
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว  
ประจ าปีบัญชี 256๖-25๖๘ 

และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 256๖ 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ก 
 

ค าน า 

 
       ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 256๕ ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ได้ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 5.1 
บทบาทคณะกรรมการการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล 
ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่  การจัดให้มี
หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 256๖ พิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 256๖ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

 กองทุนฯ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘  และแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ ฉบับนี้ โดยได้ท าการ
วิเคราะห์นโยบาย แผนระดับ ๑ – ๓ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นการ
พัฒนา (ยุทธศาสตร์) แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ตัวชี้วัด ที่ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านด าเนินงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป  
 

       
  กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
          พฤษภาคม 256๕ 

 

 

   

   

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ข 

สารบัญ 

 
 หน้า 

ค าน า ก  
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ  
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1  
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒ 
 ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ๒ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ ๑) ๗ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) ๙ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ๑๒ 
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๕ 
  แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ๑๙ 
  ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๙  
  ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี ๒๒   
  ๓) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน   ๒๔ 
 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาวประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  30 
 ๓.๑ ภาพรวม  30 
 ๓.๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว ๓0 
  วิสัยทัศน์ของกองทุน (Vision) 30 
  พันธกิจของกองทุน (Missions) 30 
  วัตถุประสงค์/นโยบาย/เป้าประสงค์ 30 
  เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals) 30 
  ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว (Strategic Issues) 30 
  เป้าหมาย (Strategic Goals) 31 
  ผลผลิตและผลลัพธ์ของกองทุน 31 
 แผนปฏิบัติการระยะยาว ๓4 
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนให้มั่นคง ๓4 
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน ๓4 
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาบริการของกองทุน ๓5 
 แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๓8  
 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 

  
 หน้า 

   
ส่วนที่ ๔ การน าแผนปฏิบัติการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ๔5 
 การน าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ ๔5 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ๔5 
ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 46 
 แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบตัิการ 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖8  ๔8 
ภาคผนวก 72 
 ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 73  
 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ง 

 สารบัญตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ ๒ - ๑ สถิติการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน (ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – ๒๕๖5) 
 ๕ 
ตารางที่ ๒ - ๒ ผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) ๖ 
ตารางที่ ๓ - ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา  
ในแต่ละประเด็นการพัฒนา (เรียงตามล าดับมิติการประเมินองค์กรแบบสมดุล)     ๓6 
ตารางที่ ๓ - ๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ๓9  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ จ 
 

 

สารบัญรูปภาพ 

 
หน้า 

ภาพที่ ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓   ๑๖ 
ภาพที่ ๒ - ๒ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี  ๒๓ 
ภาพที่ ๒ - ๓ ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570  
ของกรมการจัดหางาน          ๒๖ 
ภาพที่ ๓ - ๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘                  ๓2 
ภาพที่ ๓ - ๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
ระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ กับแผนระดับท่ี ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง     ๓3  

  





 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๑ 
 

ส่วนที่ ๑  

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘  ฉบับนี้   
คณะท างานได้ก าหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว 
ให้สอดคล้องกระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปี 256๖ – 256๘ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ และจัดท ารูปแบบของแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว สอดคล้องกับองค์ประกอบ 
ของแผนระดับที่ ๓ ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผลจากการวิเคราะห์ ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์   
คือ “เป็นแหล่งเงินทุนคุณภาพเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน  
และมีรายได้ที่มั่นคง”ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความเหมาะสมและชี้ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ  
อย่างชัดเจนดีแล้ว โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ร้อยละการจัดเก็บรายได้เงินต้นและดอกเบี้ย  
และ ๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ นอกจากนี้ ได้ทบทวนและก าหนดพันธกิจ เป้าหมายหลัก 
และประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว  โดยปรับประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์)  
ไว้ ๓ ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ การบริหารจัดการกองทุนให้มั่นคง  ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒  
การพัฒนาศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน และประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาบริการของกองทุน 

ประเด็นการพัฒนาทั้ง ๓ ประเด็น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของกองทุน แต่ละประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) ได้น ามาก าหนดเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินองค์กร
แบบสมดุล (Balance Scorecard) ๔ มิติ  ได้แก่  ๑) มิติด้านการเงิน ๒) มิติด้านการสนองประโยชน์ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ด้านลูกค้า) ๓) มิติด้านปฏิบัติการ และ ๔) มิติด้านการบริหารจัดการกองทุน พร้อมจัดท า
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ได้เป้าหมายทั้งสิ้น ๗ รายการ ซึ่งน าไปก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
(Key Performance Indicators – KPIs) ๑1 ตัวชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ และแนวทาง
การพัฒนา (กลยุทธ์) ๘ ประเด็น เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามล าดับ ตลอดจนก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติ
การระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ปรากฏรายละเอียดตามส่วนที่ ๕ ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) แต่ละรายการ จ านวนทั้งสิ้น ๑7 โครงการ/
กิจกรรม 
  

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒ 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลท่ัวไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
ข้อมูลทั่วไปกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

 
ที่มา 

กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2545 ในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ ให้กลุ่ม
ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิต ในวงเงิน 130 ล้านบาท 
กรมการจัดหางานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2546 ขึ้น และได้บริหารภายใต้ระเบียบดังกล่าวต่อเนื่องมา จนถึงเมื่อวันที่ ๑๒ 
มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้น าเงินกองทุนฯ จ านวน 100 ล้านบาท ส่งคืนคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน คงเหลือไว้จ านวน 30 ล้านบาท ส าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานท า 
และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้น าเงินส่วนเกินสภาพคล่องของกองทุนฯ  
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
จ านวน 14.01 ล้านบาท ส่งคืนคลังคงเหลือไว้จ านวน 15.99 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ได้รับอนมุัติงบประมาณเพ่ือเพ่ิมทุนจ านวน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.99 ล้านบาท ส าหรับเป็นทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานกองทุนฯ  
วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพ่ือสร้างอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้เงินและการช าระหนี้เงินกู้  มีดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู้กู ้  

   • กรณีบุคคล 
1. เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 

2. มีผลการด าเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปท าที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปท าที่บ้านจากผู้จ้างงาน 
3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕. ไม่เคยเป็นผู้ถูกด าเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดีเก่ียวกับการกู้ยืมเงินกองทุน 

   • กรณีกลุ่มบุคคล 

1. เป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน 
2. ต้องมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน 
3. มีผลการด าเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปท าที่บ้านหรือ มีหลักฐานการรับงานไปท าที่บ้านจากผู้จ้างงาน 
4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกด าเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๓ 
 

2. วงเงินกู้/ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
 

ประเภทผู้กู้ วงเงินกู้ (บาท) ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
บุคคล 1 -   50,000 ช าระคืนภายใน  2 ปี 

กลุ่มบุคคล 1 -    50,000 ช าระคืนภายใน   2 ปี 
 50,001 - 100,000 ช าระคืนภายใน   4 ปี 
 100,001 - 300,000 ช าระคืนภายใน   5 ปี 

 

ระยะเวลาการพักช าระหนี้เงินต้น  ไม่เกิน  4  งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  3  ต่อปี กรณีผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  2  ต่อปี 
 
ผลการด าเนินการ ปี 2548 – เมษายน 2565  

 
 1. จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน   แยกเป็น  
     - รายบุคคล จ านวน  419 ราย 
     - กลุ่มบุคคล จ านวน  685 กลุ่ม  สมาชิก ๕,801 คน 
  รวม  จ านวน 1,104 ราย/กลุ่ม สมาชิก 6,220 คน 
 
 

ประเภทงานที่จดทะเบียน 
กับกรมการจัดหางาน 

จ านวน 
ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงาน 

 
หมายเหตุ 

รายบุคคล 
(ราย) 

กลุ่มบุคคล 
(กลุ่ม) 

- ตัดเย็บ  (เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า 
เสื้อผ้าตุ๊กตา เป็นต้น) 

209 325  

- งานปัก ถัก ทอ  (ถักวิกผม ทอผ้า ทอเสื่อ ปัก
ผ้าคลุมผม ปักเลื่อม เป็นต้น) 

56 76  

-  งานประดิษฐ์   (ดอกไม้ประดิษฐ์  ตุ๊กตา 
เครื่องประดับ ร้อยลูกปัด) 

22 74  

- งานหัตถกรรม  (จักสานต่าง ๆ ท าไม้กวาด 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น) 

106 130  

- อุปโภค/บริโภค 18 61  
- ของใช้อ่ืน ๆ   8 19  
          รวม 419 685  

 
 
 
 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๔ 

 2. การปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
    ปี 2548 – 30 เมษายน 2565 จ านวน 553 ราย/กลุ่ม (35 ราย/518 กลุ่ม) 58,886,000 บาท             

โดยเป็นลูกหนี้อยู่ระหว่างผ่อนช าระ จ านวน 182 ราย/กลุ่ม (18 ราย/164 กลุ่ม)  เป็นเงิน ๑4,014,121.77 บาท 
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีวงเงินส าหรับปล่อยกู5้,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

  ผลการปล่อยกู้  11 ราย/กลุ่ม (2 ราย/9 กลุ่ม) เป็นเงิน 2,020,๐๐๐ บาท 
    - ราย/กลุ่ม ที่กู้เงินไม่เกิน                  ๕๐,๐๐๐ บาท       จ านวน   2 ราย/- กลุ่ม 
  - กลุ่มท่ีกู้เงินระหว่าง       ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน 1 กลุ่ม 
  - กลุ่มท่ีกู้เงินระหว่าง      ๑๐๐,๐๐๑- 2๐๐,๐๐๐ บาท      จ านวน 5 กลุ่ม 
  - กลุ่มท่ีกู้เงินระหว่าง      2๐๐,๐๐๑- 3๐๐,๐๐๐ บาท      จ านวน  3 กลุ่ม 

     ประเภทผู้รับงาน/กลุ่ม ที่กู้ 
             - ตัดเย็บ  (เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า เสื้อผ้าตุ๊กตา เป็นต้น)       จ านวน  2 ราย 5 กลุ่ม 
  - งานประดิษฐ์  (ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตา เครื่องประดับ ร้อยลูกปัด           จ านวน    - กลุ่ม  
  - งานปัก ถัก ทอ (ถักวิกผม ทอผ้า ทอเสื่อ ปักผ้าคลุมผม ปักเลื่อม เป็นต้น)   จ านวน    -  ราย -  กลุ่ม  
  - งานหัตถกรรม  (จักสานต่าง ๆ  ท าไม้กวาด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น)                จ านวน  1 กลุ่ม 
  - อุปโภค/บริโภค                                                                                จ านวน    -  กลุ่ม                     

- ของใช้อ่ืน ๆ     จ านวน    3 กลุ่ม 
 ๓. ข้อมูลก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 
 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน สามารถช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
           ๑. ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  
และมีการด าเนินการในการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยลดอัตราดอกเบี้ย เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1 – 12 
วงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564  
  ผลการด าเนินงาน     - สามารถปล่อยกูไ้ด ้ 45 ราย/กลุ่ม (4 ราย/ 41 กลุ่ม) เป็นเงิน 7,000,000 บาท 
                                                (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
          ๒.  ในปีงบประมาณ 256๕ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม จ านวน ๕,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  
และมีการด าเนินการในการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยลดอัตราดอกเบี้ย เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1 – 12  
วงเงิน ๕,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 256๕  
  ผลการด าเนินงาน  จ านวน 9 กลุ่ม 2 ราย เป็นเงิน 2,0,20,000 บาท (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565) 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๕ 
 

ตารางที่ ๒-๑ 
สถิติการด าเนินงานของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน (ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – ๒๕๖5) 

ปี 
งบประมาณ 
กองทุนฯ 

เป้าหมาย/กรอบวงเงิน 
ที่อนุมัติให้ปล่อยกู้ 

ผลการด าเนินการปล่อยกู ้

กลุ่ม จ านวนเงิน กลุ่ม จ านวนเงิน 
2548 130 ล้านบาท 240 31,200,000 12 790,000 
2549  75 11,250,000 7 340,000 
2550  47 7,050,000 18 1,050,000 
2551  60 9,000,000 27 1,806,000 
2552  76 11,400,000 11 880,000 
2553 30 ล้านบาท 76 2,280,000 21 1,050,000 
2554  76 2,280,000 25 1,450,000 
2555  45 2,280,000 10 670,000 
2556  45 2,280,000 28 2,245,000 
2557  45 4,240,000 36 4,210,000 
2558 15.99 ล้านบาท 40 4,700,000 40 4,690,000 
2559  54 6,500,000 54 6,500,000 
2560  55 6,000,000 55 6,000,000 
2561 25.99 ล้านบาท 45 5,510,000 ๔๕ ๕,๕๑๐,000 
๒๕๖๒  ๕๐ 7,000,000 54 6,375,000 
2563  52 7,000,000 57 7,00๐,๐๐๐ 
2564 

 
 64 7,000,000 45 

 (4 ราย/41 กลุ่ม 
7,00๐,๐๐๐ 

2565  44 5,000,000 11 
(9 กลุ่ม 2 ราย) 

2,0,20,000 
(ข้อมูล ณ 30 

เมษายน 2565) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๖ 

ตารางที่ ๒-๒ 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) 

ปี 
งบประมาณ 

การปล่อยกู ้ ลูกหน้ี 

แผน ผล 
ร้อยละที่
ปล่อยกู ้

ด าเนินคดี 
 

ค้างช าระ 
 

๒๕๖๐ ๕๕ กลุ่ม 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๕ กลุ่ม
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐ ๖ กลุ่ม 
๔๓๖,๑๘๐.๕๐ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.60) 

ไม่มีข้อมลูกลุม่ 
๓๑๒,๓๕๙.๙๕ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.60) 

๒๕๖๑ 64 กลุ่ม 
5,51๐,๐๐๐ บาท 

7 ราย/ 
38 กลุ่ม 

๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐๐ ๕ กลุ่ม 
๔๓๙,๓๗๓.๕๑ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.61) 

๑๙ กลุ่ม 
๑๑๑,๑๓๓.๐๗ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.61) 

๒๕๖๒ ๕๐ กลุ่ม 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

7 ราย/ 
47 กลุ่ม

๖,๓๗๕,๐๐๐ บาท 

๙๑.๐๗ ๑๐ กลุ่ม 
๘๑๒,๕๔๙.๖๑ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.62) 

๒๓ กลุ่ม 
๒๑๒,๖๙๙.๓๐ บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.61) 

๒๕๖3 ๕2 กลุ่ม 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

14 ราย/ 
43 กลุ่ม 

7,000,๐๐๐ บาท 

100 9 กลุ่ม 
738,71๙.23 บาท 

(ณ ๓๐ ก.ย.63) 

7 ราย 63 กลุ่ม 
1,270,417.๐5 บาท 
(ณ ๓๐ ก.ย.63) 

๒๕๖4 
 

64 กลุ่ม 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

4 ราย/ 
41 กลุ่ม 

๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
100 

9 กลุ่ม 
531,296.44 บาท 

(ณ 30 ก.ย.64) 

6 ราย 55 กลุ่ม 
1,455,732.41 บาท 

(ณ 30 ก.ย.64) 
๒๕๖5 

 
44 กลุ่ม 

5,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(9 กลุ่ม 2 ราย) 
2,0,20,000 

40.40 9 กลุ่ม 
1,088,950.04 
(ณ 30 เม.ย.65) 

8 ราย 39 กลุ่ม 
1,010,316.19 

(ณ 30 เม.ย.65) 
 
  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๗ 
 

การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ครั้งนี้ 
คณะท างานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน โดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) (แผนระดับที่ ๑) 
 
 “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2580  
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคม
ที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะ และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บน
ฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ         
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต 
และบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และ
ท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะมา
ต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง   
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยกระทรวงแรงงานมีภารกิจส าคัญที่สอดคล้องกับ “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 ตามล าดับ 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๘ 

 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก)  

 (๑) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างหลักประกันทางสังคม    
ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือ       
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการท างาน  

(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในมิติของการรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  
ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ K5) ร้อยละ
ความส าเร็จในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอง)  
 (๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย 
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ 
ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมเป็นพลัง     
ในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพ 
ในการหารายได้มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ  

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง)  
 (1) เป้าหมาย 1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

(4.2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ตามความต้องการของตลาด 
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๙ 
 

ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 (๑) เป้าหมาย  

(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  

ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K6) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะ 
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน K7) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ K9) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล K10) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการของกองทุนฯ K11) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดบัที่ ๒) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอด คล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม 
ที่เก่ียวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง 
 (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว 
(๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการ 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๑๐ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม  
และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้(๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี(๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ(๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการ
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ า ซ้อนกันระหว่าง
แผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกัน
การเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความส าคัญในการเป็นแนว
ทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทาง  
ในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับจึงมีการก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์
ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่      
(๑) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับประเด็น เพ่ือใช้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น 
 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บท การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
 - แนวทางการพัฒนา  
 ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการ  
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
  - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๑๑ 
 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K6) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K6) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(รอง)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  K5) ร้อยละความส าเร็จในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ K10) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการของกองทุนฯ  
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๑๒ 

 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K10) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ  
 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K10) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้ า และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ งได้บัญญัติให้การด าเนินการ   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ จ านวน ๑๑ ด้าน     
อันประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยเป็นแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีระยะเวลาการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งจัดท าตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติต า รวจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้ งนี้ อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๑๓ 
 

ด้านการศึกษา จัดท าตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มีระยะเวลาจัดท าแผน 2 ปี ได้รับการประกาศใช้ทั้ งนี้  วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒                      
ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจ านวน ๒๓ ประเด็น ภายหลังจากที่ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยให้มีขั้นตอนการด าเนินการ
ตามที่บัญญัติในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่อย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  
โดยมีระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกด้าน 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้ งเพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูป 
ด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม 13 ด้าน โดยมีด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมเติม ส่งผลให้ต้องด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ที่เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด าเนินการตามขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาของกฎหมาย โดยก าหนดประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การก าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลการด า เนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่าย 
เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) (๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือก
เฉพาะกฎหมายที่มีความส าคัญ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนข้อเสนอ 
ให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒  
(๕) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ 
ของพระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ด าเนินการรับฟังความเห็นเพ่ือประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน ๒๕๖๓ และด าเนินการ
จัดท าแผนแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ              
(ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ 1๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้อง 
กับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนและด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ เพ่ือบรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากกิจกรรมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นการปฏิรูปที่ชัดเจน 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๑๔ 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะด าเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม 
ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศท้ัง ๑๓ ด้านมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 8 การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน 
สู่ตลาดอย่างครบวงจร  
 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 - สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด  
 - ปรับปรุงหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 - จัดตั้ง Training Platform และสร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือฝึกฝนแรงงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและออกใบรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพรายสาขา  
 - Job Matching Platform : จัดให้มี Matching Platform เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแรงงาน 
และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานในตลาด  
 ๓) กิจกรรม  
 - สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศ  
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม  
 - มีแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ทั่วประเทศในทุกรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด  
 - มีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  
 - มี Matching Platform เพ่ือสนับสนุนการจัดหาแรงงาน และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ความต้องการในตลาด 
  ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2) ด้านสังคม  
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 1 การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม  
 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 (๑) ให้กระทรวงการคลังตั้ งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือศึกษาหลักการ  
และน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
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 (๒) เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแก้กฎหมายและอนุบัญญัติต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้ันตอนทางนิติบัญญัติ  

 ๓) กิจกรรม  
 - การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม  
 - ประชาชนในแต่ละระบบสวัสดิการได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ K6) ร้อยละความส าเร็จในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามวงเงินที่ได้รับ
อนุมัต ิ
 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
 
ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ระยะที่  ๒ ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือ
มุ่งสู่ “ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ” 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่
ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจ ากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
พิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนน ามาสู่การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมาย 
ที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ประเทศ
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

 
 
 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๑๖ 

 
 
 
 

ภาพที่ ๒-๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
 

 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ดังต่อไปนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่
จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

๒) เป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าหมายหลักที่ 3.2.3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ า
ทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเทา่เทียม 
 เป้าหมายหลักที่ 3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการ
เป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้าง
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พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ไดอ้ย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  ๓) หมุดหมายการพัฒนา 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

(๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
 (๓.๒) กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความ

ยากจนอยา่งยั่งยืน 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
เพ่ือสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก โดยให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่าง
เฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิต
ภาพและรายได้สูงขึ้น ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบท
ของพ้ืนที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จ าเป็น 
ในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งจัดหาพี่เลี้ยงในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดกระบวนการ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แหง่อนาคต 

(๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา 
เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้ มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 (๓.๒) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.๔ พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและ

เชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคต โดย ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับ
แรงงานทุกกลุ่ม ทั้งการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่
เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาทักษะเดิม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน  โดยให้สถาบันการศึกษา
รว่มกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนส ารวจ
ข้อมูลและจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็น โดยมีการปรับกฎ ระเบียบให้มี
ความยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
รูปแบบการท างานในอนาคต และประชาชนควรได้รับเครดิตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่
ไดร้ับการรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และ
การเข้าสู่เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การท างาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการ
รับรองมาตรฐานปรับรูปแบบการท างานในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความความคล่องตัวในการ
ท างานไดทุ้กที ่

 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๑๘ 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 (๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถึงได ้
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 (๓.๒) กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็น
การก ากับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่ าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้
เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องด าเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผน งบประมาณ 
ก าลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเป้าหมายร่วมกัน 

 (๓.๓) กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลโดยจัดท าข้อมูลส าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไมซ้่ าซ้อน ไมเ่ป็นภาระ
กับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล 
ที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์รว่มกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูล
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็น
อันดับแรก 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการท างานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็น
น้อย น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการ
ติดตามประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  
มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างานแบบดิจิทัล 

 (๓.๔) กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้
มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้ มี
ศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง
ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม ให้มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบ
สัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือ



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๑๙ 
 

ผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับ
บุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้
เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 
ทั้งนี้ ภารกิจของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงต่อมิติการพัฒนา

ที่ ๒ ด้านโอกาสและความเสสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม และมิติการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิก
โฉมประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในมิติการพัฒนาดังกล่าว และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  ฉบับนี้  มีกลยุทธ์มุ่ง
ตอบสนองเป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน ตามล าดับ 
 

แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
  

กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามมาตรา 
๙ ของพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
สาระส าคัญใหสวนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นแผน ๕ ป ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการโดยการทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดจากแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป แผนระดับที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
นโยบายความมั่นคง และสอดรับกับบริบทสภาพแวดลอมภายในและภายนอกทั้งในปจจุบัน และในชวงป   
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการด้านแรงงานเพ่ือรองรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโรคระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลายลง การเข้าสู่ สังคมสูงอายุ และการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ทีเ่กี่ยวข้อง
ด้านแรงงาน รวมถึงมาตรฐานสากลด้านแรงงานที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการภารกิจของกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน  ดังต่อไปนี้ 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒๐ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทาง การ
พัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาของประเทศตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
ของยุทธศาสตรชาติในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม  

 (1) วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานท า และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี  
(2) พันธกิจ  

๑) พัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอดรับกับ
ความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

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

(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานดานรายไดเพ่ิมขึ้นไมต่ ากวารอยละ ๒.๕ ตอปี 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

 1) แนวทางที่ 1: การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการ
ใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 การยกระดับผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จ าเปนตองมีการพัฒนาฝมือและ
สรางทักษะ ทั้งประชากรวัยแรงงานและผู ประกอบการ ใหสอดรับกับความตองการของตลาด และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทาง 
ที่ ๑ ดังต่อไปนี้   

(๑) การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงาน (ทั้งที่อยู ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมอ่ืน หรือสถานประกอบกิจการระดับเศรษฐกิจฐานราก) ใหเปนแรงงานคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน 
ฝมือ มาตรฐานแรงงานไทย ระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ อัตราคาจาง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
ศูนยฝกอบรม และแพล็ตฟอรมการฝกอบรม รวมกับเครื่องมือทางการเงินการคลังอ่ืน ๆ เชน มาตรการ 
ทางภาษี หรือการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
 2) แนวทางท่ี 2: การสรางโอกาสการมีงานท าที่ดีใหประชาชนทุกกลมุ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งคาดวาอุปสงคการจางงานจะทยอยปรับตัวกลับเขาสูภาวะกอน
เกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงมีความจ าเปนตองเตรียมก าลังแรงงาน ทั้งผูวางงาน และผูเสมือนวางงาน  
ที่ตองการกลับเขาสูการมีงานท า แรงงานจบใหมที่ตองการเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ และผูมี
ภาวะทุพพลภาพที่สามารถท างานไดและพรอมที่จะท างานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดานการ
จ้างงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิตภาพ  
และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผู สูงอายุ และผู มีภาวะทุพพลภาพ 
ขณะเดียวกันก็ยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการ
พัฒนายอยภายใตแนวทางที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๒๑ 
 

 (๓) บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานเชิงรุก โดยด าเนินการอย างใกล ชิดร วมกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของเอกชน สถาบันฝกอบรมเฉพาะทาง 
สถาบันฝกอบรมของภาครัฐ และสถานประกอบกิจการ 

 3) แนวทางที่ 5: การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสราง 
การมีส่วนรวมในองคกร 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานและการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร
ของกระทรวงแรงงาน ไดก าหนดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๕ นี้ ๖ ประการ ประกอบดวย 
 (๑) ด าเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งการยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค การเสริมสราง
ความรวมมือของประชาชนและภาคีตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปราม
การทุจรติประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 
  (๒) ด าเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ เปาหมายเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม  
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ       
เปาหมายภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว แผนยอยการสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เปาหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ งมั่น และเปนมืออาชีพ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย
ประชาชนมวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
  (๓) ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กิจกรรมการก าหนด 
ชองทางการใหค าปรึกษาแกประชาชนที่เหมาะสมเพ่ือใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวง
ที โดยจัดเตรียมความพรอมในการใหค าปรึกษา ทั้งดานทรัพยากร ดานการจัดบริการ และดานเทคโนโลยี  
และกิจกรรมจัดท า ด าเนินการ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ และน ารอง 
ขยายผลการด าเนินงาน และติดตามประเมินผลรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุใหม (High Performance)  
  (๔) ใหความส าคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือเอ้ืออ านวย ตอการ 
บริหารงาน  
 (๕) สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกร และระดับพ้ืนที่ 
เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเปนสวนสนับสนุนการบรหิารงาน  
เชน การแกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน 
 (๖) มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสาร 
ดวยความรวดเร็ว 
 ๔) แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย  
และมีเสถียรภาพ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางท่ี ๖ นี้ ๑ ประการ คือ  
  (๑) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให เกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการใหบริการอย่างมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้ ในแต่ละแนวทางการพัฒนาได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แนวทางย่อย และโครงการตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒๒ 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 
ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญของแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาเป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป  

 

 ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา 

โดยก าหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรค   
ในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน 
3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม 

ของเทคโนโลยีในอนาคต 
4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน     

การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล 

2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) 
3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม

ได้ในอนาคต 
4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๒๓ 
 

 
 

ภาพที่ ๒-๒ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส าหรับประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก 
4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 

ด้วยเทคโนโลยี 
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ            

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
2. ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open data และส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒๔ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government service platform) เพ่ือรองรับการพัฒนา  
ต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลั งคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้ งบุคลากรภาครัฐ  

และภาคเอกชน ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรม 
และท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ
ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 ๓) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน  

 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน มีดังนี ้

เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 
(๑) วิสัยทัศน์  “ก าลังแรงงานมีงานท าอย่างมี ศักยภาพ ถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570” 
นิยาม : ก าลังแรงงานมีงานท าอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย หมายถึง คนหางานที่ประสงค์จะท างาน 

อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และบริการจัดหางาน เพ่ือให้มีความพร้อมในการท างาน สามารถ
ท างานได้ตรงกับวุฒิการศึกษา ตามความถนัดของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง น าไปสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนในการท างาน 

 ศักยภาพ หมายถึง มีความพร้อมในการท างาน สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
ได้รับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา มีความม่ันคงในการท างาน แม้บริบทด้านแรงงานจะเปลี่ยนไป 

(๒)  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
๑)  ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท า 
๒)  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานท าตรงตามวุฒิการศึกษา 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๒๕ 
 

๓)  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานท า ได้รับค่าจ้าง ตามคุณวุฒิ (วุฒิการศึกษา + คุณวุฒิ
วิชาชีพ)   (เก็บจากผู้ได้รับการบรรจุตามมาตรฐานอาชีพ หมวด 1 ถึงหมวด 5) 
  (๓) พันธกิจ  

๑)  ส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

๒)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ 
๓)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๔)  บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

  (๔) ประเด็นการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงาน 

สู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 - ส่งเสริมให้คนหางาน มีงานท าอย่างมีศักยภาพ 
 - คุ้มครองคนหางานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 - พัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานท าและคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพ 
 - เร่งรัดการด าเนินการตามกฎหมายในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ตามภารกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
 - พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 -  ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 - พัฒนาบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ให้มีเพียงพอ และพร้อมใช้งาน 
- พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ 
- พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ให้ทันสมัย 
- ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒๖ 

 
 

ภาพที่ ๒-๓ ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน 
 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยแนวทางการ

พัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 - จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
 - พัฒนาการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 

 
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว 
ประจ าปี 256๖ – 256๘ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
และกลยุทธ์มาวิเคราะห์เ พ่ือก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ตามประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความ
สมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา  
ด้านส่งเสริมให้คนหางาน มีงานท าอย่างมีศักยภาพ และ ด้านพัฒนาระบบการส่งเสริมการมีงานท า 
และคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อยกระดับการให้บริการ แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนภารกิจ และ ด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  

ในด้านการบริหารขัดการกองทุน ได้มุ่งตอบสนองต่อประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา ด้านพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ด้านยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น ด้านพัฒนาบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ  
ด้านพัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิท ธิภาพ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๒๗ 
 

ทั้งนี้ คณะท างานได้น านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาวประจ าปี 256๖ – 256๘ ดังรายละเอียดในบทที่ 4 

 
การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ (Stakeholders) จากการด าเนินงานของกองทุนฯ หมายถึง บุคคล  
คณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร มีผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ได้รับผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบจากการด าเนินงานขององค์กร เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ปฏิบัติงาน  
ในองค์กร องค์กรภาครัฐองค์กรเอกชน คู่แข่งขัน ฯลฯ ในบรรดาผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทั้งหมด ผู้รับบริการ  
ถือเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียส าคัญท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของกองทุนฯ มากที่สุด  
 ผู้รับบริการ (Customers) หมายถึง ผู้ที่รับบริการตามภารกิจหลักของกองทุนฯ คือ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล) ที่กู้ยืมเงินกองทุนไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต
เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

กองทุนฯ มีความจ าเป็นต้องก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ให้ชัดเจน เข้าใจความคาดหวัง 
หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น และหาทางตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังนั้นไว้
เป็นการเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกองทุนฯ 

โดยทั้งนี้ กองทุนฯ ได้วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือท าความเข้าใจความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และได้หาทางตอบสนองความต้องการ หรือความคาดหวังนั้นไว้เป็นการเบื้องต้น และจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนเพ่ือผู้รับงาน ไปท าที่บ้าน  
ซ่ึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าร้องขอกู้ยืมเงินของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านและข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/ลูกจ้างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกองทุนฯ  

 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ หรือผู้รับงานไปท าที่
บ้าน นายจ้าง/สถานประกอบการผู้ส่งมอบงานให้กลุ่มผู้รับงานไปท าที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

  3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ชุมชน/สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๒๘ 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ล าดับ กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารอย่างมสี่วน
ร่วม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1. กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน 
 

- คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
- คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองค า
ร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
 

- การประชุม 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ 
ต่อที่ประชุม 

- มีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- การบริหารงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องได ้
- มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
- การด าเนินการของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

- ข้าราชการ/ลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานกองทุนฯ ทั้ง
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค 
 
 

- การจัดฝึกอบรม 
- มีการสื่อสารผ่าน 
application line  
 
 

- มีความรู้ความสามารถในการปฏบิัติงานได้
อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทางเดยีวกัน 
 

2. กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสียท่ี
มีความ
ใกล้ชิด 
 

- ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 

- การออกเยี่ยมผูร้ับงานฯ 
- การส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
- การจัดงานแสดง
ผลิตภณัฑ์ประเภทของ
การรับงาน  เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ประเภท
ของการรับงาน ในโอกาส
ต่าง ๆ 
- การอบรมให้ความรู้
พื้นฐานเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลติและการ
บริหารจดัการกลุ่มเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็ง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กลุ่มที่ประสบความส าเร็จ
ในการด าเนินงานและมี
แนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม และมี
ความเข้มแข็ง 
 

- การให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อเพิม่มูลค่า
ผลิตภณัฑ์และการบริการของผูร้ับงาน 
- มีเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสในการรับงาน 
เช่น การดูงานกลุ่มผู้รับงานฯ ที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน (Best 
Practice) 
- ราคาและคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 
- การให้ความรู้และพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ม ี
ความหลากหลายทันสมัยและเป็นที่ต้องการ 
ของผู้ว่าจ้าง 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ/์
ช้ินงานของตนเอง 
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่ีมจีติบริการ
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
- การมีช่องทางในการช าระเงินท่ีสะดวก
เอื้ออ านวยต่อผู้กู้ที่อยู่ห่างไกล 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๒๙ 
 

ล าดับ กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารอย่างมสี่วน
ร่วม 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

- นายจ้าง/สถาน
ประกอบการผู้ส่งมอบ
งานให้กลุ่มผูร้ับงานไป
ท าท่ีกู้ยืมเงินกองทุนฯ 

- การส ารวจความพึง
พอใจของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
(ในกลุ่มนายจ้าง) 
 
 

- ผลิตภณัฑม์ีคุณภาพ เป็นไปตามข้อก าหนด
หรือคุณลักษณะของสินค้าหรือผลติภัณฑ์ 
- มีการส่งมอบงานตรงเวลา รวดเร็ว ตาม
เงื่อนไขระยะเวลาที่ไดต้กลง และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

3. กลุ่มผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายนอก 
 

- กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 

- การรายงานข้อมูลให้
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.
2558 ก าหนด 
(มาตรา 31 32 และ
มาตรา 33) 
- สอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท ์
 
 

- ปฏิบัติตามที่พระราชบญัญัติการบริหารทุน
หมุนเวียนพ.ศ.2558 ก าหนด 
- กองทุนฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
- กองทุนฯ มีความมั่นคง 
- มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

- ชุมชนและสังคม - พบปะเพื่อรับฟัง
ผลกระทบ 
จากชุมชน 

- สนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ในชุมชน 
- ไม่สรา้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
และสังคม 
 
 

 

 
 
 

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๓๐ 

ส่วนท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
 

 

๓.๑ ภาพรวม  
 

 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 “เป็นแหล่งเงินทุนคุณภาพเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีศักยภาพอย่าง
ยั่งยืน และมีรายได้ที่ม่ันคง” 
 

 ค านิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 แหล่งเงินทุนคุณภาพ หมายถึง กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐาน โดยการให้บริการ
เงินกู้ของกองทุนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได ้
 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑) ร้อยละการจัดเก็บรายได้เงินต้นและดอกเบี้ย 

๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ  
 ๓.๑.๒ พันธกิจของเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 บริหารจัดการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง โดยการให้บริ
การเงินกู้ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อขยายโอกาสการมีงานท าแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีรายได้อย่างยั่งยืน 

 
๓.๑.๓ วัตถุประสงค์/นโยบาย/เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพ่ือสร้าง

อาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 

๓.๑.๔ เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals) 
 ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่กู้ยืมเงินจากกองทุนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง และมีศักยภาพในการ

ด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
 

๓.๑.๕ ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว (Strategic Issues) 
ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ การบริหารจัดการกองทุนให้มั่นคง   
ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาบริการของกองทุน 
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 ๓.๑.๖ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) จ าแนกตามมิติการประเมินผลกองทุนฯ 

 มิติผลการด าเนินงานด้านการเงิน มี ๑ เป้าประสงค์ ได้แก่ 

  ๑) กองทุนมีผลการด าเนินการด้านการเงินที่ดี 
 มิติด้านลูกค้า หรือการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มี ๒ เป้าประสงค์ ได้แก่ 

๒) ผู้รับงานไปท างานที่บ้านมีความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีจิตส านึก
เกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓) ผู้ใช้บริการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีความพึงพอใจ 

 มิติด้านปฏิบัติการ มี ๑ เป้าประสงค์ ได้แก่ 

๔) การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีประสิทธิภาพ 

 มิติด้านการบริหารจัดการกองทุน มี ๓ เป้าประสงค์ ได้แก่ 
๕) การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

๖) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของ
กองทุนฯ 
 

๓.๑.๗ ผลผลิตและผลลัพธ์ของกองทุน 

 ผลผลิต ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับเงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ใน
การผลิต และเพ่ิมขยายการผลิต 

 ผลลัพธ์ ผู้รับงานไปท าที่บ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถช าระหนี้คืนกองทุนเพ่ือผู้รับงานไป
ท าท่ีบ้าน 
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ภาพที่ ๓-๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
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ภาพที่ ๓-๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
กับแผนระดับที่ ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง 
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๓.๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนให้ม่ันคง 
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) กองทุนฯ มีผลการด าเนินการด้านการเงินที่ดี (G1) 
 (๒) การบริหารจัดการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (G5)  
 (๓) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (G6) 
 (๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุน (G7) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย  
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ร้อยละการจัดเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย (K1) 
 (๒) ร้อยละมูลค่าหนี้ค้างช าระท่ีติดตามได้ (K2) 
 (3) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน (K6) 
 (4) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (K7) 
 (5) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (K8)  
 (6) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (K9) 
 (7) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริหารกองทุน (K10) 
 (8) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี (K11) 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาการจัดเก็บรายได้เงินต้นและดอกเบี้ย (S1) 
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามหนี้ค้างช าระ (S2) 
 (๓) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (S5) 
 (๔) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร (S6) 
 (๕) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ (S7) 
 (๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ (S8)  
 
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) ผู้รับงานไปท างานที่บ้านมีความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานและมีจิตส านึกเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (G2) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย 
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
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 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์/ปรับปรุง
กระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (K3) 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) เสริมสร้างศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้านในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (S3) 
 
 ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาบริการของกองทุน  
 ๑) เป้าหมาย 
 (1) ผู้ใช้บริการกองทุนฯ มีความพึงพอใจ (G3) 
 (๒) การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้านมีประสิทธิภาพ (G4) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย 
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ (K4) 
 (๒) ร้อยละความส าเร็จในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ(K5) 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานและการบริการของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ (S4) 
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ตารางท่ี ๓-๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
(เรียงตามล าดับมิติการประเมินองค์กรแบบสมดุล) 

 
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา ที่  ๑ การบริหาร
จัดการกองทุนให้มั่นคง 

G1 กองทุนฯ มีผลการด าเนินการด้านการเงินท่ีด ี K1) ร้อยละการจัดเก็บรายได้เ งินต้นและ
ดอกเบี้ย 

S1) พัฒนาการจัดเก็บรายได้เ งินต้นและ
ดอกเบี้ย 

K2) ร้อยละมูลค่าหนี้ค้างช าระที่ติดตามได้ S2) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ค้าง
ช าระ 

G5 การบริหารจัดการกองทุน เพื่อผู้ รับงาน 
ไปท าที่บ้านมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

K6)  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการก ากั บดู แลของคณะ 
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

S5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

G6 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

K7) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S6) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

K8) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
K9) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

S7) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ  

G7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของ
กองทุนฯ 

K10) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ 

S8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการ 

K11) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี 
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ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก แนวทางการพัฒนา 
ประ เด็ นการพัฒนาที่  ๒  การพัฒนา
ศักยภาพผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

G2 ผู้รับงานไปท างานที่บ้านมีความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินงานและมีจิตส านึก
เกี่ ย วกับความรับผิดชอบด้ านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ปรับปรุง
กระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

S3) เสริมสร้างศักยภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ในกา ร เพิ่ มมู ลค่ าผลิ ตภัณฑ์ /ปรั บปรุ ง
กระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบริการ
ของกองทุน 

G3 ผู้ใช้บริการกองทุนฯ มีความพึงพอใจ K4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กองทุนฯ 

- ไม่มี - 
เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ทีไ่ด้มาจากการ
ด าเนินงานและการบริหารอื่น ๆ ของกองทุนฯ   
และมเีพียงกิจกรรมตามตัวช้ีวัดเพือ่ส ารวจ
ความพึงพอใจเท่านั้น 

 G4 การด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ 
 

K5)  ร้ อยละความส า เ ร็ จ ในการ ให้ กู้ ยื ม
เงินกองทุนฯ ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 

S4) พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานและ
การบริการของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 39 
 

ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๑ ด้านผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
G1 กองทุนฯ มีผลการ
ด าเนินการด้านการเงิน
ที่ด ี

K1)  ร้ อยละการจั ด เ ก็ บ
รายได้เงินต้นและดอกเบี้ย 

๙4.31 ๙5 ๙5 ๙5 S1) พัฒนาการจัดเก็บรายได้เงิน
ต้นและดอกเบี้ย 

-กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายได้เงินต้นและดอกเบี้ย  
 

K2) ร้อยละมูลค่าหนี้ค้าง
ช าระที่ติดตามได้ 

100 100 100 100 S2)  เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ กา ร
ติดตามหนี้ค้างช าระ 

- กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเร่งรดัตดิตาม
หนี้ค้างช าระ 
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ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปบีัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๒ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านลกูคา้) 
G2 ผู้รับงานไปท างานที่
บ้านมีความรู้ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนิน 
งานและมีจิตส านึกเกี่ยว 
กับความรับผิดชอบด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

K3) ร้อยละของผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านที่ ได้รับการ
พั ฒ น า เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ / ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

65.07 80 80 80 S3) เสริมสร้างศักยภาพผู้รับ
งานไปท าที่บ้ านในการเพิ่ม
มู ลค่ าผลิตภัณฑ์ /ปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตที่แสดงความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

G3 ผู้ใช้บริการกองทุนฯ 
มีความพึงพอใจ 

K4) ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการกองทุนฯ 

95 95 95 95 - ไม่มี - 
เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ที่ได้มาจากการด าเนินงาน 
และการบริหารอื่น ๆ ของ
กองทุนฯ และมีเพียงกิจกรรม
ตามตัวช้ีวัดเพื่อส ารวจ 
ความพึงพอใจเท่านั้น 
 

-  กิจกรรมการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการของ
กองทุนฯ  

 

  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 41 
 

ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๓ ด้านปฏิบัติการ 
G4 การด าเนินงานของ
กองทนุมีประสิทธิภาพ 

K5) ร้อยละความส าเร็จใน
การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ตาม
วงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 

100 100 100 100 S4) พัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานและการบริการของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมการทบทวนและจัดท า
แผนการปล่อยกู้เงิน กองทุนเพื่อ
ผู้ รับงานไปท าที่บ้ านประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ 
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ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปบีัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการกองทุน 
G5 การบรหิารจัดการ
กองทุนเพื่อผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล 

K6) ระดับความส าเร็จใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลของคณะกรรม 
การบริหารทุนหมุนเวยีน 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

S5) พัฒนาระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ฯ  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาล 

- กิจกรรมการก ากับดูแลการด าเนิน 
งานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 
2567-2569 และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี 2567 
 

G6 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

K7) ร้อยละของบุคลากร 
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ S6) พัฒนาความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีด้านส่งเสริมการรับงานไป
ท าท่ีบ้านและด้านกองทุนเพื่อผูร้ับงาน
ไปท าที่บ้าน 

 

 K8) ร้อยละของบุคลากร
กองทุนที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐  -  กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒน า บุ ค ล ากร 
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

K9) ระดับความส าเร็จของ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

S7) พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 43 
 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
256๗ 
-  กิจกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
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ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปบีัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ต่อ) 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการกองทุน (ต่อ) 
G7 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ
ของกองทุนฯ 
 

K10) ระดับความส าเรจ็ของ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลั
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการของกองทุน 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

S8) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทลัสนับ 
สนุนการบริหารจดัการและ
การบริการ 

- กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งเสริม 
การมีงานท า 
- กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบบรหิารจดัการลูกหนี้กองทุนฯ 
และระบบรับ-จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารจัดการ
ลูกหนี้กองทุนฯ 
- กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์กองทุนฯ 
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดกาสารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS)  

K11) ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัลประจ าป ี

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๗ 
– ๒๕๖๙ และจัดท าแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี256๗ 
-  กิจกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 45 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนปฏิบัติการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 
 

การน าแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาวเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงก าหนดแนวทางการ
น าแผนปฏิบัติการระยะยาว (แผนเชิงกลยุทธ์) ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) กองทุนฯ สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว  
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานภายในกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมชี้แจง 
การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

2) คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุน สื่อสาร แผนฯ ไปสู่ผู้บังคับบัญชา  
และผู้ปฏิบัติงานตามล าดับชั้น เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์การให้ความส าคัญกับการด าเนินงานแผนฯ และการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล 

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตามแผน   

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  

5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหา  
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุน  
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาวที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
เป็นรายเดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลไปยังผู้บริหารระดับสูง
ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในรูปรายงานประจ าปี
งบประมาณละ 1 ครั้ง  
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ส่วนท่ี ๕ 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ กับโครงการ มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ 
โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเสมอ และแผนปฏิบัติการจะมีความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติ
หากปราศจากโครงการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนขององค์กร 
ที่รวบรวมโครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในอนาคต หรือในปีบัญชีต่อไป ฉะนั้น โครงการคือฐาน
หรือเค้าโครงของแผนปฏิบัติการ หากแผนปฏิบัติการขาดโครงการที่ดีย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพ  
ของแผนปฏิบัติการที่ไม่อาจน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ คือการน าเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินการนั่นเอง 
 โครงการถือเป็นแผนหน่วยย่อยที่สุดของระบบการวางแผน และเป็นแผนงานที่วิเคราะห์และจัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวัง
ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของโครงการที่ชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้การบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
บุคคลในพ้ืนที่นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือโครงการเป็นการก าหนดการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจ าในรายละเอียดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือการผลิตและการ
ให้บริการ ๒) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของแผนงาน และ ๓) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ 
โดยปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการมีกระบวนการและ
ขั้นตอนคล้ายคลึงกับกระบวนการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา 
การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การด าเนินงานตามโครงการ และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน และ
การประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ฉบับนี้  
คณะท างานและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) แนว
ทางการพัฒนา (กลยุทธ์) เพ่ือน ามาก าหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในปีบัญชี ๒๕๖๖ และเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าโครงการในแผนปฏิบัติการไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด จึง
ได้ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการไว้เป็น ชื่อโครงการและกิจกรรมส าคัญในโครงการ  หรือกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ  ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน เมื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะน าโครงการใดไปปฏิบัติ ก็สามารถน ารายละเอียดของโครงการนั้นในแผนปฏิบัติการ
ไปบรรจุลงในข้อเสนอโครงการได้ทันที และก าหนดกิจกรรมในรายละเอียด งบประมาณ ให้เหมาะสม เพ่ือการ
ขออนุมัติจากผู้บริหารในการน าไปด าเนินงานต่อไป ซึ่งต้องมีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลเป็นระยะ ๆ จนสิ้นสุด
โครงการ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ระยะยาว ปรากฏตามตารางแผนปฏิบัติการเรียงตามล าดับประเดนการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

ภายใต้แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘    



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 49 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   G1 กองทุนฯ มีผลการด าเนินการด้านการเงินท่ีด ี
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K1) ร้อยละการจัดเก็บรายได้เงินตน้และดอกเบีย้  
แนวทางการพัฒนา  S1) พัฒนาการจัดเก็บรายไดเ้งินตน้และดอกเบีย้ 
  

โครงการ/กิจกรรม และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1 .  กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ จั ด เ ก็ บ
รายได้และดอกเบี้ย 
 - รวบรวมข้อมูลผู้รับงานฯ 
ที่ต้องจัดเก็บรายได้เงินต้น
และดอกเบี้ย 
 - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการจัดเก็บรายได้เงินต้น
และดอกเบี้ย 
 - ก าหนดมาตรการในการ
เร่งรัดการจัดเก็บเ งินต้น
และดอกเบี้ย 
 - ด าเนินการตามมาตรการ 
 - ติดตามผลและประเมิน 
ผล 

เพื่อจัดเก็บ
รายได้เงินต้น
และดอกเบีย้ 

ร้อยละการ
จัดเก็บรายได้
เงินต้นและ
ดอกเบี้ย 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๔ ) 
 

            - งานการเงิน
และบัญช ี
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   G1 กองทุนฯ มีผลการด าเนินการด้านการเงินท่ีด ี
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K2) ร้อยละมลูค่าหนี้คา้งช าระที่ตดิตามได ้  
แนวทางการพัฒนา  S2) เพิ่มประสิทธิภาพการตดิตามหนี้ค้างช าระ 
  

โครงการ/กิจกรรม และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมาย
ของโครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  
ก.ย
. 

๑. กิจกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเร่งรัด
ติดตามหน้ีค้างช าระ 
- วิเคราะห์ลูกหนี้และ
จัดท าแผนลดมูลค่าหนี้
ค้างช าระ 
-  เ ร่ ง รั ดติ ดตามการ
ช าระหนี้ตามแผนลด
มูลค่าหนี้ค้างช าระ 
-  ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ
ประเมิน ผล 

เพื่อเร่งรัดติด 
ตามหนี้ค้าง
ช าระ 

ร้อยละมูลค่า
หนี้ค้างช าระ
ที่ติด ตามได้ 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙0) 
 

            - งานการเงิน
และบัญช ี

 
  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 51 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   G2 ผู้รับงานไปท างานท่ีบ้านมีความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานและมีจติส านึกเกี่ยว กับความรับผิดชอบดา้นสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K3) ร้อยละของผู้รับงานไปท าที่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลติภณัฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  S3) เสริมสร้างศักยภาพผู้รบังานไปท าท่ีบ้านในการเพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑ์/ปรับปรุงกระบวนการผลติที่แสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  

โครงการ/กิจกรรม และ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพผู้รบังานไปท าที่
บ้าน 
  - ให้ความรู้ที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน 
  - ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลติ 
ภัณฑ์และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การ
ประหยดัวัสดุ อุปกรณ์ใน
การผลิตและการให้บริการ 
โดยการใช้ซ้ าหรือน ากลับมา
ใช้ใหม ่
  - ติดตามผลการด าเนิน 
งานและการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภณัฑ ์

เพื่อใหผู้้รับ
งานไปท างาน
ที่บ้านมีความรู้
และ สามารถ
เพิ่มศักยภาพ
ในการด าเนิน 
งาน มีจิตส านึก
เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบ
ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านที่เข้ารับ
การอบรมมี
การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ผลิตที่แสดง
ความรับผิด 
ชอบต่อสังคม
และสิ่งแวด 
ล้อม 
(ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65) 

           

 

600,000  งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ. 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 
เป้าหมาย   G3 ผู้ใช้บริการกองทุนฯ มีความพงึพอใจ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  -ไม่ก าหนดแนวทางการพัฒนา เนือ่งจากเป็นผลจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน- 
  

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. กิจกรรมการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของกองทุนฯ 
- ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจ 
- รวบรวมข้อมูลผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ 
- สรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจ 
- รายงานผลการด าเนิน 
การส ารวจความพึงพอใจ  

เพื่อส ารวจความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการ 

- ร้อยละความ
พึ งพอใจของ
ผู้รับงานไปท า
ที่บ้านที่ขอเงิน
กู้ยืม 
( ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
ร้อยละ 85) 
 
 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 

 
 

  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 53 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G4 การด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K5) ร้อยละความส าเร็จในการให้กูย้ืมเงินกองทุนฯ ตามวงเงินท่ีไดร้ับอนุมัติ 
แนวทางการพัฒนา  S4) พัฒนาและปรับปรุงการด าเนนิงานและการบริการของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ของโครงการ 

ปีบัญชี 256๕ ปีบัญชี 256๖ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  
 

๑. กิจกรรมการ
ทบทวนและจัดท า
แผนการปล่อยกู้เงิน 
กองทุนเพ่ือผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ 
- ส ารวจความต้องการ
กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
- น าผลส ารวจมา
จัดท าแผนการปล่อยกู้ 
และเสนคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
- ขออนุมัติประมาณ
การรายจ่ายเพื่อการ
ปล่อยกู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการกู้ยมื
เงินกองทุนฯ ให้กับ

เพื่อทบทวน
และจัดท า
แผนการ
ปล่อยกู้ยืมเงิน 
กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้าน
ประจ าปีบญัชี 
256๗ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ในการให้
กู้ยืม
เงินกองทุน
ตามวงเงิน
ที่ได้รับ
อนุมัต ิ
(ร้อยละ 
๑๐๐) 

                 -  
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
ของโครงการ 

ปีบัญชี 256๕ ปีบัญชี 256๖ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

ผู้รับผิดชอบ 
  

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  
 

กระทรวงการคลัง 
พิจารณาอนุมัต ิ
- จัดท าแผนการปล่อย
กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
- ด าเนินการปล่อยกู้
ประจ าปีบญัชี 2566 
- สรุปผลและรายงาน
ผลต่อคณะ
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 55 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G5 การบริหารจัดการกองทุนฯ มปีระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K6) ระดับความส าเร็จในการเพิม่ประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรม การบริหารทุนหมุนเวยีน 
แนวทางการพัฒนา  S5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. กิจกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
- การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน 
- การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการกองทุนฯ 
ประจ าปี  
- การเปิดเผยข้อมลูข่าว 
สารแกผู่้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

เพื่อก ากับดูแล
การด าเนินงาน
ข อ ง ก อ ง ทุ น ฯ 
โ ด ย ค ณ ะ 
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
ติดตามก ากับ
ดูแลของคณะ 
กรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
 
(คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ
มีติดตามการ
รายงาน
ครบถ้วนเป็น
รายไตรมาส) 

            - กส. 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G5 การบริหารจัดการกองทุนฯ มปีระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K6) ระดับความส าเร็จในการเพิม่ประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรม การบริหารทุนหมุนเวยีน 

แนวทางการพัฒนา  S5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
โครงการ/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า

เป้าหมายของ
โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๒. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการเ พ่ือทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ก อ ง ทุ น  ร ะ ย ะ ย า ว 
ประจ าปีบัญชี  2567-
2 5 6 9  แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี 2567 
-  ท บ ท ว น  แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
บัญชี 256๖ ของกองทุนฯ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ 
แนะของที่ประชุม 

เพื่อทบทวน
และจัดท า
แผนปฏิบัติ
การด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ระยะ
ยาว ประจ าปี
บัญชี 2567-
2569 และ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2567 

ระดับความ 
ส าเรจ็ในการ
เพื่อทบทวน
และจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ระยะ
ยาว ประจ าปี
บัญชี 2567-
2569 และ
จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 
2567 
 
 
 

            103,200  กส. 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
-  น า เ ส น อ แ ผ น ฯ  ต่ อ
คณะกร รมกา รบริ ห าร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อแผนฯ 
 -  ปรับปรุ งแก้ ไขแผนฯ 
ต า ม ข้ อ เ ส น อแน ะของ
คณะกรรมการและส่งแผน
ให้กรมบัญชีกลาง 
 

(ส่งให้
กรมบัญชีกลาง
อย่างน้อย 30
วันก่อนเริ่มปี
บัญชี 2566) 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

 เป้าหมาย   G6 บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K7) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา  S6) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. โครงการสัมมนาเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้านส่งเสริมการรับงานไป
ท าที่บ้านและด้านกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
-  ขออนุมัติ จัด โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฯ 
- ด าเนินการฝึกอบรมฯ 
- ประเมินผลการฝึกอบรม
สัมมนาฯ 
- สรุปผลและรายงานผล
การฝึกอบรมสัมมนาฯ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติ  
ง า น ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
อบรมพัฒนาม ี
ความรู้  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

            30,000 กส. 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   G6 บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K8) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
แนวทางการพัฒนา  S6) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
2. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  
-  ส ารวจและประเมิน
ความต้องการฝึกอบรม
และพัฒนาของบุคลากร
เป็นรายบุคคล 
-  บุ คล ากรจัดท าแผน 
พัฒนารายบุคคล (IDP) 
- ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
- ผู้บังคับบัญชาติดตาม
ผ ล ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
บุคลากรเป็นรายบุคคล 
- สรุปผลและรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

เ พื่ อ พั ฒ น า
บุคลากรกองทุน
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

ร้อยละ 100
ของบุคลากร
กองทุนที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนาราย 
บุคคล (IDP) 
อย่างน้อย 
จ านวน 1 
หลักสตูร 
 

            - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ. 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   G6 บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K9) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนวทางการพัฒนา  S7) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการเ พ่ือทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะยาว ประจ าปี
บัญชี  ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 256๗ 
-ทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
กองทุนฯ ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ และ
แผนปฏิบัติการทรัพยากร
บุคคลกองทุนฯ ประจ าปี
บัญชี 256๖ 

เพื่อทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติ
ก า ร ด้ า น ก า ร
บริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะยาว 
ประจ าปี บัญ ชี  
๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี บัญ ชี  
256๗ 

ระดับความ 
ส าเรจ็ของการ
ทบทวนและ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
การด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ระยะ
ยาว ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ 
– ๒๕๖๙ และ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 256๗ 
 

            - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 
-  น า เ ส น อ แ ผ น ฯ  ต่ อ
คณะกร รมกา รบริ ห าร
กองทุนฯ เพื่ อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อแผนฯ 
 -  ปรับปรุ งแก้ ไขแผนฯ 
ต า ม ข้ อ เ ส น อแ น ะของ
คณะกรรมการและส่งแผน
ให้กรมบัญชีกลาง 
 
 
 

  (ส่งให้
กรมบัญชีกลาง
อย่างน้อย 30
วันก่อนเริ่มปี
บัญชี 2566) 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   G6 บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K9) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนวทางการพัฒนา  S7) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๒.  กิ จกรรมการก ากับ
ติดตามการด า เ นินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริ ห า รทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
-  ด า เ นิ น ง านตามแผน 
ปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
-  ก า กั บ  ติ ด ต า ม  ก า ร
ด าเนินงานตามแผนฯ 
- สรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ 
 

เ พื่ อ ก า กั บ ติ ด 
ตามการด าเนิน 
ง า น ต า ม แ ผ น 
ปฏิบัติการด้าน
ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

ร้อยละ 100
ของ
ความส าเร็จข
ในการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าปี  
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 

            - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K10) ระดบัความส าเรจ็ของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนบัสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุน  
แนวทางการพัฒนา  S8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับ สนุนการบรหิารจัดการและการบริการ 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1. กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า   
- จัดส่งหนังสือเปิดทดสอบการ
ใช้ระบบฯ ไปยังหน่วยปฏิบัต ิ
- เปิดทดสอบการบันทึกข้อมูล
ระบบจดทะเบียนผู้รับงานไปท า
ที่บ้านผ่านระบบออนไลน ์
- แจ้งปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ระหว่างการใช้งาน (ถ้ามี) 
- ส่วนกลางประสานงานการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทีม
ผู้ดูแลระบบ 
- จัดอบรมการใช้งานของระบบ
ส่งเสริมการรับงาน 
- วัดความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบส่งเสรมิการมีงานท า   
- รายงานผลกิจกรรมปรับปรุง
ระบบส่งเสรมิการมีงานท า  

 เพื่อจัดท า
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และดิจิทลั
สนับสนุนการ
ให้บริการผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสียของ
กองทุนฯ 

ผลผลิต 
- ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ต่ อ ร ะ บ บ
ส่งเสริมการมี
ง า น ท า   
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70  
ผลลัพธ ์
- มีฐานช้อมูล
ผู้รับงานไปท า 
ที่ บ้ า น  เ พื่ อ
สนับสนุนการ
ให้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนฯ  

            - งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
2. กิจกรรมจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบบริหารจัดการลูกหน้ี
กองทุนฯ และระบบรับ-
จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการบริหารจัดการ
ลูกหน้ีกองทุนฯ 
- กองทุนฯ จัดท าตาราง
แนบท้ายสัญญาจัดส่งไปยัง
หน่วยปฏิบัติที่จดัท าสญัญา
กู้ยืมเงินกับกองทุนฯ 
- หน่วยปฏิบัติเจ้าของ
ข้อมูลผู้ยมืเงินกองทุนฯ 
น าเข้าข้อมูลการกู้ยืม
เงินกองทุนฯ ผ่อนช าระหนี้
ของผู้กู้แต่ละรายผ่านระบบ
บริหารจดัการลูกหนี้
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา
ฐานข้อมูล
ของกองทุนฯ  
เพื่อใช้ในการ
แจ้งเตือนการ
ช าระหนี้
ให้กับผู้กู้ยืม
เงินกองทุนฯ  
 

ผลผลิต 
กองทุนฯ สามารถ
น าเข้าและส่ง
ข้อมูลงบทดลอง
เป็นรายเดือน 
และข้อมลูแผน – 
ผลรายรับและ
รายจ่าย ภายใน
วันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป
ครบถ้วน 
จ านวน 12 เดือน
ผลลัพธ ์
มีระบบทีส่ามารถ
น าเข้าข้อมูลการ
กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
และการผ่อนช าระ
หนี้ได้อย่างถูกต้อง  
มีความเป็น
ปัจจุบันและมี
ความน่าเชื่อถือ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
- หน่วยปฏิบัติเจ้าของ
ข้อมูลผู้ยมืเงินกองทุนฯ 
พิมพ์ใบแจ้งหนี้แจ้งเตือน
การช าระหนี้แต่ละเดือน
จัดส่งให้ผู้กูย้ืมเงินกองทุนฯ 
- หน่วยปฏิบัติเจ้าของ
ข้อมูลผู้ยมืเงินกองทุนฯ 
พิมพ์รายงานการรับช าระ
เงินจัดส่งให้ส่วนกลาง  
เป็นประจ าทุกเดือน 
- เจ้าหน้าท่ีส่วนการปดิงบ
ทดลองประจ าเดือน 
- รายงานการน าเข้าและส่ง
ข้อมูลงบทดลองเป็นราย
เดือน และข้อมลูแผน – ผล
รายรับและรายจ่าย  
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป 
- วิเคราะห์ข้อมลู/
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
- จัดท าข้อมูล/ฐานข้อมลู 
ที่จ าเป็น 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
- สรุป/ประเมินผลการใช้
งานฐานข้อมูลฯ และระบบ
สารสนเทศฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
3. กิจกรรมการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบนเว็บ ไซ ต์
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท า
ที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
-  วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะจั ดท า
ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่จ าเป็น
เพื่อน ามาเผยแพร่ 
- ปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์
ของกองทุนฯให้มีความ
ทันสมัย (update) 
อยู่เสมอ 
- สรุปจ านวนการเข้าใช้งาน
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ ก อ งทุ นฯ 
ป ร ะ จ า เ ดื อ น  น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการผ่านเว็บไซต์
กองทุนฯ (ถ้ามี) 

เพื่อปรับปรุงช่อง
ทางการน า เข้ า
ข้ อ มู ล ต า ม
ภารกิจ รวมถึง
ข้อมูลด าเนินงาน
ทั้ ง ในด้ านทา ง
การเงินและไม่ใช่
ด้านทางการเงิน
ของกองทุนฯ ให้
มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
- มีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลในด้าน
ภารกิจของ
หน่วยงานผล
การด าเนินงาน
ทั้งในด้านทาง
การเงินและ
ไม่ใช่ด้าน
ทางการ
เงินกองทุนฯ มี
ความถูกต้อง 
และเป็น
ปัจจุบัน 
ผลลัพธ ์
- มีช่องทางใน
การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนฯ 
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
4. กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดกาสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (MIS)  
– รวบรวมและจัดท าข้อมลู
ด้านการเงินและด้านท่ีไม่ใช่
การเงิน เป็นรายเดือน 
- น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการด้านการเงินและ
ด้านที่ไม่ใช่การเงินบน
ระบบ MIS เป็นรายเดือน 
- ติดตามการเข้าใช้งาน
ระบบ MIS ของผู้บริหาร
กองทุนฯ 
- สรุปผลกิจกรรมและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ติดตามเสนอ
คณะกรรมการบรหิร
กองทุนฯ ณ สิ้นปีบัญช ี

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การติดตาม
บริหารจดัการ
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ร้อยละ 100
ของ
ความส าเร็จใน
การน าข้อมูล
สารสนเทศ
เสนอต่อ
ผู้บริหาร
กองทุนฯ  
เป็นรายเดือน 
 
- จ านวนครั้ง/
เดือนที่
ผู้บริหาร
กองทุนฯ  
มีการตดิตาม
ผลการ
ด าเนินงาน
(อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง) 

            - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 69 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย    G7 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  K11) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการดิจิทลัประจ าป ี
แนวทางการพัฒนา   S8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการบรหิารจัดการและการบริการ  
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบั ติการเ พ่ือทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว ประจ าปี
บัญชี  ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และจัดท าแผน ปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 256๗ 
- ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว กองทุนฯ 
ประจ าปีบญัช ี๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘ และแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล กองทุนฯ ประจ าปี
บัญช ี256๖  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 
 

เพื่อโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ
ยาว ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 
256๗ 

ระดับความ 
ส าเรจ็ของการ
โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล
ระยะยาว 
ประจ าปีบญัชี 
๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 
256๗   
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
- น า เ ส น อ แ ผ น ฯ  ต่ อ
คณะกร รมกา รบริ ห าร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อแผนฯ 
 - ปรั บปรุ งแก้ ไ ขแผนฯ 
ต า ม ข้ อ เ ส น อแ น ะของ
คณะกรรมการและส่งแผน
ให้กรมบัญชีกลาง 
 

 (ส่งให้
กรมบัญชีกลาง
อย่างน้อย 30
วันเริ่มปีบญัชี 
2566) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย    G7 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  K11) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการดิจทิัลประจ าปี 
แนวทางการพัฒนา   S8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับ สนุนการบรหิารจัดการและการบริการ 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๒. กิจกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัลไปยังผู้ปฏิบัต ิ
- ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติดิจิทลั 
- ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
- สรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ 
 

 เพื่อก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าป ี

ร้อยละ 100
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปี  
 

            - งาน
นโยบาย

และ
แผนงาน
กองทุนฯ 

 



 แผนปฏิบตัิการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านระยะยาว ประจ าปบีัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  

 

๗๒ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
(SWOT Analysis) 

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๗๔ 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายในของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

1. กองทุนมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยเฉพาะคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนฯ ช่วยให้ค าแนะน า ท าให้การพิจารณาวาระใน
การประชุมมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบอย่างรอบคอบมาก (3.61)  

2. กองทุนมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้สอดคลองกับสถานการณ์ (3.52)  
3. ระเบียบกองทุนฯ เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล (3.84) 
4. กองทุนฯ มีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ช่วยพิจารณาและตรวจสอบ

ข้อมูลการกู้ยืมเงินที่รอบคอบและรัดกุม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ (3.74) 
5. กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ท่ีชัดเจน (3.77) 
6. กองทุนฯ มีช่องทางการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สะดวกในการรับช าระเงิน ของผู้กู้ยืม

เงินกองทุนฯ (3.48) 
7. กองทุนฯ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าแหล่งเงินกู้อ่ืนที่ให้กู้ยืม (3.58) 
8. กองทุนฯ มีระบบบัญชีที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก (3.74) 
9. กองทุนฯ มีความน่าเชื่อถือในการปล่อยเงินกู้เนื่องจากเป็นหน่วยงานของราชการ (3.82) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. กองทุนฯ ไม่มีโครงสร้างอัตราก าลังที่รับผิดชอบด้านกองทุนฯ โดยตรง ต้องใช้บุคลากรของกองส่งเสริมการ
มีงานท า มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน จะท าให้การ
บริหารงานขาดความต่อเนื่อง (3.39) 

2. รายได้จากดอกเบี้ยจากการด าเนินงานของกองทุนฯ ไม่เพียงพอในการบริหารงานกองทุนฯ (3.29) 
3. กองทุนฯ ขาดระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน

การวางแผนบริหารจัดการกองทุนฯ ของผู้บริหาร (3.16) 
4. การด าเนินโครงการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านในแผนปฏิบัติการ ไม่สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖๕ ได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเงินกองทุน (3.13) 
5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ มีการโยกย้ายและมีการสับเปลี่ยนงานบ่อย (3.25) 
6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไม่ถือปฏิบัติตามคู่มือโดยเคร่งครัดท าให้เกิดความเสียหายในการบริหาร

หนี้สิน (3.13)  



 
 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้านระยะยาว ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ๗๕ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายในของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 

โอกาส (Opportunities)  

 
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 พ.ศ. 2564 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (+1.6%) ส่งผลให้การ

บริโภคภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น (+0.3%) และมีแนวโน้มการลงทุน การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจปี 2565 ที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ท าให้มีแนวโน้มต้องการขอรับการกู้เงินกองทุนฯ 
เพ่ิมข้ึน (3.19) 

2. จากก าลังแรงงานทั้งหมด 38.63 ล้านคน มีผู้ที่ เป็นแรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคน  
(ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจแรงงาน) ซึ่งแรงงานนอกระบบ ส่วนมากเป็นกลุ่มผู้มาขอรับเงินกองทุนผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน (2.87) 

3. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ระเบียบกรมการจัดหางานว่า
ด้วยการบริหารกองทนุเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 ช่วยสนับสนุนการด าเนินของกองทุนฯ และเกิดความคล่องตัว  
(3.58) 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในด้านการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
ส่งเสริมการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้คนมีอาชีพและรายได้  (3.39) 

5. รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การเร่งสร้างโอกาส 
อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเอ้ือต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่ต้องการให้คนมีอาชีพและมีรายได้ 
(3.36) 

6. รัฐบาลมีมาตรการทางการเงินช่วยเสริมสภาพคล่องและแบ่งเบาภาระ โดยออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ท าให้ผู้ประกอบการสามารถประคับประคองกิจการส่งผลให้มีการจ้างงานกลุ่มผู้ที่รับงานไปท าที่บ้าน
ต่อไป (3.35) 

7. กรมบัญชีกลางได้อนุมัติโครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนฯ โดยให้บุคลากรของกองส่งเสริมการมีงานท า 
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนส่งผลให้มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (3.45) 

8. ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย Internet มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและ
ทันสมัย เช่น สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม (Social Media & Network) ส่งผลทางบวกต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารกองทุนฯ และสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบัติงานได้อย่างแพร่หลาย (3.68) 

  



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน ๗๖ 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)  

1. สถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้มีการจ้างงานลดลง ส่งผลให้ความสามารถ 
ในการผ่อนช าระของผู้กู้ลดลง รวมถึงการติดตามการช าระหนี้ของกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
(ปัจจุบันเก็บได้ 43.42 % จากเป้า 95%)  (3.84) 

2. สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีจ านวนผู้ว่าจ้างลดน้อยลง จึงท าให้ผู้รับงาน/ 
กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มีรายได้น้อยลง ส่งผลให้กองทุนฯ มีรายได้น้อยลง (กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติให้มี
การปรับเป้าหมายการด าเนินงานจากร้อยละ 98 ในปี 2564 ปรับลดเหลือร้อยละ 95 ในปี 2565)   
(3.68) 

3. อัตราค่าตอบแทนต่อชิ้นงานมีอัตราที่ต่ าประกอบกับปริมาณการจ่ายงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ไม่สม่ าเสมอ ท าให้ผู้ที่จะมารับงานไปท าที่บ้านไม่สนใจรับงานไปท าและมีจ านวนน้อยลง (3.45) 

4. นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ว่าจ้าง ไม่กล้าแสดงตัว เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับการช าระภาษี และ
การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ท าให้กองทุนฯ ขาดแหล่งข้อมูลการจ้างงานที่ครบถ้วน  (3.61)

 
  


