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่  
ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล 

2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม

ได้ในอนาคต 
4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ภาพที่ ๒-๓ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำหรับประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
4. เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 

ด้วยเทคโนโลยี 
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัด  
ทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้เกิด

การมสี่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ 
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Government service platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอด

แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 
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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 เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้อง 

กับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทำ
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ครั้งนี้ คณะทำงานได้นำสาระสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มาพิจารณาเป็นกรอบ
แนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 
 
   ๓) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 

 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นการบริหารงาน
และการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
เพื่อให้การทำงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก่ 
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  ๑. พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านความ
เหลื่อมล้ำทางสิทธิสวัสดิการประชาชน ๒) ด้านการศึกษา ๓) ด้านสุขภาพและการแพทย ์และ ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ 
๑) ด้านการเกษตร ๒) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ๓) ด้านแรงงาน และ ๔) ด้าน
การท่องเที่ยว 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ    
๑) การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน และ ๒) ด้านยุติธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่มและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล 
ด้านที่ ๓ ด้านแรงงาน 
  เป้าหมาย แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะกำลังคนที่ตอบโจทย์ตลาด ยกระดับการคุ้มครอง  
สวัสดิภาพ ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบบริการรัฐด้านแรงงานครบวงจร 
และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 
  ประเภทบริการ 
 ๑) ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 • Labour Big Data Analytics – ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงานของประเทศ 
เพื่อคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) และระบุแนวโน้มความต้องการ
ด้านทักษะและสายอาชีพต่าง ๆ 

• Labour Market Information Portal – แพลตฟอร ์มให ้ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับแนวโน้ม
ตลาดแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจด้านการศึกษา การวางเส้นทางอาชีพ 
(Career Path) รวมถึงการวางแผนเพิ่มพูนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นและตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
 ๒) การค้นหาและสมัครงาน 
 • Job Portal – แพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลจัดหางานของประเทศ ซึ่งรวบรวมตำแหน่ง
งานว่างจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานว่างที่มีอยู่ทั้งหมด
ได้ผ่านช่องทางเดียว พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน และทักษะ เพื่อทำการวิเคราะห์และระบุตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน 
และเชื่อมโยงผู้สมัครงานเข้าหานายจ้าง/ผู้มีความประสงค์จ้างงาน โดยเปิดให้นายจ้างสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
 ๓) การเข้าถึงสิทธิสวสัดิการ 
 • ระบบ e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน – แพลตฟอร์มบรูณาการด้านสิทธิ
สวัสดิการแรงงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้ข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการแรงงาน การตรวจสอบและใช้สิทธิต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบกลางรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับแรงงาน 
 ๔) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 • ระบบให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะ – ระบบวิเคราะห์คุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล 
และระบุทักษะที่ผู้หางานควรพัฒนา และแนะนำหลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้หางาน 
 • แพลตฟอร์มฝึกอบรมและรับรองทักษะออนไลน์ – ระบบบริการข้อมูลหลักสูตรและการอบรม
การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม และอัพเดทคุณสมบัติ
และทักษะของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ 
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๔) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน  
 
สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน 

มีดังนี ้
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 

(๑) วิสัยทัศน์  “กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมี ศักยภาพ ถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570” 
นิยาม : กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย หมายถึง คนหางานที่ประสงค์จะทำงาน 

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน สามารถ
ทำงานได้ตรงกับระดับการศึกษา ตามความถนัดของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง นำไปสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนในการทำงาน 

 ศักยภาพ หมายถึง มีความพร้อมในการทำงาน สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
ตรงตามระดับการศึกษา มีความม่ันคงในการทำงาน แม้บริบทด้านแรงงานจะเปลี่ยนไป 

(๒)  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
๑)  ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ 
๒)  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานทำตรงตามวุฒิการศึกษา 
๓)  ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้ 

  (๓) พันธกิจ  
๑)  ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

๒)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ 
๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔)  บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

  (๔) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง แนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑ การส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงาน 

สู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 
(กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 1) ส่งเสริมให้คนหางาน มีงานทำอย่างมีศักยภาพ 
 2) คุ้มครองคนหางานตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 3) พัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์  

และนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 5) เร่งรัดการดำเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
 6) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจ 
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ภาพที่ ๒-๔ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์  
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน และยกระดับ 

การให้บริการ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 1) สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้เพียงพอ พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
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) พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ให้ทันสมัย 
8) ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๔ การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 1) จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว 
 2) เร่งรัดการดำเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
 3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
 4) พัฒนาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
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 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 256๘) 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้นำแผนปฏิบัติ
ราชการเรื่อง เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนามาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ ตาม แผนปฏิบัติราชการเรื ่องที ่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารงาน และยกระดับการให้บริการ แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุนภารกิจ และแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  

 
ทั้งนี้ คณะทำงานได้นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ดังรายละเอียดในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

 
๓.๑ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว) 

วิสัยทัศน์ของกองทุน (Vision) 
“เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

การทำงานของคนต่างด้าว” 

คำนิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ของกองทุน 

  กองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างดา้ว 
เป็นกองทุนที่สามารถบริหารจัดการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้

 เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง ความสามารถในการนำเครื ่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

สนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หมายถึง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ 
การทำงานของคนต่างด้าวสามารถช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการ
หรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข 
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั ้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที ่ส ่งเงินเข้ากองทุนเพื ่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไป 
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจของกองทุน (Mission) 
1. บริหารกองทุนหมุนเวียนด้วยระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงาน  

ของคนต่างด้าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนุนเงินกองทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน เพื่อการบริหารจัดการการทำงาน

ของคนต่างด้าวตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals) 
กองทุนสามารถช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที ่เสนอโครงการ  

หรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข 
และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป  
นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการระยะยาวเร่ืองท่ี ๑ 
การพัฒนาและการบรหิารจดัการกองทุน 

แผนปฏิบัติการระยะยาวเร่ืองท่ี ๒ 
การสนับสนุนเงินกองทุนให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน 

G1 การใช้เงินกองทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์และบรรลุวตัถุประสงค ์

G2 การสนับสนุนเงินกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในสภาวการณ์ปกติ และในการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและรองรับสถานการณเ์ร่งด่วนใหส้ามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

G3 การประชาสัมพันธ์กองทุนไปยงักลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั่วถึง 

G4 การบรหิารจดัการกองทุนให้มปีระสิทธิภาพ  
สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล 

G5 บุคลากรมสีมรรถนะสามารถปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์  
“เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว” 

ภาพที่ ๓-๑ แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
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G6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัล 

สนับสนุนการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของกองทุน 

ด้า
นบ

ริห
าร

 

G7 กฎ ระเบยีบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศที่
เกี่ยวข้องมีความทันสมยัและสอดคล้องกับกฎหมาย 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม ระยะ 20 ป ี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล  

 
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 แนวทางที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศท่ีทันสมัย และมีเสถียรภาพ 

 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน และยกระดับการให้บริการ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมการจัดหางาน 

 
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 

การปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) 
กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2566 - 2570 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล ด้านท่ี 3 ด้านแรงงาน 

 
แผ

นร
ะด

ับ 
3 

 
 
 

หมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
กลยุทธที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ 
                เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 13) 

 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  

 
ประเด็นที่ 20  

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 
แผ

นร
ะด

ับ 
2 

 

ยุทศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 

 
แผ

นร
ะด

ับ 
1 

 
ประเด็น 4.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก  
                   รวดเร็ว โปรงใส 
ประเด็น 4.4 ภาครัฐทันสมัย 

ภาพท่ี 3 – 2 ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570)  
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กับแผนระดับท่ี 1 – 3 ท่ีเกี่ยวข้อง 
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๓.๒ ภาพรวม (แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนฯ) 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Vision)  
“พัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการปฏิบัติงานของกองทุน อย่างมีประสิทธิภาพ” 

นิยามศัพท์วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT) คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร 
 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิท ัล (Digital Literacy) ความสามารถในการนำเครื ่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือ
พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Mission) 
1) พัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

และการปฏิบัติงานของกงอทุน 
 2) ปรับปรุง พัฒนา ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน

ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวเรื่องที่ ๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวเรื่องที่ ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
 ผลผลิต 
 กองทุนมีระบบเทคโนโลยีและดิจิทัล และมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
สนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ 
กองทุนสามารถช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงาน

ในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้
ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงาน ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร รวมทั้งคืนเงินให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและ

การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) กองทุนมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย สามารถนำไปใช้ใน

การบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ             
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๓.๓ แผนปฏิบัติการดิจทิัลระยะยาว 
 
๓.๓.๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (G1) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย  
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามตารางแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนฯ (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวชี้วัด 
 (๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการของกองทุน (K1)  
 (๒) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (K2) 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนภารกิจของกองทุน (S1) 
 
๓.๓.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว เรื่องที่ 2 การปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) กองทุนมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย สามารถนำไปใช้
ในการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (G2) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย  
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามตารางแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนฯ (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวชี้วัด 
 (๑) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที ่ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน และทันสมัย (K3)   
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย (S2) 
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ตารางท่ี ๓-๑ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละแผนปฏิบัติการดิจิทัลเรื่อง  
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเร่ือง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล 

G1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของ
กองท ุนสน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการ การ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านและกา รบร ิ ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

K1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดจิิทัลสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการ
ของกองทุน 

S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนภารกิจของกองทุน 

  K2) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

  

๒ .  การปร ั บปร ุ ง  และพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

G2) กองทุนมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่
ถ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย สามารถ
นำ ไป ใช ้ ใ นก า รบร ิ ห า รกองท ุ นอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ             

K3) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 

S2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 
 

 

40 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  4 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว   
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ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วดั 
ผลการดำเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กิจกรรมสำคญั 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

G1)  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและดิจิทัลของ
กองทุนสนับสนุนการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงาน และ
ก า ร บ ร ิ ก า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

K1) ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร สน เท ศแ ละ ด ิ จ ิ ทั ล
สนับสนุนการบริหารจัดการ 
การปฏ ิบ ัต ิงาน และการ
บริการของกองทุน 

๙๐ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ S1)  พ ัฒนาระบบเทคโน โ ลยี
สารสนเทศและดิจ ิทัลสนับสนุน
ภารกิจของกองทุน 

- โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา 
และซ ่ อมแซมแก ้ ไขระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว 

 K2) ระดับความสำเร็จของ
การบร ิหารจ ัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 

๕ 

100 
 
 
 
 
 
 

๕ 

100 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 - โครงการพ ัฒนาระบบการ
บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ ่าย
เงินกองทุน และการรายงาน
แผน/ผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว 
- กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว (2566 – 2570) 
และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ 

G2)  ก อ ง ท ุ น ม ี ร ะ บ บ
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่
ถ ูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ทันสมัย สามารถนำไปใช้ใน
การบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

K3) ระดับความสำเร็จของ
การปร ับปร ุงและพ ัฒนา
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
ฐานข้อมูล ที ่ถ ูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

S2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสน เทศและฐานข ้ อม ูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันสมัย 

-  ก ิ จกรรมปร ับปร ุ ง ข ้อมู ล
ข่าวสาร เนื ้อหา รูปแบบ บน 
website ของกองทุนให้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย 
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ส่วนที่ ๔ 
การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล  
 
 

การนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1) กองทุนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมชี้แจง การเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 2) ผู้บริหารกองทุนฯ สื่อสาร แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ไปสู่ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน
ตามลำดับชั้น เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์การให้ความสำคัญกับการดำเนินงานแผนฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน   
 4) หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ  
 5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง หากการดำเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหา  
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 
 เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่ได้กำหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลไปยังผู้บริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ต้องรายงานผลการดำเนินประจำปีในรูปรายงานประจำปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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ส่วนที่ ๕ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ กับโครงการ มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ 
โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเสมอ และแผนปฏิบัติการจะมีความยุ่งยากในการนำไปปฏิบัติ
หากปราศจากโครงการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนขององค์การ 
ที่รวบรวมโครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในอนาคต หรือในปีงบประมาณต่อไป ฉะนั้น โครงการ
คือฐานหรือเค้าโครงของแผนปฏิบัติการ หากแผนปฏิบัติการขาดโครงการที่ดีย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพ
ของแผนปฏิบัติการที่ไม่อาจนำไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ คือการนำเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือดำเนินการนั่นเอง 
 โครงการถือเป็นแผนหน่วยย่อยที่สุดของระบบการวางแผน และเป็นแผนงานที่วิเคราะห์และจัดทำขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานและคาดหวัง
ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ ่มต้นและสิ ้นสุดในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ ่งหมายของโครงการที ่ชัดเจน มีพื ้นที ่ในการดำเนินงานเพื ่อให้การบริการตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มบุคคลในพื้นที่นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือโครงการเป็นการกำหนด 
การปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจำในรายละเอียดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพื่อการผลิตและการ
ให้บริการ ๒) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของแผนงาน และ ๓) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ 
โดยปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการมีกระบวนการ  
และข้ันตอนคล้ายคลึงกับกระบวนการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงอุปสรรค 
ปัญหา การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที ่เป็นไปได้ การเลือกแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การดำเนินงานตามโครงการ และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ 
ทบทวน และการประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ฉบับนี้ ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
เพื ่อนำมากำหนดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่จะดำเนินการในปีบัญชี ๒๕๖๕ และเพื ่อให้สามารถ 
นำโครงการในแผนปฏิบัติการไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด จึงได้กำหนดรายละเอียด 
ของแผนปฏิบัติการไว้เป็น ชื่อโครงการและกิจกรรมสำคัญในโครงการ ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ ตลอดจนงบประมาณ  
ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จะนำโครงการใดไปปฏิบัติ ก็สามารถนำรายละเอียดของโครงการนั้นในแผนปฏิบัติการแม่บทไปบรรจุลงใน
ข้อเสนอโครงการได้ทันท ีและกำหนดกิจกรรมในรายละเอียด งบประมาณ ให้เหมาะสม เพ่ือการขออนุมัติจากผู้บริหาร
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ในการนำไปดำเนินงานต่อไป ซึ่งต้องมีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน  และเวลา 
ตลอดจนมีการการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลเป็นระยะ ๆ จนสิ้นสุดโครงการ 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ เพื่อการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปรากฏตามตารางแผนปฏิบัติการ
เรียงตามลำดับแผนปฏิบัติการเรื่องและแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 
แผนปฏิบัติการเร่ืองท่ี ๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
เป้าหมาย    G1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัของกองทุนสนับสนุนการบริหารจดัการ การปฏิบตัิงาน และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก   K1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการของกองทุน 
    K2) ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา  S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนภารกิจของกองทุน     
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา (ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

น้ำ 
หนัก ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๑) โครงการจ้างเหมา
บำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
สำหรับการบริหารจัดการ
กองทุนเพื่อการบริหาร
จัดการการทำงาน 
ของคนต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อบำรุงรักษา
ซ่อมแซมและแก้ไข
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สำหรับการ
บริหารจัดการ
กองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการ
การทำงาน 
ของคนต่างด้าว
ให้สามารถบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร
สำหรับการบริหาร
จัดการกองทุน 
เพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของ 
คนต่างด้าว เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์
ต่อพ่วงตามโครงการ
ที่ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

ดำเนินการบำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    6,105,600 - กลุ่มงาน
กองทุนฯ  
- ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร  

ร้อยละของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และดิจิทัล 
ที่สนับสนุน 
การบรหิารจัดการ
และปฏิบัติงาน
ของกองทุนได้รับ
การบำรุงรักษา 
ให้สามารถใช้งาน
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 35 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา (ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

น้ำ 
หนัก ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๒) โครงการพัฒนาระบบ
การบันทึกบัญชีรายรับ 
รายจ่ายเงินกองทุน ฯ 
และการรายงานแผน – ผล
การดำเนินงานของโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อการ
บริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บันทึกบัญชีรายรับ 
รายจ่ายเงินกองทุน 
และการรายงาน
แผน – ผลการ
ดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน
จากกองทุนฯ 
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ให้ถูกต้องแม่นยำ 

กองทุนมีระบบการ
บันทึกบัญชีรายรับ 
รายจ่ายเงินกองทุน 
และการรายงาน
แผน – ผลการ
ดำเนินงานของ
โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุน 
จากกองทุนฯ  
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

  1) รวบรวมและ
จัดทำข้อมูลเพื่อ
จัดทำโครงการ 
  2) จัดทำโครงการฯ 
  3) เสนอผู้บริหาร
ขอความเห็นชอบ
โครงการฯ 

    - - กลุ่มงาน
กองทุนฯ  
- ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ระดับความสำเรจ็
ของการจัดทำ
โครงการเพื่อเสนอ
ขอความเหน็ชอบ
จากผู้บริหาร  
 

ระดับ ๑ - ๒ - ๓ 35 

  ๓) กิจกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว (2566 – 
2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปีบัญช ี๒๕๖๗ 
 

เพื่อทบทวน
จัดทำและกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) และ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปี
บัญชี 256๗ 

กองทนุมีแผนปฏิบัตกิาร
ดิจิทัลระยะยาว  
(พ.ศ. 2566–2570) 
และแผนปฏบิัติการ
ดิจิทัล ประจำปีบัญชี 
๒๕๖๗ และมแีนวทาง 
การบริหารจัดการ
กองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  1) ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญช ีของ
กองทุนฯ 
  2) จัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญช ีของ
กองทุนฯ 
  3) เสนอร่าง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจำปีบัญช ี 

    - - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

ระดับความ สำเร็จ
ของการทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะยาว 
(พ.ศ. 2566 – 
2570) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีบัญช ี
256๗ 
 

ระดับ 1 - 2 - 3 15 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา (ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยวัด 
ค่าเป้าหมาย 

น้ำ 
หนัก ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ของกองทุนฯ ต่อ
คณะอนุกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์
กองทุนฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ 
แผนปฏิบัติการเรื่องท่ี ๒ การปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
เป้าหมาย    G2) กองทุนมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการบริหารกองทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก   K3) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา   S2) พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา (ไตรมาส) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดัของ
โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
น้ำ 

หนัก ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  1) กิจกรรมปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสาร เนือ้หา 
รูปแบบ บน Website 
ของกองทุนให้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการได้รับรู้ 
บทบาท ภารกจิ 
วัตถุประสงค์  
ของกองทุนฯ  
และมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ  
ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้
สามารถขอรับ
สนับสนุนเงิน 
จากกองทุนฯ ได้
ตรงตามวัตถปุระสงค์
ภารกิจของกองทุนฯ 
และมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น 
 

ผู้รับบริการสามารถ
ค้นหาขอ้มูลที่ต้องการ
เกี่ยวกบักองทุนฯ  
ได้ด้วยตนเอง  
เพิ่มความสะดวกและ
ลดเวลาในการติดตอ่
ขอรับบริการ  

  1) รวบรวม 
จำแนกและกำหนด
ชนิดข้อมูล รวมถึง
รูปแบบการเผยแพร ่
  2) จัดทำโครงสร้าง 
Website และ
ออกแบบให้มีความ
น่าสนใจ 
  3) นำข้อมูล
เผยแพร่บน Website 
 

    - - กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

ระดับความสำเรจ็
ของการดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสาร เนื้อหา 
รูปแบบบน 
Website ของ
กองทุนฯ ให้มี
ข้อมูลเป็นปจัจุบัน 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
และง่ายต่อการ
สืบค้น 

ระดับ 1 - 2 - 3 15 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ผลการวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั 

(SWOT Analysis) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

1) ผู้บริหารกองทุนให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจทิลั 
     มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการกองทุน (3.57) 
2) กองทุนมีงบประมาณในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างเพียงพอ (3.39) 
3) เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

๑) โปรแกรมข้อมูลกองทุนฯ ที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่รองรับหรือครอบคลุมความต้องการในการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของกองทุนฯ ได้ทั ้งหมด และระบบขาดการเชื ่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก  
เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (3.72) 

2) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบดิจิทัล (3.71) 
3) ขาดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้บริการภายในองค์การ เช่น ข้อมูลผลการ 
    ดำเนินงานของกองทุน ข้อมูลการติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขอรับการสนั บสนุนงบประมาณ 
    จากกองทุน ข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ (3.60) 
4) การโอนย้าย เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานของกองทุน ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง  
    และต้องใช้เวลามากขึ้นในการสอนงานบุคลากรที่มารับผิดชอบหน้าที ่ใหม่ เนื่องจากไม่มีความมั ่นคง  
    และเจริญก้าวหน้าในอาชีพ (3.58) 
5) การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมข้อมูลกองทุนฯ ให้กับผู้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง (3.57) 
6) ระบบปฏิบัติการของกองทุนฯ ยังไม่สามารถรองรับระบบ e-service (3.56) 
7) ขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (3.42) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายนอกด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

โอกาส (Opportunities)  
 

๑) นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
    มาใช้ในหน่วยงานและให้บริการประชาชนมากขึ้น (3.64) 
๒) แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลของประเทศไทยและส่วนราชการต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล
กลางภายในระยะเวลา ๒ ปี ทำให้กองทุนต้องเร ่งพัฒนาระบบดิจ ิท ัลสนับสนุนการปฏิบัต ิงาน  
ของกองทุน (3.60) 

๓) ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ 
    ที่หลากหลาย และเครือข่ายสังคม (Social Network) ทำให้กองทุนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสนับสนุน 
    การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Line, Facebook, Instagram เป็นต้น (3.53) 
๔) ระบบบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีของรัฐทำให้กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการได้สะดวก  

เช่น ระบบ GFMIS KTB Corporate (3.53) 
๕) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีการจัดทำระบบดิจิทัลให้มีความรัดกุม ปลอดภัย

ต่อการคุ้มครองข้อมูลต่อผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ (3.32) 
๖) ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มากขึ้น ทำให้ 
    สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเพ่ือเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของกองทุนได้มากข้ึน (๓.๑๗) 
 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)  

๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ การให้บริการของเจ้าหน้าที่อาจขัดต่อ พ.ร.บ.  
ซึ่งอาจมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา (3.53) 

๒) การเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้นโยบายในการบริหารจัดการกองทุน 
ไม่ต่อเนื่อง (3.48) 

๓) ระเบียบราชการไม่เอ้ืออำนวยในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุน (3.45) 

๔) นโยบายหรือการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางครั้งไม่สอดคล้องกับกองทุนฯ ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ (3.24) 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  18 
 

 

ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว กรมกำรจัดหำงำน 

กระทรวงแรงงำน 

ฝ่ำยนโยบำยและแผนงำน กลุ่มงำนกองทุนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 


