
 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี 2566-2568 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2566 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ก 
 

ค าน า 

 
       ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 256๕ ระหว่าง
กระทรวงการคลัง กับกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ได้ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลในประเด็นข้อที่ 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พิจารณาจาก
การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
และสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วนและแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 256๖ มีองค์ประกอบหลักที่ดี 
ครบถ้วน 

 กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวกองทุนเพ่ือผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 265๘ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี 256๖ ฉบับนี้ขึ้น โดยการก าหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนเพ่ือผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน ให้สอดคล้องกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic Planing)  
และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี 256๖ – 266๘ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านประจ าปีบัญชี 256๖ 
โดยไดก้ าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ
กองทุนฯ สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกลไก
การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ 
ตามท่ีวางไว้ทุกประการ 
  

กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
พฤษภาคม 256๕ 

 

 

     

  



ข 
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) ๘  
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 
  แผนระดับที่ ๓ ที่เก่ียวข้อง ๑๙ 
  ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๓  
  ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี ๑๖ 
  ๓) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ ๑๙   
  ๔) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน   ๒๐ 
 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ๒๓ 
 ๓.๑ ภาพรวม  (ตามภารกิจกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน) ๒๓ 
 ๓.๒ ภาพรวม (ตามภารกิจด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล) ๒๕ 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติการระยะยาว ๒๗  
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ๒๗ 
  แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการด าเนินงาน ๒๗ 
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ๓3 
 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านไปสู่การปฏิบัติ ๓3 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ๓3 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 

  
 หน้า 

   
ส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ๓4 
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต ้
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ๓9 
ภาคผนวก ๔9 
 ภาคผนวก ก. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (SWOT Analysis) 50  
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 สารบัญตาราง 

 
หน้า 

ตารางที่ ๒ - ๑ สถิติการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน (ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – ๒๕๖5) 
 ๕ 
ตารางที่ ๒ - ๒ ผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) ๖ 
ตารางที่ ๓ - ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละ
ประเด็นการพัฒนา            ๒9 
ตารางที่ ๓ - ๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘          ๓1  
ตารางที่ 3.3 ตารางการล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน         37 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ จ 
 

 

 

 

สารบัญรูปภาพ 

 
หน้า 

ภาพที่ ๒ - ๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓   ๑๑ 
ภาพที่ ๒ - ๒ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี  ๑๗ 
ภาพที่ ๒ - ๓ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี)  
พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน       ๒๑ 
ภาพที่ ๓-๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘                  ๒๔ 
ภาพที ่๓-๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ กับแผนระดับท่ี ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง ๒๖ 
ภาพที่ ๔-๑ ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 

ตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม        28 

 





 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 1 
 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘  ฉบับนี้  
คณะท างานได้ก าหนดกระบวนการในการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่
บ้านให้สอดคล้องกระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี 256๖ – 256๘ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ และจัดท ารูปแบบของแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว สอดคล้องกับองค์ประกอบของแผน
ระดับที่  ๓ ที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ผลจากการวิเคราะห์ ทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คือ “มุ่ งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ เหมาะสม เพ่ือรองรับผู้ ใช้บริการกองทุนฯ  
สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ” โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
๑ ประเด็น ได้แก่ ๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  นอกจากนี้  
ได้ทบทวนและก าหนดพันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนฯ โดยปรับประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) ไว้ ๒ ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประเด็นการพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการด าเนินงาน แต่ละประเด็นการพัฒนา (ยุทธศาสตร์) ได้น ามาก าหนดเป้าหมายทั้งสิ้น ๒ ประเด็น  
ซึ่ งน าไปก าหนดตั วชี้ วัดผลการด าเนิ น งานหลัก  (Key Performance Indicators – KPIs) 2  ตั วชี้ วัด  
และก าหนดค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ และแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ๒ ประเด็น เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามล าดับ ตลอดจนก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม 
การประเมินผล ไว้อย่างชัดเจน 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่ บ้ าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ปรากฏรายละเอียดตามส่วนที่  ๕ ประกอบด้วยโครงการ 
และกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) แต่ละรายการ  
จ านวนทั้งสิ้น 6 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 าหรับ เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานด้านส่งเสริม 
การมีงานท า และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้น าเงินส่วนเกินสภาพคล่อง
ของกองทุนฯ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 14.01 ล้านบาท ส่งคืนคลังคงเหลือไว้จ านวน 15.99 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ือเพ่ิมทุนจ านวน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.99 ล้านบาท 
ส าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการด 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 
5. ไม่เคยเป็นผู้ถูกด าเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างด าเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 3 
 

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 – เมษายน 2565  
 1. จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน   แยกเป็น  
     - รายบุคคล จ านวน  419 ราย 
     - กลุ่มบุคคล จ านวน  685 กลุ่ม  สมาชิก ๕,801 คน 
  รวม  จ านวน 1,104 ราย/กลุ่ม สมาชิก 6,220 คน 
 
 

ประเภทงานที่จดทะเบียน 

กับกรมการจัดหางาน 

จ านวน 

ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงาน 

 

หมายเหตุ 

รายบุคคล 

(ราย) 

กลุ่มบุคคล 

(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  
ร้อยลูกปัด) 

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) 58,886,000 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/กลุ่มที่กู ้
             - 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 าที่ บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
           ๑. ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืม จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)  
และมีการด าเนินการในการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน โดยลดอัตราดอกเบี้ย เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1 – 12 
วงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564  
  ผลการด าเนินงาน - 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 เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จากร้อยละ 3 ต่อปี ลดเหลือร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 1 – 12 
วงเงิน ๕,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 256๕  
  ผลการด าเนินงาน จ านวน  9 กลุ่ม 2 ราย เป็นเงิน 2,020,000 บาท (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565) 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 5 
 

 
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 าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ครั้งนี้ 
คณะท างานได้ศึกษานโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน โดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) (แผนระดับที่ ๑) 
 
 “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2580  
คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่
เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต มีความรู้  มีทักษะ และทัศนคติที่ เป็นค่านิยมที่ดี  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ สมบูรณ์  
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐาน
ของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ          
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิต  
และบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ  
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน 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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ในส่วนของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
ของกองทุนฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์หลัก 

 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก)  

 (๑) เป้าหมาย  
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ

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

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

ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพ่ือผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ K2) ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(แผนระดบัที่ ๒) 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง 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 
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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 าซ้อนกันระหว่าง
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 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ 
ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(หลัก)  
 (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 - เป้าหมาย  
 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพ่ือผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ K2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี  
 (๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
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 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพ่ือผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ K2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี  
 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน  
 - แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
 - เป้าหมายของแผนย่อย  
 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
 - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พิจารณาจากตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดตามภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน ที่ตอบสนองแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ K1) ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ K2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี 
 
(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 
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพ่ือประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนา
ประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจ ากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนน ามาสู่การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพ่ือให้ประเทศ
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 11 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒-๑ ภาพแสดงกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจแฃะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
 
 

 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓ ดังต่อไปนี้ 
๑) วัตถุประสงค์ 

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

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

  ๓) หมุดหมายการพัฒนา (ที่แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ มีความสอดคล้อง) 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

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

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

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็น
การก ากับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่ าง ๆ พร้อมทั้งปรับ
กระบวนการท างานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงาน 
ให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยก าหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยัง
ต้องด าเนิ นการให้ เกิดการบู รณ าการระหว่ างหน่ วยงานอย่ างเป็ นรูปธรรมตั้ งแต่ ระดับน โยบาย  
แผน งบประมาณ ก าลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเปา้หมายร่วมกัน 

 (๓.๓) กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลโดยจัดท าข้อมูลส าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เป็นภาระ
กับผู้ให้ข้อมูล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล 
ที่จ าเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูล
ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่ส าคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จ 
เป็นอันดับแรก 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการท างานใหม ่ยกเลิกการใช้เอกสารและข้ันตอนการท างานที่หมดความจ าเป็นหรือมีความจ าเป็นน้อย 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว   
มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการท างานแบบดิจิทัล 

 (๓.๔) กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร  
ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้ เอ้ือ 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษาผู้ มี
ศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถด าเนินการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้อง
ทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยน



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 13 
 

ต าแหน่งงานที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นต าแหน่งงานหลักที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุม ให้มีประเภทการจ้างงาน 
ในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการท างานไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงานในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน 
ในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่
นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ 
จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่ งเสริม 
และสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม 
และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคล
ทุกคนใหเ้กิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 
ทั้งนี้ ภารกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้ าน 

กรมการจัดหางาน มีความเชื่อมโยงต่อมิติการพัฒนาที่ ๔ ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ และการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘  ฉบับนี้  มีกลยุทธ์ 
มุ่งตอบสนองเป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน ตามล าดับ 
 
แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๑) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
  

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

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการภารกิจของกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน กรมการจัดหางาน  ดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์    เพ่ือใหแผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปนแผนระบุถึงกรอบแนวทาง 
การพัฒนาแรงงาน สถานประกอบกิจการ และตลาดแรงงานของประเทศ ที่สอดคลองกับสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาของประเทศตามเปาหมาย 
เชิงยุทธศาสตรของยุทธศาสตรชาติในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม  

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

๑) พัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการใหสอดรับกับความต
องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

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

(3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานดานรายไดเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวารอยละ ๒.๕ ตอปี 
แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

 1) แนวทางท่ี 1: การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการให
สอดรับกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 การยกระดับผลิตภาพแรงงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จ าเปนตองมีการพัฒนาฝมือ 
และสรางทักษะ ทั้ งประชากรวัยแรงงานและผูประกอบการ ใหสอดรับกับความตองการของตลาด  
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการพัฒนายอยภายใต
แนวทางท่ี ๑ ดังต่อไปนี้   

(๑) การพัฒนาฝมือและสรางทักษะประชากรวัยแรงงาน (ทั้งที่อยู ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
อุตสาหกรรมอ่ืน หรือสถานประกอบกิจการระดับเศรษฐกิจฐานราก) ใหเปนแรงงานคุณภาพ โดยใชมาตรฐาน ฝ
มือ มาตรฐานแรงงานไทย ระบบประกันคุณภาพ คุณวุฒิวิชาชีพ อัตราคาจาง กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนย
ฝกอบรม และแพล็ตฟอรมการฝกอบรม รวมกับเครื่องมือทางการเงินการคลังอ่ืน ๆ เชน มาตรการทางภาษี 
หรือการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เปนเครื่องมือในการพัฒนา 
 2) แนวทางท่ี 2: การสรางโอกาสการมีงานท าที่ดีใหประชาชนทุกกลมุ 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ และสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งคาดวาอุปสงคการจางงานจะทยอยปรับตัวกลับเขาสูภาวะกอน
เกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงมีความจ าเปนตองเตรียมก าลังแรงงาน ทั้งผูวางงาน และผูเสมือนวางงาน  
ที่ตองการกลับเขาสูการมีงานท า แรงงานจบใหมที่ตองการเขาสูตลาดแรงงาน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ  
และผูมีภาวะทุพพลภาพที่สามารถท างานไดและพรอมที่จะท างานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
ดานการจ้างงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวของกับการบรรลุการจางงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน ผูสูงอายุ และผูมีภาวะทุพพลภาพ 
ขณะเดียวกันก็ยุติการใชแรงงานเด็กในทุกรูปแบบ โดยภารกิจของกองทุนฯ ตอบสนองต่อดแนวทางการ
พัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๒ ดังต่อไปนี้ 
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 (๓ ) บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เชิ งรุก โดยด าเนิ นการอยางใกลชิดรวมกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันการฝกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงานของเอกชน สถาบันฝกอบรมเฉพาะทาง 
สถาบันฝกอบรมของภาครัฐ และสถานประกอบกิจการ 

 3) แนวทางที่ 5: การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางการมี
ส่วนรวมในองคกร 
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกระทรวงแรงงานและการบริหารจัดการองคกร และบุคลากร
ของกระทรวงแรงงาน ไดก าหนดแนวทางการพัฒนายอยภายใตแนวทางท่ี ๕ นี้ ๖ ประการ ประกอบดวย 
 (๑) ด าเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งการยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค การเสริมสราง
ความรวมมือของประชาชนและภาคีตาง ๆ ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปราม
การทุจรติประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 
  (๒) ด าเนินการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการปรับสมดุลภาครัฐ เปาหมายเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม  
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ       
เปาหมายภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว แผนยอยการสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ เปาหมายบุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปาหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
  (๓) ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กิจกรรมการก าหนด 
ชองทางการใหค าปรึกษาแกประชาชนที่เหมาะสมเพ่ือใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวง
ที โดยจัดเตรียมความพรอมในการใหค าปรึกษา ทั้งดานทรัพยากร ดานการจัดบริการ และดานเทคโนโลยี  
และกิจกรรมจัดท า ด าเนินการ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองคการ และน ารอง 
ขยายผลการด าเนินงาน และติดตามประเมินผลรูปแบบกระทรวง/กรมพันธุใหม High Performance)  
  (๔) ใหความส าคัญกับการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือเอ้ืออ านวย ตอการ 
บริหารงาน  
 (๕) สรางกลไกความรวมมือกับเครือขายดานแรงงานใหเขมแข็ง ทั้งระดับองคกร และระดับพ้ืนที่ 
เชน อาสาสมัครแรงงาน การจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเปนสวนสนับสนุนการบรหิารงาน  
เชน การแกไขปญหาดานแรงงาน การเตือนภัยดานแรงงาน 
 (๖) มุงเสริมสรางภาพลักษณองคกรดวยการสื่อสารสรางการรับรู ความเขาใจ และปรับปรุงระบบ
การใหบริการประชาชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนใหไดรับขอมูลขาวสารดวยความ
รวดเร็ว 
 ๔) แนวทางที่ ๖ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย  
และมีเสถียรภาพ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาย่อยภายใตแนวทางท่ี ๖ นี้ ๑ ประการ คือ  
  (๑) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยน และการบูรณาการ เพ่ือการเขาถึงและการใหบริการอย่างมีคุณภาพ 
 ทั้งนี้  ในแต่ละแนวทางการพัฒนาได้ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  
ตลอดจนแนวทางย่อย และโครงการตลอดระยะเวลา ๕ ปี ของแผนไว้อย่างชัดเจน  
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 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 
256๘ ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญของแผนแม่บทด้านแรงงานฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะแนวทางที่ ๖ : 
การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศ ที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ  มาพิจารณาเป็น
กรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 

 

 ๒) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 
 ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนโครงสร้าง
รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ  
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 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 
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ภาพที่ ๒-๒ ภาพแสดงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยี
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

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

สะดวก 
4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 

ด้วยเทคโนโลยี 
5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัยทั่วถึง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ            

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

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

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน (Government service platform) เพ่ือรองรับการพัฒนา  
ต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 

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

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 เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและท า
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิให้แก่
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกาด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต

ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 
3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 
ครั้งนี้ คณะท างานได้น าสาระส าคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะเวลา ๒๐ ปี โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล มาพิจารณาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแนวทางการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 
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   ๓) (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 256๖ – 25๗๐ 
 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นการ
บริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการและการบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐ เพ่ือให้การท างานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  
อันจะก่อให้ เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริก ารของประชาชน 
และภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วยยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ได้แก ่

  ๑. พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายด้วยรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านความ
เหลื่อมล้ าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน ๒) ด้านการศึกษา ๓) ด้านสุขภาพและการแพทย ์และ ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล แบ่งเป็น ๔ ด้าน  
คื อ ๑) ด้ านการเกษตร ๒) การส่ งเสริมวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ๓) ด้ านแรงงาน  
และ ๔) ด้านการท่องเที่ยว 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ  แบ่งเป็น ๒ ด้าน  
คือ  ๑) การมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน และ ๒) ด้านยุติธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่มและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจด้วยรัฐบาลดิจิทัล  
ด้านที่ ๓ ด้านแรงงาน 
  เป้าหมาย แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะก าลังคนที่ตอบโจทย์ตลาด ยกระดับการคุ้มครอง  
สวัสดิภาพ ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบบริการรัฐด้านแรงงาน 
ครบวงจร และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 
  ประเภทบริการ 
 ๑) ข้อมูลตลาดแรงงาน 
 • Labour Big Data Analytics – ระบบวิ เคราะห์ ข้ อมู ลขนาดใหญ่ ด้ านแรงงาน 
ของประเทศ เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในระยะกลาง (5 ปี) และระบุแนวโน้ม
ความต้องการด้านทักษะและสายอาชีพต่าง ๆ 

• Labour Market Information Portal – แพลตฟอร์มให้ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับแนวโน้ ม
ตลาดแรงงาน เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบการวางแผนตัดสินใจด้านการศึกษา การวางเส้นทางอาชีพ 
(Career Path) รวมถึงการวางแผนเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จ าเป็นและตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน 
 ๒) การค้นหาและสมัครงาน 
 • Job Portal – แพลตฟอร์มบูรณาการข้อมูลจัดหางานของประเทศ ซึ่งรวบรวมต าแหน่ง
งานว่างจากท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้สมัครงานสามารถค้นหาต าแหน่งงานว่างที่มีอยู่ทั้งหมด 
ได้ผ่านช่องทางเดียว พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และทักษะ เพ่ือท าการวิเคราะห์และระบุต าแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางาน 
และเชื่อมโยงผู้สมัครงานเข้าหานายจ้าง/ผู้มีความประสงค์จ้างงาน โดยเปิดให้นายจ้างสามารถเข้ามาค้นหาผู้สมัคร
ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
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 ๓) การเข้าถึงสิทธิสวสัดิการ 
 • ระบบ e-Service สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน – แพลตฟอร์มบรูณาการด้านสิทธิ
สวัสดิการแรงงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้ข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการแรงงาน การตรวจสอบและใช้สิทธิต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบกลางรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับแรงงาน 
 ๔) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 • ระบบให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะ – ระบบวิเคราะห์คุณสมบัติผู้หางานรายบุคคล 
และระบุทักษะที่ผู้หางานควรพัฒนา และแนะน าหลักสูตรการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้หางาน 
 • แพลตฟอร์มฝึกอบรมและรับรองทักษะออนไลน์ – ระบบบริการข้อมูลหลักสูตรและการ
อบรมการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ และออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการอบรม และอัพเดท
คุณสมบัติและทักษะของแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ 
 
 ๔) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน  

สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปี) พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมการจัดหางาน มีดังนี้ 
เป้าหมาย พันธกิจและตัวชี้วัดรวม 

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

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

 ศักยภาพ หมายถึง มีความพร้อมในการท างาน สามารถท างานได้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
ได้รับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา มีความม่ันคงในการท างาน แม้บริบทด้านแรงงานจะเปลี่ยนไป 

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

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

๑)  ส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

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

  (๔) ประเด็นการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๖ – 256๘ 21 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่
ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา       
(กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

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

 
 

 
 

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

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 
 - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์  

และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
 - พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 - พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
 -  ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 - พัฒนาบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 

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

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา (กลยุทธ์) ดังต่อไปนี้ 

 - จัดระบบการท างานของคนต่างด้าว 
 - พัฒนาการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ 

 
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปี 256๖ – 256๘ ผู้ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้น าประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
และกลยุทธ์มาวิ เคราะห์ เพ่ือก าหนดเป้าหมายการบริหาร จัดการและการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ตาม ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการ แนวทางการ
ด าเนินการ/พัฒนา ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนภารกิจ และ ด้านพัฒนา
คุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  

 
ทั้ งนี้  คณะท างานได้น านโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ข้างต้น มาเป็นกรอบแนวทาง 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านประจ าปี 256๖ – 256๘  
ดังรายละเอียดในบทที่ 4 
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ส่วนท่ี ๓ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
 

 

๓.๑ ภาพรวม (กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน) 
 

 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 “เป็นแหล่งเงินทุนคุณภาพเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีศักยภาพ 
อย่างยั่งยืน และมีรายได้ที่ม่ันคง” 

 ค านิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 แหล่งเงินทุนคุณภาพ หมายถึง กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ 
ผู้รับงานไปท าที่บ้ าน ที่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐาน  
โดยการให้บริการเงินกู้ของกองทุนสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑) ร้อยละการจัดเก็บรายได้เงินต้นและดอกเบี้ย 
๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนฯ  

 ๓.๑.๒ พันธกิจของเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 บริหารจัดการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง โดยการ
ให้บริการเงินกู้ท่ีสะดวก รวดเร็ว เพื่อขยายโอกาสการมีงานท าแก่ผู้รับงานไปท าที่บ้านให้มีรายได้อย่างยั่งยืน 

๓.๑.๓ วัตถุประสงค์/นโยบาย/เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านกู้ เงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการผลิต หรือขยายการผลิต 

เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

๓.๑.๔ เป้าหมายหลัก (Super ordinate Goals) 
 ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่กู้ยืมเงินจากกองทุนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง และมีศักยภาพในการ

ด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

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

ประเด็นการพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาบริการของกองทุนฯ  
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ภาพที่ ๓-๑ ภาพแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
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๓.๒ ภาพรวม (ตามภารกิจด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล) 
 

 ๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ดิจิทัลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 “มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือรองรับผู้ใช้บริการกองทุนฯ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ” 
 

 ค านิยามศัพท์ในวิสัยทัศน์ดิจิทัลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

  เทคโน โลยี สารสน เทศ ( Information Technology – IT) หมายถึ ง การประยุกต์ ใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร 
 เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ดิจิทัลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  

 ๓.๒.๒ พันธกิจดิจิทัลของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 เป้าประสงค์หลัก (Super Ordinate Goals) 

  เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการของกองทุนฯ 

๓.๒.4 ประเด็นการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว (Strategic Issues) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงาน  
 

๓.๒.5 ผลผลิตและผลลัพธ์ของกองทุน 

ผลผลิต 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลลัพธ์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของกองทุนฯ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

สามารถรองรับการให้บริการ ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ ๓-๒ ภาพผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ กับแผนระดับท่ี ๑ - ๓ ที่เก่ียวข้อง 
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๓.๓ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
 
๓.๓.๑ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ (G1)  
 ๒) ค่าเป้าหมาย  
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ (K1)  
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กองทุนฯ (S1)  
 
๓.๓.๒ แผนปฏิบัติการระยะยาว เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงาน  
 ๑) เป้าหมาย 
 (๑) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ (G2) 
 ๒) ค่าเป้าหมาย 
 รายละเอียดค่าเป้าหมายประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ ตามตารางแผนปฏิบัติการกองทุนฯ  
ระยะยาว (แสดงในตารางที่ ๓-๑ และ ๓-๒) 
 ๓) ตัวช้ีวัด 
 (๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ (K2) 
 ๔) แนวทางการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ (S2) 
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ภาพที่ ๔-๑ ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ระยะยาว 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ของกองทุนฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน 

ตามแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการด าเนินงาน   

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการให้บริการ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลเพื่อสนันสนุนภารกิจ  
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
 

 
 
 
 
 
(๑) กองทุนมีผลการด าเนนิการด้านการเงินที่ดี (G1) 
(2) การบริหารจัดการกองทุนมปีระสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล (G5) 
(3) บุคลากรสามารถปฏบิัติงานตามภารกิจของกองทุน
อย่างมีประสทิธิภาพ (G6) 
(4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริการของกองทุน (G7) 
 
 
 
 
 
 
 
(๑) ผู้รับงานไปท างานทีบ่้านมีความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและมีจิตส านึกเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (G2) 
 
 
 
 
 
 
(1) ผู้ใช้บริการกองทนุฯ มีความพึงพอใจ (G3) 
(2) การด าเนนิงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ (G4) 
 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 

การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้ม่ันคง 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 2  
การพัฒนาศัยกภาพผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

ประเด็นการพัฒนา ที่ 3  
การพัฒนาบริการของกองทุนฯ 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
ระยะยาว ประจ าปีบัญชี 2566 - 2568 
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ตารางท่ี ๓-๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และแนวทางการพัฒนา ในแต่ละประเด็นการพัฒนา 

 
ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

G1 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ 

K1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการ
ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 

S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของกองทุนฯ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการด าเนินงาน 

G2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

K2) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

S2) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

29 



 

กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน  
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

ตารางท่ี ๓-๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 

เป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 

(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 

(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

       G1 กองทุนฯ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชน 

K1) ระดับความส าเร็จของการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุน
การให้บริการประชาชน 

N/A ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ดิ จิ ทั ล
ส นั บ ส นุ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชน 

- กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งเสริม
การมีงานท า 

  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการรับ
งานไปท าที่บ้านและด้านกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท าทีบ่้าน 

  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5  -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท าที่บ้ าน ประจ าปี
บัญ ชี  ๒ ๕ ๖๗  – ๒๕ ๖ ๙  และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 256๗ 
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เป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 

(KPIs) 

ข้อมูลฐาน 

(Baseline 
Data) 

ค่าเป้าหมายรายปี (Target) แนวทางการพัฒนา 

(Strategies) 

โครงการ/กจิกรรมส าคัญ 

(Initiatives) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

     G2 ระบ บ สารสน เท ศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

K2) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการกองทุนฯ 

N/A ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

S2) พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

-กิจกรรมจัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศระบบบริหารจัดการ
ลูกหนี้กองทุนฯ และระบบรับ -
จ่ า ย เ งิ น ท า งอิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 

  ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 -กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใจ ข อ ง
ผู้บริหาร (MIS) 

  ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 -กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูล
และเว็บไซต์กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปท าที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 
 

การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทนุเพื่อผู้รับงานไปท าทีบ่้านไปสู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงก าหนดแนว
ทางการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (แผนเชิงกลยุทธ์) ไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1) กองทุนฯ สื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมการจัดหางาน และหน่วยงานภายในกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ไปยัง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม การประชุมชี้แจง 
การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

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

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจ าปี โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ ตามรูปแบบโครงการที่ถือปฏิบัติ และปฏิบัติ
ตามแผน   

4) หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  

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

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

 เพ่ือให้การติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
เป็นรายเดือน รายไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลไปยังผู้บริหารระดับสูง
ทุก 6 เดือน นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในรูปรายงานประจ าปี
งบประมาณละ 1 ครั้ง  
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ส่วนท่ี ๕ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ กับโครงการ มีความสัมพันธ์กันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กล่าวคือ 

โครงการต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเสมอ และแผนปฏิบัติการจะมีความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติ
หากปราศจากโครงการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เป็นแผนขององค์กรที่
รวบรวมโครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในอนาคต หรือในปีบัญชีต่อไป ฉะนั้น โครงการคือฐาน
หรือเค้าโครงของแผนปฏิบัติการ หากแผนปฏิบัติการขาดโครงการที่ดีย่อมหมายถึง ความด้อยคุณภาพของ
แผนปฏิบัติการที่ไม่อาจน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ คือการน าเอาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินการนั่นเอง 
 โครงการถือเป็นแผนหน่วยย่อยที่สุดของระบบการวางแผน และเป็นแผนงานที่วิเคราะห์และจัดท าขึ้น
อย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานและคาดหวัง
ที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของโครงการที่ชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้การบริการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
บุคคลในพ้ืนที่นั้น มีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือโครงการเป็นการก าหนดการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานประจ าในรายละเอียดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) เพ่ือการผลิตและการ
ให้บริการ ๒) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของแผนงาน และ ๓) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ 
โดยปรับปรุงวิธีการที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการมีกระบวนการและ
ขั้นตอนคล้ายคลึงกับกระบวนการวางแผนโดยทั่วไป ประกอบด้วยกระบวนการ การวิเคราะห์สภาพปัญหา  
การก าหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงอุปสรรค 
ปัญหา การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การเลือกแนวทางหรือวิธีการ
แก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การด าเนินงานตามโครงการ และกระบวนการสุดท้าย คือ การตรวจสอบ 
ทบทวน และการประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่
บ้าน ฉบับนี้ คณะท างานและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา 
(ยุทธศาสตร์) แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) เพ่ือน ามาก าหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในปีบัญชี ๒๕๖๖ 
และเพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน าโครงการในแผนปฏิบัติการไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด จึงได้ก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการไว้เป็น ชื่อโครงการและกิจกรรมส าคัญในโครงการ  หรือ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนาอย่างชัดเจน เมื่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะน าโครงการใดไปปฏิบัติ ก็สามารถน ารายละเอียดของโครงการนั้นในแผนปฏิบัติการ
ไปบรรจุลงในข้อเสนอโครงการได้ทันที และก าหนดกิจกรรมในรายละเอียด งบประมาณ ให้เหมาะสม เพ่ือการ
ขออนุมัติจากผู้บริหารในการน าไปด าเนินงานต่อไป ซึ่งต้องมีการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
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คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลเป็นระยะ ๆ จนสิ้นสุด
โครงการ 

การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการประเมิน
ความเหมาะสมให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและกระบวนการท างาน เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งผลผลิต  
ตามวัตถุประสงค์โดยการเปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต การใช้ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีประเดน็หลัก
ในการพิจารรณา 2 ประเด็น คือ 1) ประสิทธิภาพการผลิต และ 2) การประหยัด 
  1) ประสิทธิภาพการผลิต 
    พิจารณาความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process)  
และผลผลิต (output)  
    1.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวม เช่น  การมีผลผลิตโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
แผนที่ก าหนดไว้ /ใช้ปัจจัยผลิตสูงกว่าแผน ซึ่งพิจารรณษจากรายงานและการปรับปรุงการท างาน 
    1.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น การมีทางเลือกอ่ืน ๆ ในการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงวิธีการ การใช้เทคโนโบลีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  ความพยามยามในการลดต้นทุน 
    1.3 ระบบการจัดการการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนกลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการตรวสอบและควบคุม 
    1.4 สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  เช่น การเห็นความส าคัญของประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบริการ มีความเชื่อถือได้ ระบบให้ก าลังใจ การประกาศความดีความชอบ  
และการปฏิบัติงานที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน 
  2) การประหยัด 
   เป็ นการจัดหาทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่ เหมาะสมด้ วยต้นทุ นที่ ต่ าสุ ด  
การวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในมิติต่าง ๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และเวลาที่เหมาะสม กับลักษระการ
ด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ได้ เพ่ือเป็นการสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ใช้หลักในการ
พิจารณา ดังนี้ 
    2.1 ต้นทุน เป็นการประเมินต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริงตามหลักของกรมบั ญชีกลาง 
เปรียบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ 
    2.2 สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร ประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
    2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน วิเคราะห์ความประหยัดในการท างวาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัย ระหว่างการด าเนินการ พิจารรษการด าเนินงานที่มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก
งบประมาณการหรือไม่ เพราะอะไร เป็นกาเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือไม่ 
    2.4 สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการบรการเปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนด วิเคราะห์ความ
รวดเร็วในการท างาน การลดขั้นตอนและลดเวลาในการบริการจัดท ามาตรฐานเวลาในการบริการ 
    2.5 คุณภาพตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพที่หน่วยงาน
ก าหนด เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพตามที่องค์กรก าหนด 
    2.6 ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน วิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการส่งผลผลิต 
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    2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบรการต่อกระบวนการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการปรับปรุงกระบวนการบริการของกองทุนฯ 
  การจัดกลุ่มแผนงานโครงการของกองทุนฯ พิจารณาในด้าน 1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ที่มีความคล้ายคลึงกัน เป็นวิธีหนึ่งในการประหยัดเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการท าโครงการ 
ที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน 2) แผนงาน/โครงการ//กิจกรรม ที่มีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน โครงการส่วนใหญ่ก าหนดเวลา
เริ่มต้น และสิ้นสุดการเริ่มต้นการจัดกลุ่มโครงการตามผลลัพธ์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดล าดับความส าคัญ  
ทั้งนี้ การจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมของกองทุนฯ ใช้แนวทาง Project 
Prioritization Guide ของ Office Of Quality Improvent, University Of Wisconsin-Madison เป็นเครื่องมือช่วย
ในการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญ 
ที่เรียงล าดับจากมากไปน้อย ด้วยการให้คะแนนจากปัจจัย และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยกองทุนฯ ได้
ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด าเนินงานกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 2565  ระหว่าง วันที่  9 - 11 มีนาคม 2565  
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า (The Berkeley Hotel Pratunam) กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ 
ประกอบด้วย ข้าราชการกรมการจัดหางานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถด้านการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านทุนหมุนเวียน ด้านแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ด้านการจัดท าแผน และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริม
การมีงานท า จ านวน 30 คน ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและจัดล าดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยก าหนดระดับ
เกฑณ ์ดังนี้  
 
ระดับค่าคะแนนความส าคัญ/เร่งด่วน 
   
    ค่าคะแนน 5 เท่ากับ มากที่สุด 
    ค่าคะแนน 4 เท่ากับ มาก 
    ค่าคะแนน 3 เท่ากับ ปานกลาง 
    ค่าคะแนน 2 เท่ากับ น้อย 
    ค่าคะแนน 1 เท่ากับ น้อยที่สุด 
 
 ค่าคะแนนผลรวม 
    คะแนนรวม 16 – 18  เท่ากับ ความเร่งด่วนระดับ 5 
    คะแนนรวม 19 – 21  เท่ากับ ความเร่งด่วนระดับ 4 
    คะแนนรวม 22 – 24  เท่ากับ ความเร่งด่วนระดับ 3 
    คะแนนรวม 25 – 27  เทา่กับ ความเร่งด่วนระดับ 2 
   คะแนนรวม 28 – 30  เท่ากับ ความเร่งด่วนระดับ 1 

 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

ตารางที่ 3.3 ตารางการล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ความ
สอดคล้อง
กับนโยบาย

และ
ยุทธศาสตร ์

 

ความ
คุ้มค่าใน

การใชง้าน 

ความส าคั
ญต่อการ
บรรเทา

ความเสี่ยง 

ประโยชน์ที่
ได้รับจาก

การ
ด าเนินงาน 

ความส าคั
ญและความ
จ าเป็นต่อ
ผู้ใช้งาน 

ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ 

ผลรวม
คะแนน 

ระดับความ
เร่งด่วน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อทบทวนและจดัท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผูร้ับงานไปท าที่บ้าน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และแผนปฏิบัตกิารดจิิทัลกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 256๗ 

5 5 5 5 5 5 30 1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านและด้านกองทุนเพื่อผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 

5 3 3 3 3 3 19 4 

กิจกรรมจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบบริหารจัดการลูกหนี้
กองทุนฯ และระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

5 5 4 5 4 2 25 2 

กิจกรรมปรับปรุงระบบส่งเสริมการมีงานท า 
 

5 3 3 4 4 2 21 4 

กิจกรรมเพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) 

5 4 4 4 4 1 22 3 

กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลและเว็บไซต์กองทุนเพื่อผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 2 4 4 1 20 4 
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 38 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว  
กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ปรากฏตามตารางแผนปฏิบัติการเรียงตามล าดับประเด็นการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘   
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G1 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K1) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการให้บริการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ  
แนวทางการพัฒนา  S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 
 
โครงการ/กิจกรรม 

และขั้นตอนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายของ
โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี 
256๗ 
- ทบทวน และจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ
ยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไป
ท าที่ย้าน ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ และ 
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัลกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญช ี256๗ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อทบทวนแผนฯ และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม 

เพื่อทบทวนและ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะยาว กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๗ – 
๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนฯ
ประจ าปีบัญช ี
256๗ 

ผลผลิต 
- ระดับความ 
ส าเร็จของการ
ทบทวนและ
จัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะยาว 
กองทุนเพื่อผู้รับ
งานไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๗ – ๒๕๙ 
และแผนปฏบิัติ
การ ดจิิทัล 
กองทนุฯประจ าปี
บัญชี 256๗   
(ไม่น้อยกวา่
ระดับ ๓ 
เห็นชอบแผนฯ  
๒ เดือนก่อนเริ่ม 
ปีบัญชีถัดไป) 
 

            - ล าดับที่ 1  
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงาน 
เชิงกลยุทธ์  
 

งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

 

โครงการ/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๕ งบประมาณ 
(บาท) 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- น าเสนอแผนฯ ต่อ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อแผนฯ 
 - ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
- แผนให้กรมบญัชีกลาง 

 ผลลัพธ์ 
 -มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาว 
กองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปท าที่บ้าน 
ประจ าปีบัญช ี
๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
และแผนปฏบิัติการ
ดิจิทัล กองทุนฯ
ประจ าป ีบัญชี 
256๖ เพื่อใช้ใน
การปฎิบัติงาน
ภายในกองทุนฯ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

            -  งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K2) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  S2) พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการกองทุนฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

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 าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบ
บริหารจัดการลูกหน้ีกองทุนฯ 
และระบบรับ-จ่ายเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 
- กองทุนฯ จัดท าตารางแนบ
ท้ายสัญญาจัดส่งไปยังหน่วย
ปฏิบัติที่จัดท าสัญญากูย้ืม
เงินกับกองทุนฯ 
- หนว่ยปฏิบัติเจ้าของข้อมูล 
ผู้ยืมเงินกองทุนฯ น าเข้า
ข้อมูลการกูย้ืมเงินกองทุนฯ 
ผ่อนช าระหนี้ของผู้กูแ้ต่ละ
รายผ่านระบบบริหารจัดการ
ลูกหนี้กองทุนฯ 
 
 

พัฒนาฐานข้อมูล
ของกองทุนฯ  
เพื่อใช้ในการแจ้ง
เตือนการช าระหนี้
ให้กับผู้กู้ยืม
เงินกองทุนฯ  
 

ผลผลิต 
กองทุนฯ 
สามารถน าเข้า
และส่งข้อมูลงบ
ทดลองเป็นราย
เดือน และข้อมูล
แผน – ผลรายรับ
และรายจา่ย 
ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป
ครบถ้วนทุกเดือน
ผลลัพธ์ 
มีระบบที่สามารถ
น าเข้าข้อมูลการ
กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
และการผ่อน
ช าระหนี้ได้อย่าง
ถูกต้อง มีความ
เป็นปัจจุบันและ
มีความน่าเช่ือถือ 

             ล าดับที่ 2 
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
ในการ

ปฏิบัติงาน
ตอบสนอง 

ความ
ต้องการของ
ผู้รับงานการ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

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. 
- หนว่ยปฏิบัติเจ้าของข้อมูล 
ผู้ยืมเงินกองทุนฯ พิมพ์ใบ
แจ้งหนี้แจ้งเตือนการช าระ
หนี้แต่ละเดือนจัดส่งให้ 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
- หนว่ยปฏิบัติเจ้าของข้อมูล 
ผู้ยืมเงินกองทุนฯ พิมพ์
รายงานการรับช าระเงิน
จัดส่งให้ส่วนกลาง  
เป็นประจ าทุกเดือน 
- เจ้าหนา้ที่ส่วนการปิดงบ
ทดลองประจ าเดือน 
- รายงานการน าเขา้และส่ง
ข้อมูลงบทดลองเป็นราย
เดือน และข้อมูลแผน – ผล
รายรับและรายจา่ย  
ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 
- วิเคราะหข์้อมูล/ฐานข้อมูล
ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการบริหาร
และปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

- จัดท าข้อมูล/ฐานข้อมูล 
ที่จ าเป็น 

- สรุป/ประเมินผลการใช้
งานฐานข้อมูลฯ และระบบ
สารสนเทศฯ 
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K2) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  S2) พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการกองทุนฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ 
(บาท) 

ล าดับ
ความส าคัญ 

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. กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (MIS)  
– รวบรวมและจัดท าขอ้มูล
ด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่
การเงิน เป็นรายเดือน 
- น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการด้านการเงินและ
ด้านที่ไม่ใช่การเงินบนระบบ 
MIS เป็นรายเดือน 
- ติดตาม/ประเมินผลการเขา้
ใช้งานระบบ MIS ของ
ผู้บริหารกองทุนฯ 
- สรุปผลกิจกรรมและ
รายงานผลการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการบริหร
กองทุนฯ ณ สิ้นปีบัญช ี

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ติดตามบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ผลผลิต 
 - ระดับความ 
ส าเร็จร้อยละ
100 ของการน า
ข้อมูลสารสนเทศ
เสนอต่อผู้บริหาร
กองทุนฯ เป็น
รายเดือน 
- ผู้บริหาร
กองทุนฯ มีการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่าง
น้อยเดือนละ  
1 ครั้ง 
ผลลัพธ์  
- กองทุนฯ  
มีระบบการ
บริหารจัดการที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ 

            - ล าดับที่ 3 
เพื่อช่วย
สนับสนุน

การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 

เป้าหมาย   G2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K2) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  S2) พัฒนาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบริหารจดัการกองทุนฯ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

และขั้นตอนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายของ
โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
3. กิจกรรมการปรับปรุง
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท า
ที่บ้านให้มีประสิทธิภาพ 
- วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ท า
ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่จ าเป็น
เพื่อน ามาเผยแพร่ 
- ป รั บ ป รุ ง เนื้ อ ห า ใ น
เว็บไซต์ของกองทุนฯให้มี
ความทันสมัย (update) 
อยู่เสมอ 
- สรุปจ านวนการเข้าใช้งาน
ผ่ าน เว็ บ ไซต์ ก อ งทุ น ฯ 
ป ร ะ จ า เ ดื อ น  น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการผ่านเว็บไซต์
กองทุนฯ (ถ้ามี) 

เพื่อปรับปรุงช่อง
ทางการน าเข้าขอ้มูล
ตามภารกจิ รวมถึง
ข้อมูลด าเนินงานทั้ง
ในด้านทางการเงิน
และไม่ใช่ด้าน
ทางการเงินของ
กองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
- มีระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลใน
ด้านภารกจิของ
หน่วยงานผล
การด าเนินงาน
ทั้งในด้านทาง
การเงินและไม่ใช่
ด้านทางการ
เงินกองทุนฯ มี
ความถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
- มีช่องทางใน
การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร
ของกองทุนฯ 
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว 
 

            - ล าดับที่ 4 
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การ

ปฏิบัติงาน 
ช่วยสื่อสาร
ทั้งภายใน
ภายนอก 
ครอบคลุม

และ
ตอบสนอง
ต่อความ

ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   G1 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K1) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการให้บริการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖๖ งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1. กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมการมีงานท า   
- จัดส่งหนังสือเปิดทดสอบ
การใช้ระบบฯ ไปยังหน่วย
ปฏิบัติ 
- เปิดทดสอบการบันทึก
ข้อมูลระบบจดทะเบียน
ผู้รับงานไปท าที่บ้านผ่าน
ระบบออนไลน์ 
- แจ้งปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ระหว่างการใช้งาน (ถ้ามี) 
- ส่วนกลางประสานงาน
การแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้อง
กับทีมผู้ดูแลระบบ 
- จัดอบรมการใช้งานของ
ระบบส่งเสริมการรับงาน 
- วัดความพึงพอใจต่อการ
ใช้ ง า น ร ะ บ บ ส่ ง เส ริ ม 
การมีงานท า   
- ร า ย งา น ผ ล กิ จ ก ร รม
ปรับปรุงระบบส่งเสริมการ
มีงานท า  

 เพื่ อ จั ด ท า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลสนับสนุน
การให้บริการผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เสี ย ข อ ง
กองทุนฯ 

ผลผลิต 
- ผู้ ใช้ บ ริก ารมี
ความพึ งพอ ใจ
ต่อระบบส่งเสริม
ก า ร มี ง า น ท า  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70  
ผลลัพธ์ 
- มีฐานช้อมูล
ผู้รับงานไปท า 
ที่บ้าน เพื่อ
สนับสนุนการ
ให้บริการกูย้ืม
เงินกองทุนฯ  

            - ล าดับที่ 4 
ตอบสนอง
ต่อความ

ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ได้รับความ

สะดวก 
ลดขั้นตอน

การ
ปฏิบัติงาน 

งานนโยบาย
และแผน
กองทุนฯ 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๖ 
เป้าหมาย   G1 กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก K1) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัสนับสนุนการให้บริการผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 
แนวทางการพัฒนา  S1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสนับสนุนการให้บริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของกองทุนฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖6 งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

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. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้านส่งเสริมการรับงาน 
ไปท าที่บ้านและด้าน
กองทุนเพื่อผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน 
 
- จัดท าโครงการและ 
ขออนุมัติโครงการ 
- ขออนุมัติด าเนินการ
ฝึกอบรมฯ 
- ติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
- สรุปผลและรายงานผล
การฝึกอบรม 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏบิัติ 
งานที่เกี่ยวกบั
ระบบส่งเสริมการ
มีงานท า 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 
-ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาให้
สามารถปฏบิัติ 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม) 
- ผู้เข้ารับการ
อบรมสัมมนามี
ความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

            - ล าดับที่ 4 
เพิ่ม

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏิบัติงาน 
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กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 

โครงการ/กิจกรรม 
และขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของ

โครงการ 

ระยะเวลา ปีบัญช ี๒๕๖6 งบประมาณ ล าดับ
ความส าคัญ 

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. 
ผลลัพธ์ 
กองทุนฯ  
มีระบบส่งเสริม
การมีงานท า 
ที่สามารถลด
ขั้นตอนและ 
ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 49 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 50 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

(SWOT Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะยาว  กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน ประจ าปีบัญชี 256๕ – 256๗ 51 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้มภายในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจทิัล 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. กองทุนฯ มีช่องทางการรับ -จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สะดวกในการรับช าระเงิน 

ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  (3.77) 
๒. กองทุนฯ มีคู่มือการบริหารจัดการลูกหนี้ฯ ในรูปแบบดิจิตอล ผ่านเวบไซด์กองทุนฯ (3.58) 
๓. กองทุนฯ มีระบบ E-service ส าหรับผู้กู้เงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบข้อมูล และดาวน์โหลดใบแจ้ง

หนี้ด้วยตนเอง (3.71) 
๔. ผู้บริหารกองทุนฯ ให้ความส าคัญกับการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการบริหารจัดการกองทุนฯ 

(3.61) 
๕. กองทุนฯ มีเว็บไซต์ (https://www.doe.go.th/prd/hwfund) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถึง

ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (3.71) 
๖. กองทุนฯ มีฐานข้อมูล ในด้านการกู้เงินกองทุน ที่สามารถประมวลผลในรูปของ Report ใช้สนับสนุน

การตัดสินใจของผู้บริหาร (3.35) 
๗. กองทุนฯ มีการพัฒนาระบบจดทะเบียน ในรูปแบบออนไลน์เพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน (3.32) 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ช่องทางการรับ-จ่ายเงินของระบบฯ สามารถใช้งานผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทุก
ธนาคาร (3.71) 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนยังไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ เช่น การยื่นค าขอกู้ (3.61) 
3. กองทุนขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.48) 
4. กองทุนไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT และดิจิทัลโดยตรง (3.58) 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนขาดความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ด้านการพัฒนาและใช้งาน

ระบบจิทัล  (3.45) 
6. กองทุนฯ ยังไม่มีระบบแจ้งเตือนการช าระหนี้ในรูปแบบอัตโนมัติ เช่น ข้อความแจ้งเตือนให้มาช าระ

หนี้ก่อนถึงรอบการช าระหนี้  (3.65)  
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

 

โอกาส (Opportunities)  
1. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
การให้บริการในองค์กร เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้โดยง่าย 
(3.65) 

2. ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และคุณภาพการบริการด้วยระบบ ICT และดิจิทัล 
(3.65) 

3. พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 รองรับระบบ e-Payment ซึ่งสามารถน ามาปรับ
ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายเงินกองทุนฯ ได้  (3.68) 

4. ประชาชนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลท าให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบกองทุนฯ 
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน  (3.13) 

 

อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม (Threats)  

1. ผู้ให้บริการกู้ยืมเงิน หน่วยงานอ่ืน อาทิ ธนาคารออมสิน Line Thailand มีช่องทางการให้ยื่นขอกู้เงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วและทันสมัยกว่ากองทุนฯ และได้รับอนุมัติในระยะเวลาสั้น ไม่จ ากัด
วัตถุประสงค์ในการน าเงินไปใช้ ท าให้มีผู้มาใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนน้อยลง  (3.16) 

2. ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ไม่เอ้ืออ านวยในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  
(3.35) 

3. กองทุนฯ ยังไม่มีระเบียบการยื่นกู้ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  (3.71) 


