
 

   

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว  
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 2566-2568 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ  
ประจ าปีบัญชี 2566 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ก 
 

ค าน า 

 
       ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 256๕ ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ได้ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ 5.2 การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ข้อที่  2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรั พยากรบุคคล  
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ประเด็นย่อยในการพิจารณา  
1) ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล  1.2) การจัดท า/ทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 256๖ วัดระดับความส าเร็จที่
ระดับ 5  การจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 256๖ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ รวมทั้ง มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายใน 
ปีบัญชี 256๕ 

 กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖-256๘ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีบัญชี 256๖ ฉบับนี้ขึ้นมา โดยได้มีการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ รวมทั้งได้น าปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรคจาการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
และอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
ในครั้ งนี้ ด้ วย ซึ่ งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์  (Strategic Planing)  
และกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. และได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖-256๘ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 256๖ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านกองทุนฯ  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการท างานของกองทุนฯ ให้ก้าวหน้าและ
บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ -256๘ และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 256๖ ต่อไป 

กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พฤษภาคม 2565 

 



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 (แผนระดับที่ ๒) ๙  
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 
  แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ๑๙ 
  ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๓ 
  ๒) ระบบราชการ ๔.๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ๑5  
  ๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ๑7 
  ๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี ๒๒  
  ๕) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน   ๒๔ 
 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ๒๘ 
 ๓.๑ ภาพรวม  (ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน) ๒๘ 
 ๓.๒ ภาพรวม (ตามภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) ๓๐ 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติการระยะยาว ๓2  
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ๓2 
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๓๒ 
  แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  36 
ส่วนที่ ๔ การน าแผนปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ  
และการติดตามประเมินผล 40 
 การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
ไปสู่การปฏิบัติ 40 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 40  

  



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 
 หน้า 

ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ๔1 
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ๔3 
ภาคผนวก ๕8 
 ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(SWOT Analysis) ๕9  
 
 



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 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล     ๓3 
ตารางที่ ๔-๑ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  
และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล     ๓๖ 
ตารางที่ ๔-๒ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘         37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ จ 
 

 

สารบัญรูปภาพ 

 
หน้า 

ภาพที่ ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓   ๑๑ 
ภาพที่ ๒ - ๒ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0      ๑๗ 
ภาพที่ ๒ - ๓ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   ๑๙ 
ภาพที่ ๒ - ๔ ภาพแสดงประเด็นการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕          ๒๐ 
ภาพที่ ๒ - ๕ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี  ๒๓ 
ภาพที่ ๒ - ๖ ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570  
ของกรมการจัดหางาน          ๒๖ 
ภาพที่ ๓ - ๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘       ๒๙ 
ภาพที่ ๓ - ๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ กับแผนระดับท่ี ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง ๓๑ 
ภาพที่ 3-3 ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ของกองทุนฯ    33 
ภาพที่ ๓-4 ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘     34 





 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 1 
 

สว่นที่ ๑  

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๖ - ๒๕๖๘  ฉบับนี้ คณะท างานได้ก าหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านให้สอดคล้องกระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Planning) และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี 256๖ – 256๘ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๖ และจัดท ารูปแบบของแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของแผนระดับที่ ๓ ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 ก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผลจากการวิเคราะห์ ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มุ่บุคลากรกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นมืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี” โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ๑ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระดับความส าเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ได้ทบทวนและก าหนดพันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนฯ คงประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์)  
ไว้ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  ประเด็นการพัฒนา 
ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร แต่ละประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์) ได้น ามาก าหนดเป้าหมาย 
ทั้งสิ้น ๔ ประเด็น ได้แก่ 1) CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตามแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 2) CSF2 บุคลากรทุกระดับมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) CSF3 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และ4) CSF๔ การจัดการ
ความรู้ในองค์กร ซึ่งน าไปก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)  
๖ ตัวชี้วัด และก าหนดค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ และแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ๔ รายการ ได้แก่  
S1) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ S2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร S3) พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และ S4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามล าดับ 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ปรากฏรายละเอียดตามส่วนที่ ๕ ประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)  
แต่ละรายการ จ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนท่ี ๒ 
ข้อมูลท่ัวไป และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
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 าท่ีบ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 

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 าที่บ้าน

จากผู้จ้างงาน 
4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 3 
 

5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกด าเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน 
2. วงเงินกู้/ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 

 

ประเภทผู้กู ้ วงเงินกู้ (บาท) ระยะเวลาช าระหน้ีเงินกู้ 

บุคคล 1 -   50,000 ช าระคืนภายใน  2 ปี 
กลุ่มบุคคล 1 -    50,000 ช าระคืนภายใน   2 ป ี

 50,001 - 100,000 ช าระคืนภายใน   4 ปี 

 100,001 - 300,000 ช าระคืนภายใน   5 ป ี

 

ระยะเวลาการพักช าระหนี้เงินต้น  ไม่เกิน  4  งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  3  ต่อปี กรณีผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ  2  ต่อปี 
 
ผลการด าเนินการ ปี 2548 – มษายน 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 
(กลุม่) 

- ตัดเย็บ  (เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า เสื้อผ้าตุ๊กตา 
เป็นต้น) 

209 325  

- งานปัก ถัก ทอ  (ถักวิกผม ทอผ้า ทอเสื่อ ปักผ้าคลุมผม 
ปักเลื่อม เป็นต้น) 

56 76  

- งานประดิษฐ์  (ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุ๊กตา เครื่องประดับ  ร้อย
ลูกปัด) 

22 74  

- งานหัตถกรรม (จักสานต่าง ๆ ท าไม้กวาด เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น) 

106 130  

- อุปโภค/บริโภค 18 61  
- ของใช้อื่น ๆ   8 19  
          รวม 419 685  
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 2. การปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

    ปี 2548 – 30 เมษายน 2565 จ านวน 553 ราย/กลุ่ม (35 ราย/518 กลุ่ม) 58,886,00 บาท             
โดยเป็นลูกหนี้อยู่ระหว่างผ่อนช าระ จ านวน 182 ราย/กลุ่ม (18 ราย/164 กลุ่ม)  เป็นเงิน ๑4,014,121.77 บาท 

   ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 มีวงเงินส าหรับปล่อยกู้ 5,๐๐๐,๐๐๐ 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) และมี
การด าเนินการในการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยลดอัตราดอกเบี้ย เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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 - สามารถปล่อยกู้ได้  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 เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้ รับงานไปท 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 2,020,000 บาท (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565) 
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ตารางท่ี 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) 
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ตารางท่ี 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) 
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การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท 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 
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ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
ของกองทุนฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์หลัก 

 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)  

 (๑) เป้าหมาย  
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลงพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และ (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์
ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท า งานใน
ภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 

 ๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบ 
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 
 ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว  
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินงานสามารถสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  

ตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการ
จัดหางาน ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกล
ยุทธ์ K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกองทุนฯ K3) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดบัที่ ๒) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้อง  
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 
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 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ 
ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 10 
 

 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(หลัก)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 ๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่างแท้จริง 
 ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ดังนี้  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกองทุนฯ K3) ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
(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 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพ่ือมุ่งสู่   
“ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ” 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
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ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจ ากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
โดยพิจารณาองคป์ระกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองคป์ระกอบของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนน ามาสู่การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมาย 
ที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ประเทศ
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒-๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
 
 

 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ดังต่อไปนี้ 
 
๑) วัตถุประสงค์ 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมาย 
ที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ 
“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทย 
มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  
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๒) เป้าหมายการพัฒนา 
 เป้าหมายหลักที่ 3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยง
และการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการ
เป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ไดอ้ย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

  ๓) หมุดหมายการพัฒนา (ท่ีแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ของกองทุนฯ 
ตอบสนอง) 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 (๓.๑) เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขา้ถึงได ้
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 (๓.๒) กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร   
ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้ เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 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
ผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม 
รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม 
องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อน
ศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับ
บุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคน 
ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 
ทั้งนี้ ภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน  

มีความเชื่อมโยงต่อมิติการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ และการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ฉบับนี้  มีกล
ยุทธ์มุ่งตอบสนองเป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน ตามล าดับ โดยมีตัวชี้วัดตามภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไป
ท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ K1) ระดับ



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 13 
 

ความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกองทุนฯ K3) 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
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 
แผนแม่บทภายใตยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายความมั่นคง 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 
วัตถุประสงค์    เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทาง 
การพัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองต อความต องการพัฒนาของประเทศตามเป าหมาย 
เชิงยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติในชวงป 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 
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แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

 1) แนวทางที่ 1: การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการ 
ใหสอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 การยกระดับผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จ าเปนตองมีการพัฒนาฝมือ 
และสรางทักษะ ทั้งประชากรวัยแรงงานและผู ประกอบการ ใหสอดรับกับความต องการของตลาด  
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการพัฒนายอยภายใต
แนวทางท่ี ๑ ดังต่อไปนี้   

(๑) การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงาน (ทั้งที่อยู ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมอ่ืน หรือสถานประกอบกิจการระดับเศรษฐกิจฐานราก) ใหเปนแรงงานคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน  
ฝมือ มาตรฐานแรงงานไทย ระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ อัตราคาจาง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน  
ศูนยฝกอบรม และแพล็ตฟอรมการฝกอบรม รวมกับเครื่องมือทางการเงินการคลังอ่ืน ๆ เชน มาตรการทาง
ภาษี 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 ผู สูงอายุ  
และผูมีภาวะทุพพลภาพที่สามารถท างานไดและพรอมที่จะท างานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ดานการจ้างงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผู สูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ 
ขณะเดียวกันก็ยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการ
พัฒนายอยภายใตแนวทางที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 
 (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
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บุคลากรภาครัฐ เปาหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ งมั่น และเปนมืออาชีพ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย
ประชาชนมวีัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
  (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) ให ความส าคัญกับการปรับปรุงแก ไขกฎหมายต าง ๆ ที่ เกี่ยวข อง เ พ่ือเ อ้ืออ 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  

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านแรงงานฉบับดังกล่าว 
โดยเฉพาะ  แนวทางที่ 5: การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมีส่วนรวมใน
องคกร  มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม
และสอดคล้องต่อไป  
 

   ๒) ระบบราชการ ๔.๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
    เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก     

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and 
Trusted Government) ดังนี้ 
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  ๑. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความ
เปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการ
แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาค
ส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควร
ด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใน
เชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชา
ในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทาง
ราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data)  
และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized or 
Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน
และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์  โซเชียลมีเดีย  
หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 
  ๓. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  
ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและ
ประยุกต์ องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้
ข้าราชการ มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0    
ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
  ๑. การสานพลังระหว่างภาครัฐและ ภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน  มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศ 
หรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถ
ด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
  ๒. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions 
ใหม่ ๆ ท าให้เกิด Big Impact เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้
สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public 
Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้
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ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้าง
จินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 
  ๓. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) เป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน
และเครื่องมือเพ่ือการใช้งานร่วมกัน (Collaboration Tool) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้  และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และ
ช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
 ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะทีจ่ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒-๓ ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี
บัญชี 256๖ – 256๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญตามกรอบแนวคิด ระบบราชการ ๔.๐ ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 

   ๓) แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 
 
 การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่
ส าคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูป
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูง
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ใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ก าลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึง พัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับ
ให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ 

โดยที่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผลันได้ประกอบกับบริบทผันผวน  
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องเน้นให้บุคลากรภาครัฐเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้าง
ระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือเร่งการเสริมสร้างศักยภาพ  
และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรภาครัฐ 

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ ประสาน และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงเสนอ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” 
เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนอง
ประชาชนและส่วนรวม 
 โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค ์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้ 

๒.๑.๑ บุคลากรภาครัฐใช้ในการบริหารการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผนการ
พัฒนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

๒.๑.๒ หน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทุกคนมีกรอบความคิด 
และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศ 
ในปัจจุบันและอนาคต 

๒.๑.๓ หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่เอ้ือให้บุคลากรภาครัฐเกิด
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ ๒-๔ ภาพแสดงแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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ภาพที่ ๒-๔ ภาพแสดงประเด็นการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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ประเด็นการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางการ
ด าเนินการส าหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการ
ท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ ส าหรับการท างานและการด าเนิน
ชีวิตท่ามกลางความท้าทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๓.๒ ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัลและ 
ศตวรรษที่ ๒๑ และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จ าเป็น  
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน  
และการผสานการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๓ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่าง
เหมาะสม และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐ
มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท างานด้วยความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือร่วมกันสร้าง
ภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พ่ึงของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้ 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะน าบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไปสู่การได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มีขนาดเล็กและโปร่งใส สร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 
และยกระดับชีวิตของประชาชน โดย 

๒.๔.๑ บุคลากรภาครัฐในอนาคต เป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร’ โดยเข้าใจ
บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อภารกิจงานขององค์กรภาครัฐและบทบาทหน้าที่ของตนเอง (Big Picture Thinker) 
‘เป็นนวัตกรที่เน้นสร้างผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชน (Resultoriented 
Innovator) ‘ยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรม’ และการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (Person of Integrity) 
และ ‘ให้ความส าคัญกับการท างานบูรณาการ’ และสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ผู้รับบริการ (Professional Collaborator) 
๒.๔.๒ หน่วยงานภาครัฐ มีระบบนิเวศในการท างานที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบทสามารถส่งเสริมให้
บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี
บัญชี 256๖ – 256๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญตามกรอบแนวคิดตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ..) มาพิจารณาก าหนดแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องในแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
 



กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 22 
 

   ๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ  
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิ จิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 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 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส าหรับประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 

ด้วยเทคโนโลยี 
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง 
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ภาพที่ ๒-๕ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ         

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้  
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

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

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจ 
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government service platform) เพ่ือรองรับการพัฒนา 

ต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 
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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 เพ่ิมประสิ ทธิภาพในการประกอบกิจกรรม 
และท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ
ให้แกผู่้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยเฉพาะ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 
 แผนงานที่ ๑ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัยมาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด 
แนวทางการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 
 
 ๕) 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 
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 ศักยภาพ หมายถึง มีความพร้อมในการท างาน สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
ได้รับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา มีความม่ันคงในการท างาน แม้บริบทด้านแรงงานจะเปลี่ยนไป 

(๒)  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
๑)  ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานท า 
๒)  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานท าตรงตามวุฒิการศึกษา 
๓)  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีงานท า ได้รับค่าจ้าง ตามคุณวุฒิ (วุฒิการศึกษา + คุณวุฒิ

วิชาชีพ)   (เก็บจากผู้ได้รับการบรรจุตามมาตรฐานอาชีพ หมวด 1 ถึงหมวด 5) 
  (๓) พันธกิจ  

๑)  ส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

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

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

สู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยแนวทาง 
การพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

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

ตามภารกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์  

และน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
 - พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
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ภาพที่ ๒-6 ภาพแสดงแผนที่แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน 
 

 
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 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 - จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
 - พัฒนาการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
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 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี 256๖ – 256๘ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้น าประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ตาม ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา ด้านพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ  

ทั้งนี้ คณะท างานได้น านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านประจ าปี 256๖ – 
256๘ ดังรายละเอียดในส่วนที่ ๓ 
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
 

 

๓.๑ ภาพรวม (ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน) 
 

 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 “เป็นแหล่งเงินทุนคุณภาพเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีศักยภาพอย่าง
ยั่งยืน และมีรายได้ที่ม่ันคง” 

 ค านิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

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

 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  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 29 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๓-๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
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๓.๒ ภาพรวม (ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนฯ) 
 

 ๓.๒.๑ วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 “บุคลากรกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านเป็นมืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดี” 
 

 ค านิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

  มืออาชีพ หมายถึง บุคลากรกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ความ
เชี่ยวชาญช านาญพิเศษ ในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการ
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และลงมือท าอย่างจริงจัง มุ่งม่ันตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะช่วยสร้างสรรค์ และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ อาทิ บุคลากรต่างท างานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น นอกจากนี้ ยังท าให้บุคคลภายนอก
ที่เก่ียวข้อง ศรัทธา และเชื่อม่ันในองค์กรนั้น ๆ ประกอบด้วย ๑) หลักคุณธรรม ๒) หลักนิติธรรม ๓) หลักความ
โปร่งใส ๔) หลักความมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่
ค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน โอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ประชาธิปไตยในองค์กร ความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑) ระดับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  

 ๓.๒.๒ พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

   ๑. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และ

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
๓.๒.๓ ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 

(Strategic Issues) 
ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์   
ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

๓.๒.๔ ผลผลิตและผลลัพธ์ของกองทุน 

ผลผลิต 
บุคลากรกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
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ภาพที่ ๓-๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ กับแผนระดับท่ี ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง 
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๓.๓ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
 
๓.๓.๑ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 
 (๒) CSF2 บุคลากรทุกระดับมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒) ค่าเป้าหมาย  
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) K1) ระดับความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 (๒) K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกองทุนฯ 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) S1) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 (๒) S2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
 
๓.๓.๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) CSF3 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
 (๒) CSF๔ การจัดการความรู้ในองค์กร 
 ๒) ค่าเป้าหมาย 
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) K3) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) K4) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงฯ การ
ประเมินผลของบุคลากร   
 (๓) K5) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 (๔) K6) ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management : 
KM) ของกองทุนฯ 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) S3) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (๒) S4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 33 
 

   
 
 
 
 
(๑) กองทุนมีผลการด าเนนิการด้านการเงินที่ดี (G1) 
(2) การบริหารจัดการกองทุนมปีระสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล (G5) 
(3) บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของ
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (G6) 
(4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนบัสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการของกองทุน (G7) 
 

 
 
๑) ผู้รับงานไปท างานทีบ่้านมีความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีจิตส านึกเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (G2) 
 

 
 
(1) ผู้ใช้บริการกองทนุฯ มีความพึงพอใจ (G3) 
(2) การด าเนนิงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ (G4) 

 

 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 

การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ม่ันคง 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2566 - 2568 

ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
- พัฒนาสรรถนะบุคลากรให้มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2566 - 2568 

ประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ภาพที่ 3-3 ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว ของกองทุนฯ  
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ภาพที่ ๓-4 ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 

 

 

๓. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและ
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

มิติที่ 2 ด้าน
ประสิทธภิาพ 

มิติที่ 1 ด้านความ
สอดคล้องเชิงกลยุทธ ์

มิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิผล 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามตามแผนปฏิบตัิการดา้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน  

มิติที่ 5 ด้าน
คุณภาพชีวติ 

มิติที่ 4 ด้าน
ความพร้อมรับผิด 

๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์   
๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

๒. บุคลากรทุกระดับมีความสขุ                 
และมีคุณภาพชีวติที่ด ี 

๔. การจัดการความรูใ้นองค์กร 
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ตารางท่ี ๔-๑ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา  

ในแต่ละประเด็นการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก แนวทางการพัฒนา 
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุน 

K1) ร ะ ดั บ ค ว า มส า เ ร็ จ ใ น ก า รบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

S1) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

 CSF2 บุคลากรทุกระดับมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
กองทุนฯ 

S2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร CSF3 บุคลากรทุกระดับมี สมรรถนะและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

K3) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S3) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 K4) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงฯ การ
ประเมินผลของบุคลากร 

 K5) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 

CSF4 การจัดการความรู้ในองค์กร K6) ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM) ของกองทุนฯ  

S4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
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ตารางท่ี ๔-๒ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมริเริม่ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๑ ด้านความสอดคล้องเชิงกลยุทธ ์
CSF1 ก า ร บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทุน 

K1) ระดับความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกล
ยุทธ์ 

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

S1)  บริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ 

-  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ
ยาว ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – 
๒ ๕ ๖ ๘  แ ล ะ จั ด ท า แ ผ น 
ปฏิบั ติ การประจ าปีบัญชี  
256๖ 
- กิจกรรมการก ากับติดตาม
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิ บั ติ ก า รด้ า นกา ร
บริ ห า รทรั พย ากรบุ คค ล
ประจ าปี 
- กิจกรรมการจัดจ้างนิติกร
ลูกจ้างช่ัวคราว 
 
 
 

มิติท่ี ๒ ด้านประสิทธิภาพการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

-ไม่มี- 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมริเริม่ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

มิติท่ี ๓ ด้านประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

CSF3 บุ ค ล า กรทุ ก
ร ะดั บมี สมรรถนะ
และสามารถปฏิบัติ  
งานได้อย่างมืออาชีพ 

K3) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

92.32   ๘๐ ๘๐ ๘๐ S3) พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้าน
ส่งเสริมการรับงานไปท าท่ี
บ้านและดา้นกองทุนเพื่อ 
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

 K4) ร้ อ ย ล ะ ของบุ ค ล ากร
กองทุ นที่ ผ่ า น เ กณฑ์ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม บั น ทึ ก
ข้อตกลงฯ การประเมินผล
ของบุคลากร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ S2) พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- กิจกรรมการวดัและการ
ประเมินผลของบุคลากร
กองทุนฯ 
 

 K5)  ร้ อยละของบุคลากร
กองทุนที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ S2) พัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 
 

CSF4 ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้ในองค์กร 

K6) ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management: KM) ของ
กองทุนฯ  
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ S4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

- กิจกรรมจัดท าคู่ มื อการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM)  
ของกองทุนฯ 

มิติท่ี ๔ ด้านความพร้อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-ไม่มี- 
 

มิติท่ี ๕ ด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) กลยุทธ ์
(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมริเริม่ 
(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

CSF2  บุ ค ล ากรทุ ก
ระดับมีความสุข และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

K2) ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรต่อกองทุนฯ 

N/A 80 80 80 S2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

- กิจกรรมการจัดท าแผนและ
ด าเนินงานตามแผนยกระดับ
ความผูกพันของบุคลากร
กองทุนฯ 
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ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 

ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไป
ท าที่บ้านไปสู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านเกิดผล
สัมฤทธิ์ จึงก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (แผนเชิงกลยุทธ์) 
ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) กองทุนฯ สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานภายในกองทุนฯ และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
การประชุมชี้แจง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

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

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติตาม
แผน   

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  

5) ผู้บริหารระดับสูงติดตามการปฏิบัติตามแผน โดยผ่านการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง หากการด าเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน ควรหาทางแก้ปัญหา 
ที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลไป
ยังผู้บริหารระดับสูงทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในรูป
รายงานประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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ส่วนท่ี ๕ 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ กับโครงการ มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ 

โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเสมอ และแผนปฏิบัติการจะมีความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติหาก
ปราศจากโครงการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนขององค์กรที่รวบรวม
โครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในอนาคต หรือในปีบัญชีต่อไป ฉะนั้น โครงการคือฐานหรือเค้าโครง
ของแผนปฏิบัติการ หากแผนปฏิบัติการขาดโครงการที่ดีย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพของแผนปฏิบัติการที่ไม่
อาจน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คือการน าเอา
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินการนั่นเอง 
 โครงการถือเป็นแผนหน่วยย่อยที่สุดของระบบการวางแผน และเป็นแผนงานที่วิเคราะห์และจัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวังที่
จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
ของโครงการที่ชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้การบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่
นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือโครงการเป็นการก าหนดการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งาน
ประจ 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 การ
พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การเลือกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การด าเนินงานตามโครงการ และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ ทบทวน และ
การประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ฉบับนี้ คณะท างานและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) เพ่ือน ามาก าหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ
ในปีบัญชี ๒๕๖๖ และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าโครงการในแผนปฏิบัติการไปด าเนินการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด จึงได้ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการไว้เป็น ชื่อโครงการและกิจกรรมส าคัญ
ในโครงการ หรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะน าโครงการใดไปปฏิบัติ ก็สามารถน ารายละเอียดของโครงการนั้นใน
แผนปฏิบัติการไปบรรจุลงในข้อเสนอโครงการได้ทันที และก าหนดกิจกรรมในรายละเอียด งบประมาณ  
ให้เหมาะสม เพ่ือการขออนุมัติจากผู้บริหารในการน าไปด าเนินงานต่อไป ซึ่งต้องมีการบริหารโครงการที่มี
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ประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และเวลา ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลเป็นระยะ ๆ 
จนสิ้นสุดโครงการ 
 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ปรากฏตามตารางแผนปฏิบัติการ
เรียงตามล าดับประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   CSF1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เกิดผลสมัฤทธ์ิตามตามแผนปฏิบัติการดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลของกองทุน 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K1)   ระดับความส าเร็จในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  
แนวทางการพัฒนา  S1)   บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 
 

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. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะยาว กองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
ประจ าปีบัญชี 256๗ – 
256๙ และแผนปฏิบัติ
การทรัพยากรบุคคล
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 
256๗ 
- ทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติอการทรัพยากร
บุคคลระยะยาว กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบญัชี 256๗ 
- 2569 และแผนปฏิบัติ
การทรัพยากรบคุคล
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 
256๗ 

เพื่อทบทวนและ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการด้าน
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว 
กองทุนเพื่อผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบญัชี 
๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กองทุนฯ
ประจ าปีบญัชี 
256๗ 

ผลผลิต 
- ร้อยละความ 
ส าเรจ็ของการ
ทบทวนและ
จัดท า 
แผนปฏิบัติ
การด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
ระยะยาว 
กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน 
ประจ าปีบญัช ี
๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๕ 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. 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ตาม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ที่
ประชุม 
-  น า เ สนอแผนฯ  ต่ อ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อแผนฯ 
 - ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 
ตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการและส่ง
แผนให้กรมบัญชีกลาง 

 (ส่งให้
กรมบัญชีกลาง
อย่างน้อย 30 วัน
ก่อนเริ่มปีบัญชี 
2566) 

 

ผลลัพธ์ 
-มีแผนปฏิบตัิการ
ปฏิบัติการ 
ทรัพยากรบุคคล 
ระยะยาว กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘ และ
แผนปฏิบัติการ
ทรัพยากรบุคคล 
กองทุนฯประจ าปี
บัญชี 256๖ 
 เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานภายใน
กองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๕ 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
ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
-  ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
-  ก ากับ  ติ ดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนฯ 
- สรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯ 

เพื่อก ากับติด 
ตามการด าเนิน 
งานตามแผน 
ปฏิบัติการด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

ผลผลิต 
ร้อยละ100 ของ
ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 
 
ผลลัพธ์ 
กองทุนฯ สามารถ
ด าเนินงานได้ทัน
ตามก าหนด
ระยะเวลา  
บรรลเุป้าหมาย 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๕ 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. กิจกรรมจัดจ้าง 
นิติกรลูกจ้างชั่วคราว 
- ประกาศรับสมัคร/ต่อ
สัญญาว่าจ้าง 
- มีค าสั่งจ้างต าแหน่ง 
นิติกร (ลูกจ้างช่ัวคราว) 
- นิติกรส่งมอบงานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็น
ประจ าทุกเดือน 
- กองทุนฯ จ่ายค่าจ้าง
เป็นรายเดือนเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 

เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย
ตามภารกิจของ
กองทุนฯ 

ผลผลิต 
ระดับความส าเร็จ
ในการจัดจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ในต าแหน่ง 
นิติกร   
จ านวน 
1 อัตรา  
 
 
ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ มีที่
ปรึกษาทางด้าน
กฎหมายท าให้
การปฏิบัตเิป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
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เป้าหมาย   CSF2 บุคลากรทุกระดับมีความสขุ และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K2) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อกองทุนฯ  
แนวทางการพัฒนา  S2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
๑. กิจกรรมการจัดท าแผน
และด าเนินงานตามแผน
ยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรของกองทุนฯ 
- จัดท าแผนยกระดับความ
ผูกพันของบุคลากรของ
กองทุนฯ 
- ด าเนินงานตามแผนฯ 
- จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน และรายงาน
ผู้บริหารทราบ 

เพื่อสร้างความ
ผู ก พั น แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ต ในการท า  
งานของบุคลากร 

ผลผลิต 
ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดท า
แผนและ
ด าเนินการ
ตามแผน
ยกระดับความ
ผูกพันของ
บุคลากร
กองทุนฯ ได้  
ร้อยละ 100 

 
ผลลัพธ ์
ท าให้เกิด
ทัศนคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  
สร้างแรงจูงใจ/
ขวัญก าลังใจ 
ซึ่งจะผลัดดัน
ให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
น าไปสู่
ความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย
ขององค์กร 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   CSF3 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K3) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนา  S3) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
๑. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ด้านส่งเสริมการรับงาน 
ไปท าที่บ้านและด้าน
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน 
- จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 
- เตรียมการและ
ด าเนินการฝึกอบรมฯ 
- ติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
- สรุปผลและรายงานผล
การฝึกอบรมฯ 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
กองทุนสามารถ
ปฏิบัติ งานตาม
ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
-จ านวนผู้เข้า
รับการสมัมนาฯ
ไม่น้อยกว่า 
90 คน  
และมีความรู้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริม
การรับงานไป
ท าท่ีบ้านและ
ด้านกองทุน
เพื่อผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน  
มีความรู้
เพิ่มขึ้น
สามารถ
ปฏิบัติงานได้

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   CSF3 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K4) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงฯ การประเมินผลของบุคลากร  
แนวทางการพัฒนา  S3) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
2. กิจกรรมการวัดและ
การประเมินผลของ
บุคลากรกองทุนฯ 
- ทบทวนระบบการวัดและ
การประเมินผลของกองทุนฯ 
- จัดให้มีการประเมินผล
ผู้บริหาร โดยการถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวชี้วัด
ผลงานจากบนลงล่าง 
(Goal Cascading 
Method) ดังน้ี 
 1) จากอธิบดีถ่ายทอด
ถ่ายทอดต่อผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมการมีงานท า  
2) จากผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมการมีงานท าถ่ายทอด
ต่อหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  
และ 3) จากหัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือท่ี
ส าคัญช่วยช้ีวัด
ความส าเร็จใน
การวัดผลการ
ปฎิบัติงานของ
บุคลากรภายใน
กองทุนฯ 

ผลผลิต 
ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท าระบบ
การวัดและการ
ประเมินผลของ
บุคลากรกองทุนฯ 
ไดร้้อยละ 100  
 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ได้รับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องตาม
ภารกิจของกองทุนฯ
ท่ีเป็นระบบและมี
ความเป็นธรรมเพื่อ
สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๕ 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. 
ถ่ายทอดต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ  
เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และน าไปใช้ 
ในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (IDP) ของกองทุนฯ 
- จัดท าแบบบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
รอบท่ี 1  (ระหว่างวันท่ี 1
ต.ค. 6๕ ถึง 30 มี.ค 6๖) 
- สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรอบท่ี 1 
- จัดท าแบบบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  
รอบท่ี 2 (ระหว่างวันท่ี 1 
เม.ย 6๖ ถึง 30 ต.ค. 6๖) 
- สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรอบท่ี 2 
 

              - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

เป้าหมาย   CSF3 บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและสามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K5) ร้อยละของบุคลากรกองทุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
แนวทางการพัฒนา  S3) พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด 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. 
๒. กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรกองทุนฯ ตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 
- ส ารวจ/ประเมินความ
ต้องการฝึกอบรมและ
พัฒนาของบุคลากรเป็น
รายบุคคล  
- จัดท าผลการประเมิน 
สรรถนะรายบุคคล 
-  บุ คล ากรจัดท าแผน 
พัฒนารายบุคคล 
- ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
- ผู้บังคับบัญชาติดตาม
ผ ล ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
บุคลากรเป็นรายบุคคล 
 

เพื่อพัฒนา
บุคลากร
กองทุนตาม
แผนพัฒนา
รายบุคคล 

ผลผลิต 
ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรกองทุนฯ 
ที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล ( IDP) 
อย่างน้อยจ านวน 
1 หลักสูตร 
 
ผลลัพธ์ 
สามารถน าความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ
ที่ได้รับจากการ
พัฒนามา
ประยุกต์ใช้ในสาย
งานท่ีเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานได ้

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญชี ๒๕๖๕ 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. 
- สรุปผลและรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
 

              - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   CSF4 การจัดการความรู้ในองค์กร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K6) ระดับความส าเร็จในการจดัท าคู่มือการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของกองทุนฯ  
แนวทางการพัฒนา  S4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 
 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบญัชี 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. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานเพ่ือการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : KM)  
ของกองทุนฯ 
- ส ารวจองค์ความรู้ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน 
มีอะไรบ้างและมีความ
เพียงพอหรือไม่  
- ทบทวน/ค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้
มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบรูณ ์
- รวบรวมและจัดท า
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
- เผยแพร/่ศึกษาคู่มือ
การจัดการความรู้ (KM)  

เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือใน
การพัฒนา
บุคลากรให้
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปใน
แนวทางและ
มาตรฐาน 
เดียวกัน 

ผลผลิต 
มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM) ของกองทุนฯ 
อย่างน้อย 1 
เรื่อง 
 
ผลลัพธ์ 
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ 
สามารถเข้าถึง
ความรู้ และน า
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามา
พัฒนาตนเอง
เพื่อใหเ้กิด
ผลสัมฤทธ์ิและ

            - งาน
นโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบญัชี 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. 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

๑. กองทุนฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้บุคลากร
เรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้  (3.61) 

๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้บริหารกองทุนฯ มีนโยบายชัดเจนและให้ความส าคัญกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ (3.58) 

๓. กองทุนฯ ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง (เป็นประจ าทุกปี) (3.52) 
๔. กองทุนฯ มีโครงสร้างอัตราก าลังที่ชัดเจน และมีมาตรราฐานก าหนดต าแหน่งและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีส านักงาน กพ. ก าหนด  (3.42) 
๕. กองทุนฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ

กรมบัญชีกลาง โดยน าผลการปฏิบัติงานน ามาใช้เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรภายในกองทุนฯ  
(3.42)  

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ส่วนภูมิภาคมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ น้อย 
โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชีกองทุน การบริหารสินเชื่อ เป็นต้น รวมทั้งต้องปฏิบัติงานหลายด้านท าให้ไม่
สามารถส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ได้อย่างเต็มที่ (3.77) 

2. กองทุนฯ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน เช่น ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย (3.77) 
3. กองทุนฯ ประสบปัญหาในการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การลาออกหรือโอนย้าย เพ่ือไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ราชการอ่ืน ท าให้เกิดช่องว่างการในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติ
ราชการแทนต าแหน่งว่างดังกล่าว เช่น ให้บุคลากรที่ไม่ได้จบจากสายงานบัญชีการเงินมาปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินแทน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตได้ (3.74) 

4. การปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการวางต าแหน่งหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน โดยงานด้าน
กองทุนฯ จะเป็นงานในลักษณะไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากงานอ่ืน ๆ 
ทีม่ีการปฏิบัติเป็นประจ า (3.68) 

5. บุคลากรของกองทุน ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนิติกร มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากขาด
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3.61) 

6. กองทุนฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ (3.61) 
7. รายได้จากดอกผลของเงินกองทุนฯ ไม่เพียงพอในการบริหารงานกองทุนฯ เช่น จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

อบรมและพัฒนาบุคลากร ต้องอาศัยงบประมาณจากกองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน มาใช้ในการ
ด าเนินงาน (3.52) 
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การวิเคราะห์ปจัจยัแวดล้อมภายนอกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทนุเพื่อผู้รับงานไปท าทีบ่้าน 
 

โอกาส (Opportunities)  

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
น ามาปรับในการบริหารและพัฒนาบุคลากร เช่น การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ทางออนไลน์ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การจัดการความรู้ เป็นโอกาสที่กองทุนจะน ามาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนใน
อนาคต  (3.61) 

2. กรมบัญชีกลางอนุมัติให้จ้างเหมานิติกรมาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณของ
กองทุนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (3.55) 

3. ช่องทางการสื่อสารประเภทสังคมออนไลน์สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานง านได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (3.55) 

4. กรมการจัดหางานมีนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (แผน IDP) เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนฯ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ และรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  (3.48) 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้รูปแบบการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การอบรมในรูปแบบ Online เพ่ิมมากขึ้น และบุคลากรกองทุนฯ ใช้หลักสูตร
ในการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
(3.23) 
 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดชีวิตวิถีใหม่ ท าให้บุคลากรปรับตัว
โดยใช้เวลาอยู่ในโลกไซเบอร์มากข้ึนกว่าเดิม และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (3.55) 

2. ปัจจุบัน การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และคนมีการปรับตัว ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งกองทุนฯ 
ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือวางแผนกระบวนการ การให้บริการบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น การท าระบบยื่นกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Service (3.48)  

3. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านกองทุนฯ เกิดแรงกดดันมากขึ้นกว่าภาวะปกติ ซึ่งส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (3.45) 

4. บุคลากรของกองทุนฯ มีการปรับเลื่อนเงินเดือนจ านวน 2 ครั้งต่อปี แต่เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และปัญหาเงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันร้อยละ 1.7 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ย่อมส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการท างาน (2.97) 
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การวิเคราะห์สภาวะปัจจบุันและแนวโน้วในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน 
และภายนอกของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 
สภาวะปัจจุบัน 

1. กองทุนฯ มแีผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 2566 
- 2568 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2566 เน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กองทุนฯ ก าหนด 3.48 

2. กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติโครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตราก าลังของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
จากรมบัญชีกลาง ที่ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ 3.90 

3. กองทุนฯ มีระบบการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามภารกิจของกองทุนฯ ที่เป็นระบบ
และมีความเป็นธรรม 3.20 

4. กองทุนฯ น าผลประเมินในการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) 
เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3.58 

5. กองทุนฯ มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 
3.70 

6. กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น
ระบบบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน และระบบการรับช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบส่งเสริมการมีงานท า โดยกองทุนฯ ได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจ าทุกปี 

  
แนวโน้มอนาคต 

1. แนวโน้มในด้านการพัฒนาและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
    - แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลุยุทธ์ และการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 3.87 
2. แนวโน้มการพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับภารกิจกองทุนฯ  
    - กองทุนฯ ด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร และต่อสัญญาการจ้างงานเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามภารกิจของกองทุนฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 3.70 
3   แนวโน้มการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    - ระบบการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ได้รับความนิยมสอดรับกับความต้องการในการเรียนรู้ที่มากข้ึน 3.50 
    - กองทุนฯ ได้น าเอาระบบออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของบุคลากรกองทุนฯ และสนันสนุน

ในด้านการอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ซึ่งสามารถข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ถือเป็น
ช่องทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการอบรมสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3.48 

  -  บุคลากรกองทุนฯ เข้ารับการอบรมผ่านระบบการอบรม e – Learning ของส านักงาน ก.พ. ในหัวข้อ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.70 
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การวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงานในอดีตของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ ตลอดจนผู้บริหารกองทุนฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญกับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 3.50 

2. กองทุนฯ ได้รับการอนุมัติติแผนการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณในงบบุคลากร ซึ่งเป็นค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา เงินจ านวน 180,000 บาท จากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3.45 

3. กองทุนฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมและมีความเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง มีการเผยแพร่ คู่มือ 
บนเว็บไซต์กองทุนฯ ท าให้บุคลากรกองทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ให้บุคลากรเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ 3.20 

4. บุคลากรของกองทุนฯ มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.30 
5. กองทุนฯ จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวปฏิบัติ งาน  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3.55 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานบ่อย  
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด า เนินงาน เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 3.80 

2. บุคลากรของกองทุนฯ มีหลากหลายช่วงวัยท าให้มีอุปสรรคการเรียนรู้เพ่ือให้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ 3.15 

3. บุคลากรของกองทุนฯ ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนิติกร มีการเข้าออกบ่อย เนื่องจากขาดการก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 3.60 

4. กองทุนฯ ขาดแคลนในต าแหน่งเฉพาะ เช่น นักวิชาการเงินและบัญชี /เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / นิติกร 
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ถือป็นต าแหน่งส าคัญในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 3.80 

 


