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จุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อยู่ภายใต้การบริหารงาน และก ากับดูแลของกองบริหารแรงงานไทย         
ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนที่ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ 
ให้เดินทางกลับประเทศไทย การคัดเลือกและการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการท างานและการใช้ชีวิตในประเทศที่จะไปท างาน และให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก
กองทุน ที่ประสบปัญหาหรือประสบอันตรายให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนฯ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี 
๒๕๖6– ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตามบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 และเพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทบทวนจากแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖5 – ๒๕๖7 ด้านแผนงาน / 
โครงการและตัวชี้วัดให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๘๐) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570  
นโยบายกรมการจัดหางาน ปี พ.ศ. 2565 ฯลฯ 
 กองทุนฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (VISION)   
   พัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กร      
ให้ความรู้แก่สมาชิก มีความพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

พันธกิจ (MISSION) 
   1. บริหารจัดการเงินกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน         
ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองในการไปท างานในต่างประเทศ 
                3 . สนั บ สนุ น ก า ร ฝึ ก อบร ม คน ห า ง า นก่ อ น เ ดิ นท า ง ไ ป ท า ง าน ใ นต่ า งป ร ะ เ ท ศ  
สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเนินชีวิตในต่างประเทศ  หลักการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  1. จัดการให้สมาชิกกองทุน ซึ่งถูกทอดทิ้งในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
  2. ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน ซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรม
ของบุคคลดังกล่าว 
  3. คัดเลือกและฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
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เป้าหมาย (Target) 
  1. คนหางานที่ไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ  
  2. คนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์         
จากกองทุนฯ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎหมายของประเทศท่ีจะไปท างาน 
  3. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถให้การ
ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

ค่านิยม 
   “ท างานเป็นทีม เน้นความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ สานสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
ให้สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนให้มีหลักประกัน
มั่นคงในการท างานในต่างประเทศ   
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ฉ] 
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บทท่ี ๑ 
บทน า  

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การช่วยเหลือคนหางานที่ถูกทอดทิ้ง             
ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย การคัดเลือกและให้การอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างาน             
ในต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ            
ถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของประเทศที่จะไปท างาน สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ            
ตามสัญญาการจ้างงาน ทราบถึงขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อประสบปัญหา
หรือประสบอันตรายต่างๆ ตามกฎหมายก าหนด ทราบถึงช่องทางการสื่อสารหรือขอรับการช่วยเหลือ        
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหน่วยงานที่สามารถขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศ    
และภารกิจที่ส าคัญของกองทุนฯ อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน หรือทายาทโดยธรรม 
กรณีประสบปัญหาหรือประสบอันตรายในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายก าหนด 
ซึ่งการบริหารงานกองทุนฯ อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 
ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนด และมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัด ๗๖ จังหวัด 
ทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งมีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน
ไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานกรรมการฯ และผู้อ านวยการกองบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ ก ากับดูแลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไป  
ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหางานและสมาชิกกองทุน 
ให้ได้รับการบริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล  
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนฯ มีจุดมุ่งหมาย                 
เพ่ือพัฒนากองทุนฯ ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องให้ก้าวไปข้างหน้า ตอบสนองยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มีวิธีการ
ด าเนินงานโดยก าหนดตัวชี้วัดในการผลักดันสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ การติดตาม การรายงานผล อีกทั้ง
เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการจัดท ายุทธศาสตร์ เพ่ือการก าหนดทิศทางของกองทุนฯ โดยตั้งอยู่            
บนพ้ืนฐานข้อมูลที่แท้จริงและองค์ประกอบ ปัจจัย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประเมินจากสภาวะ
ทางด้านเศรษฐกิจด้านแรงงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม                
ทั้งปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคที่มีต่อกองทุนฯ มาประกอบ 
การพิจารณาทบทวนก าหนดเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 และจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 ตามแผนงาน / โครงการและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
  2) เพ่ือท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส
อุปสรรค แล้วน าผลที่ ได้รับจากการวิ เคราะห์เป็นทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ  
และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
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  3) เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ ตัวชี ้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์รวมทั้ง
โครงการ / กิจกรรม ที่เหมาะสมสอดคล้องวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน 
ไปท างานในต่างประเทศ  
  4) เพ่ือจัดให้มีแผนปฏิบัติการระยะยาว (5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 ทีมี่
คุณภาพและระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน 
 

3. กรอบแนวคิดการจัดท า 
 

แผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการก าหนดเปูาหมายขององค์กร การเลือกวิธีการในการปฏิบัติ 
เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายรวมขององค์กรส าหรับด าเนินการในอนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ               
ใช้ความสามารถขององค์กร เพ่ือระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาถึงทางเลือกต่ างๆ อย่างรอบคอบ       
และชัดเจนว่าสามารถน าองค์กรไปสู่ภารกิจและเปูาหมายที่วางไว้ คือ วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต 
กระบวนการประกอบด้วย ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น          
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ และตัวชี้วัด เพ่ือการติดตาม
ประเมินผล การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรต้องให้
ความส าคัญและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทุกขั้นตอน การใช้เทคนิคกระบวนการที่เหมาะสม 
และก าหนดเปูาหมาย ที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์คือพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนฯ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกกองทุน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก    
ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (S = Strengths) 
จุดอ่อน (W = Weaknesses) โอกาส (O = Opportuntties) และอุปสรรค (T = Threats) เพ่ือให้ทราบ
ทิศทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  ของกองทุนฯ ที่เหมาะสมต่อไป 
 

4. กรอบแนวทางการด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี ๒๕66 
 

 การด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการ
กองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
     (1)  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๘๐)  
     (2)  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
     (3)  แผนปฏิบัติ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     (4)  ระบบราชการ 4.0 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
     (5)  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน  
     (6)  นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด    
“MOL ฟ้ืนฟู พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย”  
     (7)  นโยบายกรมการจัดหางาน ปี พ.ศ. 2565  
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   ตลอดจนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลและสถานการณ์ด้านแรงงานในอดีต ปัจจุบันและการ
คาดการณ์ความต้องการแรงงานไปท างานในต่างประเทศ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่ว งเวลาที่จัดท าแผน รวมถึง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรบุคลากรและ
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานภายในของค์กรให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาประกอบการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
กองทุนฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 
   2) เสนอแผนปฏิบัติการกองทุน ปีบัญชี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 
2566 ต่อคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ เพ่ือพิจารณา  
   3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ที่ได้รับการพิจารณา และด าเนินการเพ่ิมเติมแก้ไข               
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้บุคลากรกองทุนฯ รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   4) จัดส่งแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ให้กระทรวงการคลังอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป 
   5) จัดส่งเป็นหลักฐานเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๖5         
ให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และกรมบัญชีกลาง ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

๕.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ 
                2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกองทุนฯ และการน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดทิศทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 
 3) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์รวมทั้งโครงการ / กิจกรรม 
ที่เหมาะสมสอดคล้องวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของกองทุนฯ 
              4) มีแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6  
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนต่อไป 
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บทท่ี 2 
บริบทด้านแรงงาน ยุทธศาสตร ์นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

 

 แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับนี้ 
ได้ด าเนินการศึกษาโดยรวบรวม แผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล / หน่วยงานต้นสังกัด และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านแรงงานในต่างประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๘๐)  
2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
3. แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
4. ระบบราชการ 4.0 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
5. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน 
6. นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด    

“MOL ฟ้ืนฟู พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย” 
7. นโยบายกรมการจัดหางาน ปี พ.ศ. 2565 

  
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๘๐)  
 
  (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   โดยการเพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ รวมถึงการ
ยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้คนงานได้รับการคุ้มครองในการ
ท างาน ได้รับค่าตอบแทนที่ดีในการท างานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงานและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีภาษาและการจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
      - ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  
   - บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
   - บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
   - กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎ หมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การพัฒนา 
      - น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส             
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเปูาหมายในมิติต่าง ๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในหลากหลายด้าน 
  การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงเวลา ต้องค านึงถึงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ มิติการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น         
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาการผลิต 
กลุ่มอาชีพ และระดับภาคพ้ืนที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทย       
ควรให้ความส าคัญ และน ามาสู่การสังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นด าเนินการ
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ภาพที่ 2 - 1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมุดหมายการพัฒนา 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่ง
บอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนา
ที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และ
การบรรลุเปูาหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 
ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิต ิดังนี้ 
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  1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
    หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
    หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
    หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก  
    หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
    หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก      
 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
  หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได ้ 
  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
  หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม  
 3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต  
  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

ภาพที่ 2 - 2 ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
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แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 

 
     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ศึกษากฎหมายและ
นโยบายระดับชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินนโยบาย   
ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้งได้ศึกษาแผนระดับที่ 1 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และ
แผนระดับที่ 3 ได้แก่ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 – 2565 
แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 – 2565 แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 7 ปี พ.ศ. 2564 – 2570 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 ตลอดจนนโยบายหรือแนวคิดอ่ืน ได้แก่ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นต้น อีกทั้ง ศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพัฒนางานของกระทรวงฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการวาง
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน ส าหรับการด าเนินการในอีก 5 ปี ข้างหน้า แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ และเปูาหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย  ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 
 
พันธกิจ  
  1. เสนอนโยบายแผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
และสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย  
  2. พัฒนา บริหารจัดการ และก ากับดูแล โครงสร้างพ้ืนฐานการสื่อสาร สารสนเทศ และ 
โทรคมนาคม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง 
การพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน  
  4. ส่งเสริมการบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐผ่านการเชื่อมโยง 
สารสนเทศจากหลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  5. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา 
การอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  
  6. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบายแผนระดับชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ    
การพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยระบบนิเวศ โครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งอนาคตและลดความเหลื่อมล้ าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 
เป้าประสงค์  
  เปูาประสงค์ที่ 1 มีระบบนิเวศ โครงสร้างพ้ืนฐาน และนวัตกรรมดิจิทัล ที่พร้อมเพ่ือสนับสนุน 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
  เปูาประสงค์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล  
  เปูาประสงค์ท่ี 3 ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล  
  เปูาประสงค์ที่ 4 ก าลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  
  เปูาประสงค์ที่ 5 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ระบบราชการ 4.0 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
  เพ่ือรองรับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) 
หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 

  1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส   
ในการท างาน แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามา      
มีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ ด าเนินการแทน จัดระเบียบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกัน ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน         
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่จ าเป็นต้องรอการร้องขอความช่วยเหลือ (Proactive Public 
Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการ
สาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) โดยมีการเชื่อมโยงกันเอง  
ของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้หลายช่องทาง ทั้งการติดต่อ  
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 
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  3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องท างานอย่าง
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ          
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และ
ปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม ่รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
  1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับ    
การท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือท างานด้วยกัน (cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน 
(collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการร่วมกัน 
มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
  2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและ
ออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือตอบสนอง
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
รูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ   
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด 
ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 
  3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือเพ่ือ         
การใช้งานร่วมกัน (collaboration tool) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆ ได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวัง          
ของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย 
  ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะ        
ที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 - 3 แสดงภาพกรอบแนวคิดของระบบราชการ 4.0 
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ตารางท่ี 2 - 1 สรุปเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการแบบเดิมและระบบราชการแบบใหม่ 

เดิม ใหม่ 
การท างานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แม้มีการท างาน
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน แต่ยังไม่ใช่การบูรณาการอย่าง
แท้จริง  (Autonomy, Separation) 

การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิงยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการน าไปปฏิบัติ 
(Collaboration) 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ และ
ยังเป็นการท างานตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
(Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical approach) 

การท างานมีความเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ 
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการ
บริการประชาชนและมีการบังคับบัญชาในแนวนอน 
(End-to-end process flow, Cross-boundary management, 
Program/Project Management Office, Horizontal 
approach) 

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัว ตามสิทธิพื้นฐานของ
บุคคลท่ีรัฐก าหนด  
(Standardization) 

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซ่ึงสามารถ ออกแบบ/
เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได้  
(Customization, Personalization) 

ระบบการท างานในแบบอนาล็อค (Analog) ระบบการท างานท่ีปรับเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบ (Digitization) 
การด าเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
(Passive) 

การด าเนินงานท่ีตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  
(Pro-active) 

ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเปูาหมาย  
(Rule-based, Performance-oriented) 

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน  
(Innovation, Smart regulation, Resultsoriented) 

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง 
(Government-driven) 

ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
(Citizen-centric) 

ระบบการท างานท่ีล่าช้า มีต้นทุนสูง  
(Red tape, Costly 

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท าน้อยได้มาก 
(Creating value for the public, Doing more and better 
with less) 

เปิดเผยข้อมูลตามท่ีร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูลจ ากัด  
(Close system, Upon request only) 

เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ได้
ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ  
(Open system, Open access) 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิม ๆ  
(Routine work) 

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างานรูปแบบเดิม 
และสามารถตอบสนองได้ทันที  
(Non-routine problem solving, Real time capability) 

ต่างหน่วยงานต่างท างานกันตามล าพัง โดยไม่มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน  
(Stand alone) 

แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน            
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(Shared services) 

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก และคาดเดาเอาเอง  
(Intuition) 

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของประชาชน  
และวางนโยบายท่ีสามารถน าไปปฏิบัติ ให้เกิดผลได้จริง  
(Data-driven, Demand-driven, Actionable policy 
solutions) 

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ (Office-hours only) บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand services) 
มีความเชี่ยวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง 
(Expert/ Specialist) 

มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge worker)  
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability)                
มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability) 

ข้าราชการแบบดั้งเดิม  
(Public administrator) 

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ                       
(Public Entrepreneurship) 
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(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน 
   

วิสัยทัศน์ 
    “ก าลังแรงงานมีงานท าอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570” 
พันธกิจ 
 

 ๑. ส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

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

ค่านิยม 
STRONG : “บุคลากรของกรมการจัดหางาน เป็นผู้มีจิตให้บริการ ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับอย่างทุ่มเท โดย
การท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการเพ่ือเป้าหมายคือประชาชน”  

S = Service Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ  
T = Team Work : การท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร  
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว  
O = Owner : มีจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
G = Goal : เพ่ือเปูาหมายคือประชาชน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ของกรมการจัดหางาน 
ขับเคลื่อนโดยแผนปฏิบัติราชการ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย  
๑ . แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และบริหาร

ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
๒. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน และยกระดับ

การให้บริการ  
๓. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   ๔. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
 
 
นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด “MOL ฟื้นฟู พลิกโฉม 
ตลาดแรงงานไทย” 
       
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงแรงงานก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล     
มาจากสถานการณ์โรค COVID – 19 (พ.ศ. 2564 –2565) ภายใต้พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ           
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
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ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จ านวน 5 ข้อ และนโยบาย
ส าคัญท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 
  

นโยบายเร่งด่วน 
1. ยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ มีมาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 สร้างองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ บนพื้นฐานการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
2. กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

มีมาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน และการขยายตลาดแรงงาน ในต่างประเทศ รวมถึง

บริการจัดหางานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ smartjob.doe.go.th ไทยมีงานท า.com การประกอบอาชีพ
อิสระ การรับงานไปท าที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน และผู้จบการศึกษาใหม่ 

 สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือรักษาสภาพ การจ้างงาน พัฒนาฝีมือ
แรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถานประกอบการ ผ่านธนาคารและกองทุนต่างๆ 
เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นต้น สนับสนุน 
SMEs สอดคล้องความต้องการชุมชน 

 เชื่อมโยงข้อมูลด้านแรงงาน รวมถึงทักษะแรงงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือให้รัฐบาลมีศูนย์กลางข้อมูลด้านทักษะแรงงานที่พร้อมน าไปประยุกต์ ใช้ฝึกอบรม และพัฒนา
ก าลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการในตลาดได้อย่างแท้จริง 

3. บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ มีมาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพ่ืออ านวยความสะดวก ในการเข้ามาท างาน  

ในประเทศให้คนต่างด้าวที่มีสมรรถนะสูง และออกแบบการน าเข้าแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ MOU เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และบริการ 

 ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานคนไทยและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติประกันสังคม ให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์

ปัจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีมาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจการท างานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว และตรวจ

สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายด้านแรงงาน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาการ 

ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 บูรณาการการท างาน สร้างความรู้ความเข้าใจแก่แรงงาน ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่าย

ทุกภาคส่วนในการร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกมิติ 
5. พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม 

และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทางานให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ   
และรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป มีมาตรการการดาเนินงาน ดังนี้ 

 พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบ การท างานที่
เปลี่ยนแปลงไป และให้แรงงานมีรายได้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับค่าครองชีพ และระดับความสามารถ 
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 Safety & Healthy Thailand ส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในการท างาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ให้มีสถานประกอบการต้นแบบระบบการบริหารจัดการและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่แรงงาน 

6. บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานสูงอายุและคนพิการ       
ให้ได้รับสิทธิและความคุ้มครองด้านแรงงาน สวัสดิการและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม มีรายได้ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประเทศ น าไปสู่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน มมีาตรการการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ พ.ศ. …. ให้มีผลบังคับใช้ 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงาน ที่ยั่งยืน
โดยคนหางานทุกคนมีโอกาสในการท างานตามความสามารถของตน มีรายได้ที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาฝีมือ
ที่ได้มาตรฐาน ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีสวัสดิการเพ่ิมขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการท า งานที่ดี 
และมีหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานกระทรวงแรงงาน (Big Data) และบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
เพ่ือการบริหาร วางยุทธศาสตร์ด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ มีมาตรการการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

 พัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน (Big Data) ในรูปแบบคลังสมอง 
การท าวิจัย และการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลด้านแรงงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยุคดิจิทัล 

 พัฒนาระบบการท างาน เชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง          
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการก าหนดการท างานร่วมกันที่มีความชัดเจน มีการก ากับและติดตามการ 
ท างาน เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ ระดับภูมิภาคให้แรงงานจังหวัดในฐานะ CEO 
เป็นหลักในการบูรณาการการท างาน ตลอดจนก ากับ ติดตามการท างานระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานของแต่ละจังหวัดได้ 
 
นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
 นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “DOE พร้อมรับ ปรับตัว รองรับการ
เปลี่ยนแปลง” 
 “พร้อมรับ” เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ยืดหยัดต่อความ
ยากล าบาก และพลิกฟ้ืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 
 “ปรับตัว” เป็นหน่วยงานที่มีการปรับทิศทาง และรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น  
 “รองรับการเปลี่ยนแปลง” เป็นหน่วยงานที่มีการก าหนดนโยบาย และพัฒนาการด าเนินงาน  
ให้สอดคล้อง รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต 
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นโยบายเร่งด่วน 3 ข้อ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการจ้างงาน และการประกอบอาชีพ 

1.1  ยกระดับการแนะแนวอาชีพ 
 ปรับรูปแบบการแนะแนวอาชีพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ

มุ่งเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานหลังยุค COVID-19 

 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่ท าง่าย เป็นที่ต้องการของตลาดในพ้ืนที่ และ
สนับสนุนสถานที่ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 

1.2  ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ 

 ยกระดับความร่วมมือตาม MoU เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน และน าไปสู่การจ้างงาน 

 JOB EXPO THAILAND 2022 
 ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs อย่างต่อเนื่อง 

1.3  ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ 
 ประสานความร่วมมือกับส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ในการรักษา

ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้แรงงานไทยไปท างานมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นต าแหน่งงาน
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ประสานรายละเอียด อาทิ ประเภทของงาน เงินเดือน เงื่อนไข สวัสดิการ 
รายชื่อนายจ้าง รวมทั้งตัวแทนผู้ประสานงานในการเจรจา เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และเกิดความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมในการจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน 

 สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

        - การจัดส่งโดยรัฐ เช่น ประเทศอิสราเอล โครงการ IM Japan ซึ่งเป็นไป
ตามความต้องการของประเทศปลายทาง กรมการจัดหางานมิได้ผูกขาดตลาดการจัดส่งแต่อย่างใด 

 - ความคืบหน้าการท าบันทึกความเข้าใจ MoU ระหว่างกรมการจัดหางาน
กับเมืองอินชอนในการจ้างงานภาคเกษตรระยะสั้นของเกาหลี รวมถึงรายละเอียดการด าเนินการ 

- มาตรการระงับการน าเข้าแรงงานไทย และสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละประเทศ 
 บูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงาน  

ให้ตรงตามความต้องการของนายจ้างอย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. จัดระบบการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว รองรับการเปิดประเทศ 
2.1  มาตรการน าเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MoU เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 ให้จัดหางานจังหวัดจัดเก็บข้อมูลของสถานประกอบการ  ข้อมูลของแรงงาน  
ต่างด้าวและประสานกับส านักงานประกันสังคมเพ่ือเตรียมการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว 

 ให้มีการวางแผน และบริหารจัดการในเรื่องการกักตัวของแรงงานที่จะเดินทาง  
เข้ามาท างาน 

 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับจ านวนแรงงานต่างด้าวในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา และความเร่งด่วนของงาน 

2.2 แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ทุกคนต้องเข้าสู่
ระบบประกันสังคม หรือท าประกันสุขภาพ หากไม่ด าเนินการ จะต้องไม่ออกใบอนุญาตท างานให้โดยเด็ดขาด
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ทั้งนี้ เพ่ือมิให้กระทบต่อเงินกองทุนประกันสังคม และเงินภาษีของคนไทยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับ
แรงงานต่างด้าว 

2.3 การด าเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ใน 5 จังหวัด (ระนอง 
สมุทรปราการ เชียงใหม่ สมุทรสาคร และชลบุรี) 

2.4 เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ ในการน าเข้า คนต่างด้าว    
ตามมาตรา 64 เข้ามาท างานภาคเกษตรตามฤดูกาล ในจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น จันทบุรี 
สระแก้ว 

2.5 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ขอให้ไปประสานกับกรมประมง
และให้จัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หารือกับสมาคมประมงจังหวัด และสรุปผลการหารือให้อธิบดี  
กรมการจัดหางานทราบ 

2.6 การถ่ายโอนภารกิจการจัดท าใบอนุญาตท างานของกรมการจัดหางานด้วยระบบ
Outsourcing ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2.7 ยกระดับฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้เป็น One Data และเรียกใช้ข้อมูลได้แบบ    
Real Time โดยศึกษาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจ านวนมาก แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 

3. น าข้อเสนอแนะจาก TIP Report มาก าหนดมาตรการเพื่อปลดล็อค Tier 2 Watch List 
3.1 ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว บริษัทจัดหางาน และบริษัทน า      

คนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
3.2 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้หลากหลาย เข้าถึงง่าย ครอบคลุมทั้งแรงงานไทย

และแรงงานต่างด้าว 
3.3 บุคลากรของกรมการจัดหางานต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ 
3.4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่าย 

 
นโยบายส าคัญ 9 ข้อ ได้แก่ 

1. ให้บริการผ่านระบบ e-Service เต็มรูปแบบในทุกภารกิจ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และวิถีชีวิตใหม่ 

 พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์ 
2. ยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้สามารถน ามาใช้อ้างอิงและใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผนก าลังคนของประเทศ 
2.1 ให้ส านักงานจัดหางานจังหวัด และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร รวบรวม 

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน 
2.2 ให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ในระยะ 1 ปี ระยะ 3 ปี และระยะ 5 ปี 

เพ่ือให้ทราบแนวโน้มสถานการณ์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
3. ส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพแรงงานกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.1 ส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ 
3.2 น าระบบ e-Service มาใช้ในกระบวนงานปล่อยเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 

4. ส่งเสริมการจ้างงานและอ านวยความสะดวกในการอนุญาตท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
เพ่ือส่งเสริมการลงทุน 
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4.1 บูรณาการความร่วมมือกับนายจ้าง/สถานประกอบการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจ้าง
แรงงานที่มีทักษะสูง ขับเคลื่อน 12 อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

4.2 ขยาย Single Window ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. ยกระดับการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

5.1 น า Social Media มาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
5.2 เร่งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการสร้าง

การรับรู้ในภารกิจของกรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5.3 ให้ทุกส านัก/กอง มีทีมงานวิชาการ 

6. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ล้าสมัยให้สอดคล้องและสามารถบังคับใช้ได้ในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

7. ให้มีการวิจัยและพัฒนาการด าเนินงาน อย่างน้อยภารกิจละ 1 เรื่อง 
8. การท างานต้องยึดแนวทาง “หลักการ + เหตุผล + ผลลัพธ์ + Impact” ขจัดปัญหา อุปสรรค

เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการในระดับพื้นที่และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 น้อมน าพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาใช้ในการด าเนินงาน 
 จัดท าแผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
9. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

9.1 วางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาท างาน 
9.2 สับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานเพ่ือให้มีความรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะอย่าง

ต่อเนื่องรองรับการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
9.3 ยกระดับองค์ความรู้บุคลากรในด้านงานวิชาการ 
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บทท่ี 3 
กองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

๑. ความเป็นมา 
 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางาน  
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา ๕๓ ประกอบด้วยเงิน          
และทรัพย์สิน ดังนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๒) เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุนฯ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ดอกผลกองทุนฯ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 

 (๕) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ 
เงินและทรัพย์สินกองทุนฯ ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
การบริหารกองทุนฯ และการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

๒. วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ หรือกิจการที่จะใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา ๕๓ ได้แก่ 

(๑)  จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
(๒)  ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรม 

ของบุคคลดังกล่าว 
(๓)  การคัดเลือก และทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างาน

ต่างประเทศ 

๓. การบริหารกองทุนฯ 
 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ บริหารงานโดยมีอธิบดีกรมการจัดหางาน
เป็นประธานกรรมการและบุคคล อ่ืนซึ่ งรั ฐมนตรีแต่ งตั้ ง อีกไม่ เกินหกคนเป็นกรรมการกองทุนฯ                 
และมีผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยกรรมการ          
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี คณะกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกระเบียบตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓  
 (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่อธิบดี นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ         
ที่เก่ียวกับกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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กองบริหาร 

แรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ฝ่ายอนุญาตการไปท างาน

ในต่างประเทศ ๑

ต่างประเทศ 

(กรรมการและ

เลขานุการ) 

ฝ่ายบริหาร 

ทั่วไป 

 

ฝ่ายส่งเสริม 

และพัฒนาระบบงาน 

ฝ่ายนโยบาย 

และแผนงานกองทุน 

กลุ่มงานส่งเสริมและ

พัฒนาระบบการไป 

ท างานในต่างประเทศ 
 

กลุ่มงานกองทุน 
เพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปท างานในต่างประเทศ 

กลุ่มงานอนุญาต 
การไปท างาน 
ในต่างประเทศ 

กลุ่มงานบริหาร 
การไปท างาน

ต่างประเทศโดยรัฐ 

กลุ่มงานพัฒนา 
ความพร้อม
คนหางาน 

ฝ่ายทะเบียนคนหางาน 

และสารสนเทศ 

ฝ่ายการเงิน 

และบัญชีกองทุน 

ฝ่ายกฎหมาย 

และวินิจฉัยสงเคราะห ์

ฝ่ายอนุญาตการไปท างาน

ในต่างประเทศ ๒

ต่างประเทศ 

(กรรมการและ

เลขานุการ) 

ฝ่ายจัดส่งไปท างาน

ประเทศญี่ปุ่น (IM) 

ฝ่ายจัดส่งไปท างาน

ประเทศอิสราเอล (TIC) 

ฝ่ายพฒันา 

ความพร้อมคนหางาน 

ฝ่ายฝึกอบรมคนหางาน

ก่อนไปท างานต่างประเทศ 

ฝ่ายจัดส่งไปท างาน

ไต้หวันและประเทศอ่ืนๆ 

งานวิชาการและงาน

สนับสนุนการด าเนินงาน 

ฝ่ายจัดส่งไปท างาน

สาธารณรัฐเกาหลี (EPS)  
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โครงสร้างการบริหารงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมการจดัหางาน 
ประธานกรรมการ 

 

ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
ผู้บริหารกองทุน 

ส่งเสริมการคุ้มครองคนหางาน 

ฝ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์ ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน 

หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน
ไปท างานในต่างประเทศ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกองทุนฯ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

งานการเงิน งานบัญชี งานยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

งานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

งานธุรการ งานกฎหมาย งานวินิจฉัยสงเคราะห์ งานสินเชื่อ 

งานสนับสนุนภารกิจกองทุน 

   หมายเหตุ : ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างท่ีจ้างจากเงินกองทุน 

พัฒนาความพร้อมคนหางาน 

ส านักงานแรงงาน 
ในต่างประเทศ 
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๖. รายได้ของกองทุนฯ 
๑)  เงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

 (๑)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๒)  เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุนฯ 
 (๓)  ดอกผลของกองทุนฯ 
 (๔)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
 (๕)  หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนฯ ตามมาตรา ๓๔ 
๒)  อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ 

 อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ส าหรับคนหางานแต่ละคนเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
อัตราที่ก าหนด ๓๐๐, ๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท ซึ่งแตกต่างกันตามประเทศท่ีเดินทางไปท างาน ดังนี้ 

 

อัตรา ประเทศ / ทวีป 
๕๐๐ บาท ประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุุน ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี 
๔๐๐ บาท บรูไน  กาตาร์  คูเวต  บาห์เรน  โอมาน  อิสราเอล  ซาอุดีอาระเบีย  โมร็อคโก  จอร์แดนสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ จิบูตี  ตูนิเซีย  ซูดาน  โซมาลี  แอลจีเรีย  เลบานอน  ลิเบีย  สิงคโปร์  ซีเรีย  เยเมน  อียิปต์  
อิรัก  มอริเตเนีย  อิหร่าน  ฮ่องกง 

๓๐๐ บาท ประเทศอ่ืนๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 

7. หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     (๑) สมาชิกกองทุน หมายถึง คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งตนเองหรือนายจ้าง                
หรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘/๑  
แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘  
    (๒) ระยะเวลาการคุ้มครอง  
           พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      มาตรา ๔๘/๑ คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างาน            
ในต่างประเทศได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา ๓๗ หรือคนหางานซึ่งเดินทางไปท างานในต่างประเทศ             
ด้วยตนเองตามมาตรา ๔๘ ที่สมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๓๗               
ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด                 
ตามมาตรา ๕๓ เป็นระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่คนหางานนั้นมีอยู่ 
      คนหางานซึ่งยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ               
ตามมาตรา ๕๓ เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาจ้างหรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง  
      คนหางานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามวรรคสอง หากไปท าสัญญาจ้างกับนายจ้าง
ใหม่หรือนายจ้างเดิมและประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามวรรคสองต่อไปให้คนหางานหรือ
นายจ้างส่งเข้ากองทุนฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคสอง 

 

8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
  การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘          
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๕๓     
และระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน            
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ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน       
ไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
  (๑) จัดการให้สมาชิกกองทุนซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย       
จนถึงภูมิล าเนาซึ่งมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  (ก)  ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ตามที่จ่ายจริง 
ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ คน 
   (ข)  ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการจัดการให้สมาชิกกองทุนเดินทางกลับประเทศไทย   
จนถึงภูมิล าเนาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็น 
   (ค)  เงินชดเชยค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับอนุญาตจัดหางานที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  (๒) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาท                 
โดยธรรมของสมาชิกของกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง มีค่าใช้จ่าย         
และหรือเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 
    (ก) เงินสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายก่อนไปท างาน
ในต่างประเทศหรือประสบอันตรายในต่างประเทศ ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
    (ข) เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพราะถูกเลิกจ้าง             
โดยมีสาเหตุมาจากการประสบอันตรายและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ สงเคราะห์             
แบบเหมาจ่าย คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    (ค) เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายในระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุนจนพิการ
สงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือทุพพลภาพสงเคราะห์คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ว่าเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดอันตราย
จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  
    (ง )  ค่ าพาหนะ ค่ าที่ พั ก ค่ าอาหาร ค่ ารั กษาพยาบาลและค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนที่ จ า เป็ น                  
ให้แก่สมาชิกกองทุนระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ ได้แก่ รอการเข้าท างานใหม่                       
รอการส่งกลับประเทศไทย รอการด าเนินคดี เป็นเหตุให้สูญเสียรายได้จากการท างานหรือกรณีไม่ได้            
รับความเป็นธรรมจากนายจ้างโดยไม่ใช่ความผิดของสมาชิกกองทุน หรือกรณีอ่ืนในลั กษณะเดียวกัน                       
ตามความจ าเป็นจ่ายสงเคราะห์ไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
    (จ) เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุด                      
การเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของประเทศนั ้น พบว่าสมาชิก
กองทุนเป็นโรคที่ตามข้อบังคับของทางการของประเทศนั้น ห้ามมิให้ท างานในประเทศต่อไป ให้จ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์คนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ส าหรับสมาชิกที่ถูกส่งกลับภายใน ๖ เดือนแรก หรือคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ส าหรับสมาชิกที่ถูกส่งกลับหลังจากท างานไปแล้วเกินกว่า ๖ เดือน แต่ยังไม่สิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน    
    (ฉ) เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุด
การเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด 
ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศก าหนดแล้วสงเคราะห์คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
     (ช) ค่าเช่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งค่าภาษีสงเคราะห์เท่าที่จ าเป็น
ในการจัดการและการบริหารที่พักฉุกเฉินในต่างประเทศ 
   (ซ) ค่าจ้างทนายความเพ่ือต่อสู้คดีกรณีสมาชิกกองทุนถูกด าเนินคดีอาญาในความผิด                     
ซึ่งมิใช่เกิดจากการกระท าโดยเจตนาในต่างประเทศ หรือสมาชิกกองทุนด าเนินคดีแพ่งแก่นายจ้างเนื่องจาก    
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการท างานซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เป็นสมาชิกกองทุน สงเคราะห์เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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     (ฌ) เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพและเงินช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน            
แก่ทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุน ตามที่บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   
กรณีประสบอันตรายก่อนไปท างานในต่างประเทศจนถึงแก่ชีวิต กรณีเสียชีวิตขณะกลับมาประเทศไทย  
จ่ายเงินสงเคราะห์เหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท และกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ จ่ายเงินสงเคราะห์เหมาจ่าย    
คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท 
   (๓) การคัดเลือกและทดสอบฝีมือ และการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างาน                  
ในต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    (ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ค่าวิทยากร        
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นของทางราชการในการคัดเลือกและฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปท างาน                    
ในต่างประเทศ 
         (ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการทดสอบฝีมือคนหางานซึ่งจะไปท างานในต่างประเทศ
......    การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม (๑) และ (๒) นั้น หากได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณ            
จะใช้เงินกองทุนฯ ไม่ได้ 
      (๔)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินกองทุนฯ และค่าธรรมเนียมการให้บริการรับ - ส่งเงิน      
ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ     

๙.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     ๑) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   มาตรา ๓7 ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศจัดให้นายจ้างในต่างประเทศ                       
ซึ่งท าสัญญาจ้างแรงงานกับคนหางาน ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 52 ส าหรับคนหางานแต่ละคน            
ถ้าไม่อาจจัดให้นายจ้างส่งเงินดังกล่าวได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
    ในกรณีที่ส านักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน เป็นผู้จัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างาน 
ในต่างประเทศ ให้อธิบดีเป็นผู้จัดให้นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามวรรคหนี่ง ถ้าไม่อาจจัดให้นายจ้างส่งเงิน
ดังกล่าวได้ และคนหางานแสดงความประสงค์ที่จะไปท างานในต่างประเทศโดยยินยอมส่งเงินเข้ากองทุนฯ    
    การส่งเงินเข้ากองทุนฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ก าหนดเวลา และอัตราตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวจะก าหนดให้แตกต่างกันส าหรับการส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
แต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาค 
   มาตรา 48 คนหางานผู้ใดประสงค์จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยมิได้
ท าสัญญาจัดหางานกับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ ตามความในหมวด 3 ให้แจ้งให้อธิบดี      
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
   การแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  
  มาตรา 48/1 คนหางานซึ่งตนเองหรือนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างาน   
ในต่างประเทศได้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 37 หรือคนหางานซึ่งเดินทางไปท างานในต่างประเทศด้วยตนเอง 
ตามมาตรา 48 ที่สมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 37 ก่อนเดินทางออก
นอกราชอาณาจักร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา  53           
เป็นระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่คนหางานนั้นมีอยู่ 
  คนหางานซึ่งยังอยู่หรือยังท างานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ         
ตามมาตรา 53 เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด 
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  คนหางานที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามวรรคสอง หากไปท าสัญญาจ้างกับ
นายจ้างใหม่หรือนายจ้างเดิม และประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ตามวรรคสองต่อไป            
ให้คนหางานหรือนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคสอง 
   ๒)  พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   3) กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 
   4)  ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุ นเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน                
ไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   5) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน                           
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   6) ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการ เก็บรักษาเงินกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙  
   7) ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุน         
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 
   8) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของทุนหมุนเวียน 
   9) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
การรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 
   10) พระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของ
ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 
  11) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียนที่พระราชกฤษฎีกา
การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสูดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2561 ไม่ใช้บังคับ 
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บทท่ี ๔ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

 

  SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพแวดล้อมของหนวยงานในปจจุบันเพ่ือคนหาจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจสงผลตอการด าเนินงาน ค าวา SWOT ยอมาจากประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห
ไดแก S - Strength (จุดแข็ง), W - Weakness (จุดออน), O - Opportunity (โอกาส) และ T - Threat 
(อุปสรรค) หลักการส าคัญของ SWOT Analysis คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ทั้ง ๒ ดาน 
คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือให รู จักองค์กรและรู จักสภาพแวดล อม               
ในการด าเนินงานการวิเคราะหนี้จะชวยใหผูบริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวและแนวโนม  
การเปลี่ยนแปลง ในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอการด าเนินงานขององค์กร ขอมูลเหลานี้
จะเป็นประโยชน์อยางมากในการก าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนการด าเนินการตางๆ ที่เหมาะสมตอไป 

๑. หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  
     จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางดานบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในขององค์กร  
หรือเปนขอไดเปรียบในการด าเนินงานหรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรที่สามารถกระท าได ดี                   
กลาวโดยทั่วไปแลว องค์กรทุกแหงควรทราบถึงความสามารถที่เปนจุดเดนของตนเอง ซึ่งตองมีการพิจารณา           
ในทุกๆ องคประกอบ เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็งและน ามาก าหนดเปนกลยุทธหรือแนวทางในการด าเนินงานตางๆ 
ให้แก่องค์กร 
  จุดออน (Weakness) คือ ผลกระทบทางดานลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในขององค์กร 
หรือขอเสียเปรียบในการด าเนินงานหรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในที่ไมสามารถกระท าไดดีและสงผลให               
บริษัทเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินงานได้ 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการด าเนินงาน                
ขององค์กร ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกขององค์กรที่สงผลทางดานบวกตอการด าเนินงานที่ตั้งไว
รวมทั้ง ตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยี และการแขงขันอยูเปนระยะๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ภายนอกเหลานี้ 
  อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียตอการด าเนินงาน                
ขององค์กร หรืออาจหมายถึงผลกระทบดานลบของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีตอการด าเนินงาน ซึ่งผูบริหาร
จ าเปนตองระมัดระวังในสิ่งที่เปนขอจ ากัดของการด าเนินงานเนื่องจากเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลเสียหายได้             
องค์กรไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอจ ากัดหรืออุปสรรคเพ่ือไมใหเกิดขึ้นได แตถาองค์กรมีการวิเคราะห์
และคาดการณ์ลวงหนาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได ก็จะสามารถหาทางปองกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให
นอยลงได้   
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ จะชวยใหเขาใจไดวาปจจัยแตละอยางเหลานี้มีอิทธิพล            
ต่อองค์กรอยางไร จุดแข็งขององค์กรจะเปนความสามารถภายในที่น าไปใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
ในขณะที่จุดออนจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสภายนอกจะเปนสถานการณ์     
ทีส่งเสริมโอกาสในการบรรลุเปาหมาย และในทางกลับกันอุปสรรคจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมาย 
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กองทุนฯ  ได้มี ก ารวิ เ คราะห์สภาพแวดล้ อมขององค์กรทั้ งภายนอกและภายในที่ มี ผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบ        
ต่อกองทุนฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการด าเนินงานของกองทุนฯ รวมทั้งความคาดหวัง
ของผู้บริหาร คนหางานที่เป็นสมาชิก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ เกี่ยวข้อง โดยผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม สรุปดังนี้ 

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
  ตารางที่ 4 - 1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S๑ การบริหารจัดการงบประมาณเงินกองทุนฯ ในการ
สนับสนุนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการใช้จ่ายตาม
โครงการที่จ าเป็นมีประสิทธิภาพ   

W1 การยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ และสมัครสมาชิก
กองทุนฯ ของคนหางานยังไม่มีการยื่นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

S๒ มีระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ (E – Service) ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยมี
การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  

W2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนกลาง (กรต.) และ
ส่วนภูมิภาค (สจจ.) เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ดี
เท่าท่ีควร ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

S3 บุคลากรมีทักษะ และมีประสบการณ์ ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีบุคลากรปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ เพ่ือช่วยเหลือแรงงานไทย 

W3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ
กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงแก่คนหางานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ 

S4 มีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากหลากหลายภาค
ส่วน เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ 
ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และผู้ทรงคุณวุฒิท าให้การ
บริหารและพัฒนากองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน 

W4 อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ส าหรับคนหางานแต่ละ
คนไปเป็นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2538) ออกตามความใน พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 อัตราที่ก าหนด 300, 400 และ 
500 บาท ซึ่งแตกต่างกันตามประเทศท่ีเดินทางไป     
แต่เมื่อประสบปัญหาหรือประสบอันตรายตามที่กฎหมาย
ก าหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากัน ท าให้ถูกมองว่า 
เกิดความไม่เป็นธรรม 

S5 ภารกิจของกองทุนฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯ ได้บรรลุเปูาหมาย 

W5 การสงเคราะห์สมาชิกในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้ไม่เกิดแรงจูงในการ
สมัครสมาชิกกองทุนฯ ของคนหางานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S6 มีเว็บไซต,์ Facebook ของกองทุนฯ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจแก่กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างกัน  

W6 การจัดการด้านข้อมูล องค์ความรู้ บางกรณียังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

S7 มีช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน สอบถามข้อมูลต่างๆ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และตอบข้อมูลแก่ผู้สอบถาม 

 

S8 มีกลุ่ม Line กองทุนฯ เพ่ือการสื่อสาร การประสานงาน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้การ
ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  ตารางที่ 4 - 2 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 นโยบายการขยายตลาดแรงงานไปท างาน
ต่างประเทศ รวมทั้งสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย 
ส่งผลดีต่อคนหางานมีโอกาสไปท างานเพ่ิมมากข้ึน และ
เป็นการเพ่ิมรายได้จากสมาชิกกองทุนฯ 

T1 สภาวะเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว สถานการณ์โรค
ระบาด ภาวะภัยสงคราม การแข่งขันประเทศคู่แข่งมีมาก
ขึ้น ฯลฯ ท าให้การจ้างงานแรงงานไทยลดลงจ านวนมาก 
รวมทั้งท าให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ เพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเป็นสมาชิกกองทุนลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
 

O2 มี พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหานงาน พ.ศ. 
2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงแรงงานว่า
ด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549  ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษา
เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่า
ด้วยกิจการท่ีจะใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 คู่มือ 
และแนวปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

T2 พฤติกรรมแรงงานไทยส่วนหนึ่งมีปัญหาการดื่มสุรา 
ทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด ส่งผลให้แรงงานไทย
ไม่ได้รับการพิจารณาต าแหน่งงานของนายจ้างใน
ต่างประเทศ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O3 ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญการบริหารและ
พัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทุก
ฝุายที่เก่ียวข้อง 

T3 พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหานงาน พ.ศ. 2528 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มีข้อจ ากัดในเรื่องวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ ท าให้ไม่สอดคล้องกับการบริหารพัฒนากองทุนฯ 
รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

O4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในปัจจุบันมีการเข้าถึงที่สะดวก 
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น Smart Phone 
Tablet ท าให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ การด าเนินงาน 
การให้บริการตามภารกิจ และพัฒนาบุคลากร เช่น การ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ออนไลน์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้สะดวก 
รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 

T4 การสอบถามข้อมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารเพิ่มเติม 
จากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมการกงสุล ส านักงานแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง มีความล่าช้า ท าให้
กระบวนงานให้การวินิจฉัยสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ 
เกิดความล่าช้าตามไปด้วย 

O5 สถาบันการเงินให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้
ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศ ท าให้คนหางานมี
โอกาสไปท างานในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เช่น ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อแก่ผู้ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศ เป็นต้น 

T5 คนหางานยังมีจุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้
เป็นข้อจ ากัดในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
 

O6 พ.ร.บ.ทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ สนับสนุนการ
พัฒนากองทุนฯ เช่น การก าหนดโครงสร้าง แนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น            

T6 จากสถานการณ์โควิด – 19 รัฐบาลมีนโยบายปรับลด
เงินงบประมาณของหน่วยงานราชการลงจ านวนมาก ท า
ให้การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

O7 ส านักงานจัดหางานจังหวัด/ส านักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศสนับสนุนการท างาน ตรวจสอบข้อมูล 
และช่วยเหลือสมาชิกกองทุน/ทายาท ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

O8 จากสถานการณ์โควิด – 19 ท าให้การด าเนินงาน 
เช่น การประชุม การอบรม ปรับวิธีการด าเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์ ส่งผลให้ประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดิน
เป็นจ านวนมากและยังได้รับประสิทธิผลเช่นกัน 

O9 แรงงานไทยมีความเชื่อว่าการไปท างานต่างประเทศ
มีรายได้สูง ช่วยยกระดับชีวิต สร้างฐานะให้ครอบครัวมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ท าให้เพ่ิมแรงจูงใจ สร้างความ
ปรารถนาให้แรงงานอยากไปท างานในต่างประเทศมากข้ึน 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O10 บริษัทจัดหางานกระตุ้นให้เกิดการอยากไปท างาน
ในต่างประเทศส่งผลดีต่อกองทุนฯ 

 

 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทนุฯ 

  ๑) จุดแข็ง (Strengths) กองทุนฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกองบริหารแรงงานไทย         
ไปต่างประเทศ ซึ่งมีงบประมาณในการสนับสนุนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สามารถใช้จ่ายตามโครงการที่จ าเป็น 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E - Service)  
ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ นอกจากนี้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ มีคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มาจากหลากหลายภาคส่วน เช่น กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิท าให้การบริหารและพัฒนากองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน ในการ
ช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  

 ๒) จุดอ่อน (Weaknesses) การด าเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
รูปแบบการท างานให้คล่องตัวและมีความสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งควรมี อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
แต่ปัจจุบันนี้กองทุนฯ ยังไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ และสมัครสมาชิก
กองทุนฯ ให้คนหางาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงแก่
คนหางานที่ไปท างานต่างประเทศ ประกอบกับครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนกลาง (กรต.) และส่วนภูมิภาค 
(สจจ.) เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการด้าน
ข้อมูล องค์ความรู้ บางกรณียังไม่เป็นปัจจุบัน ส าหรับประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับคนหางานนั้น ในเรื่องของ
อัตราการส่งเงินเข้ากองทุนฯ จะมีความแตกต่างกันตามประเทศ   ที่เดินทางไป แต่เมื่อประสบปัญหาหรือ
ประสบอันตรายตามที่กฎหมายก าหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากัน ท าให้ถูกมองว่า เกิดความไม่เป็น ธรรม 
ตลอดจนการสงเคราะห์สมาชิกในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้ไม่เกิดแรงจูง ใจ  
ในการสมัครสมาชิกกองทุนฯ ของคนหางานที่ไปท างานต่างประเทศ 

 ๓) โอกาส (Opportunities) กองทุนฯ มีหลายปัจจัยที่สร้างโอกาสในพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านของผู้บริหาร กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนากองทุนฯ นโยบายต่างๆ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารระดับสูงให้
ความส าคัญการบริหารและพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  มีคู่มือ และ
แนวปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีสถาบันการเงินให้การ
สนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศ ท าให้คนหางานมีโอกาสไปท างานในต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนส านักงานจัดหางานจังหวัด/ส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศได้สนับสนุนการท างาน 
ตรวจสอบข้อมูล และช่วยเหลือสมาชิกกองทุน/ทายาท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งในปัจจุบัน
สถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายลงแล้ว จึงส่งผลดีต่อคนหางานมีโอกาสไปท างานเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการเพ่ิม
รายได้จากสมาชิกกองทุนฯ ประกอบกับแรงงานไทยยังมีความเชื่อว่าการไปท างานต่างประเทศมีรายได้สูง   
ช่วยยกระดับชีวิต สร้างฐานะให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ท าให้ เพ่ิมแรงจูงใจ สร้างความปรารถนาให้
แรงงานอยากไปท างานในต่างประเทศมากข้ึนด้วย 
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 ๔) อุปสรรค (Threasts) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อผลการด าเนินงานของกองทุนฯ มีหลายด้าน 
เช่น เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถานการณ์โรคระบาด ภาวะภัยสงคราม การแข่งขันประเทศคู่แข่งมีมากขึ้น ฯลฯ 
ท าให้การจ้างงานแรงงานไทยลดลงจ านวนมาก ตลอดจนยังมี พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหานงาน พ.ศ. 2528 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ท าให้ไม่สอดคล้องกับการบริหารพัฒนา
กองทุนฯ และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับของคนหางาน เช่น พฤติกรรม
แรงงานไทยส่วนหนึ่งมีปัญหาการดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด ส่งผลให้แรงงานไทยไม่ได้รับการ
พิจารณาต าแหน่งงานของนายจ้างในต่างประเทศ หรือจุดอ่อนด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้เป็นข้อจ ากัดใน
การเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
 

 
4. การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศและการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ในปัจจุบันและในอนาคต 
 ปัจจุบันการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลายประเทศเริ่ม
เปิดรับแรงงานไทยให้สามารถเข้าไปท างานได้ แม้จะเป็นจ านวนที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับในอดีต แต่นับว่าเป็น
สัญญาณที่ดีในการส่งเสริมการเดินทางไปท างานในต่างประเทศและมีโอกาสที่เพ่ิมจ านวนสมาชิกกองทุนฯ ได้
มากขึ้น ขณะเดียวกันภายในปีงบบัญชี 2565 พบว่าสมาชิกกองทุนยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์เป็นจ านวน
มากเนื่องจากสมาชิกประสบภัยสงครามรัสเซีย – ยูเครน เป็นเหตุให้สถานะการเงินของกองทุนฯ ลดลง  
 ส าหรับแนวโน้มการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ ตามนโยบายของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ยังคงสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อประสบกับ
ปัญหา COVID-19 ส่งผลให้มีการว่างงานในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับตลาดแรงงานเดิมในต่างประเทศ  
ยังมีความต้องการแรงงานไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และมุ่งให้ความคุ้มครองในขณะเดียวกัน โดยต้องไป
ท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไปท างานอย่างมีศักดิ์ศรี ในประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย และส่งเสริมให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ทั้งนี้คาดว่าในปี ๒๕๖6 จะสามารถจัดส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าปี ๒๕๖5  
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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

ปีบัญชี  ๒๕๖6 – ๒๕70 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมกองทุนฯ 

๑. วิสัยทัศน์ (VISION) 
  พัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านการพัฒนาองค์กร      
ให้ความรู้แก่สมาชิก มีความพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน   

  

๒. พันธกิจ (MISSION) 
  1 . บริหารจัดการเงินกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์เ พื ่อช ่วยเหลือคนหางานไปท างาน         
ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  2.  ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เพ่ือให้ได้รับการคุ้มครองในการไปท างานในต่างประเทศ 
               3 .  ส นั บ ส นุ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ค น ห า ง า น ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ไ ป ท า ง า น ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเนินชีวิตในต่างประเทศ  หลักการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

๓. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 ๑) จัดการให้สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย 
 ๒) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ซึ่งไปหรือจะไปท างานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรม
ของบุคคลดังกล่าว 
                ๓) คัดเลือกและฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

๔. เป้าหมาย (Target) 

  1) คนหางานที่ไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน               
ในต่างประเทศ 
  2) คนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎหมายของประเทศท่ีจะไปท างาน 
         3) กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่ งยืน สามารถ               
ให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

๕. ค่านิยม 
  “ท างานเป็นทีม เน้นความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ สานสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก” 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี 2566 - 2570 

31 
  

6. ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ ให้
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนให้มีหลักประกัน
มั่นคงในการท างานในต่างประเทศ   
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
7. ผลผลิตและผลลัพท์ 
 ผลผลิต  

1)  สมาชิกกองทุนฯ ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาการท างานต่างประเทศ 
2)  สมาชิกกองทุนฯ/ทายาท ได้รับการสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์จากการประสบปัญหาหรือ

อันตรายในขณะเป็นสมาชิกฯ 
3)  คนหางานได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมในการท างานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพท์ 

1)  สมาชิกกองทุนฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2)  สมาชิกกองทุนฯ/ทายาท ได้รับการสงเคราะห์ในเวลาที่รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจที่ดีให้กับ

ผู้ที่รับการสงเคราะห์ 
3)  คนหางานมีงานท า มีรายได้ที่เหมาะสม ปฏิบัติตนทั้งในการท างานและการใช้ชีวิตได้ถูกต้อง

ตามกฎหมายของประเทศที่ไปท างาน กรณีประสบปัญหาหรือประสบอันตรายสามารถขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
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ตารางที่ 5 - 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก และกลยุทธ์ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์

การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการส่งเสริมการมี
งานท าในต่างประเทศ 

G1) ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงาน
ท าในต่างประเทศสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  

K๑) จ านวนคนหางานท่ีเป็นสมาชกิกองทุนตาม
กฎหมาย                                              

S1) ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ ให้ความส าคญักับคนหางานท่ี
ประสงคไ์ปท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและ
มีรายได้ที่เหมาะสม G2) คนหางาน มีงานท า ได้รับค่าตอบแทน และ

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
K2) ร้อยละของคนหางานท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเองสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุน 

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพื่อไป
ท างานในต่างประเทศ ให้สามารถ น าความรู้ไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมคีุณภาพชีวิตที่ดี 

G3) คนหางานได้รับความรูเ้กี่ยวกบัการท างาน 
การด ารงชีวิตในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จาก
การเป็นสมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

K3) จ านวนคนหางานท่ีเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศไดร้ับความรู้มีความพร้อม ในการ
ท างานและด ารงชีวิตในต่างประเทศ 
 

S2) พัฒนารูปแบบการอบรม และการ
ประชาสมัพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุม้ครองแรงงานไทย และการ
ใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ G4) คนหางานสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไป

ท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่าง   
มีประสิทธิภาพและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
กองทุนให้มีหลักประกันมั่นคง ในการท างานใน
ต่างประเทศ   

G5) คนหางานได้รับการคุ้มครอง และได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนฯ  
 
 
 
 
 

K4) จ านวนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย
ที่มาร้องทุกข์ในไต้หวัน 

S3) เสรมิสร้างความร่วมมือในการคุ้มครอง
คนหางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิก
กองทุนได้รับการช่วยเหลืออย่างสะดวก รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

K5) จ านวนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย
ที่มาร้องทุกข์ในสาธารณรัฐเกาหลี 

K6) จ านวนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย
ที่มาร้องทุกข์ในประเทศอิสราเอล 

G6) คนหางานได้รับความสะดวกในการขอรับ
การสงเคราะห์ และทันตามเวลาที่ก าหนด 

K7) ร้อยละอัตราความส าเร็จของการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามเวลามาตรฐาน 
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ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก กลยุทธ ์

พัฒนาการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

G7) การบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

K8) ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปบีัญชี 2564 

S4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนฯ 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนฯ 
 G8) การประชาสมัพันธ์ข่าวสารของกองทุนฯ    

ไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่างครอบคลมุและทั่วถึง 
โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ สื่อออนไลน ์

K9) ระดับความส าเร็จของการพฒันากองทุนฯ 

K10) จ านวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
สิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ 

S5) การสร้างการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิประโยชน์กองทุนฯ 

K11) จ านวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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ตารางที่ 5 - 2 แสดงแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนนิงานหลัก 

ข้อมูลฐาน 
2564 

ข้อมูลฐาน 
1 ต.ค. 64 – 
30 มิ.ย. 65 

ค่าเป้าหมายรายป ี งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง
คนหางานท่ีเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ 
- กิจกรรมการรับลงทะเบียน
และคัดเลือกคนหางานท่ี
ประสงค์ไปท างานใน
ต่างประเทศ 

G1) ระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการมีงานท า
ในต่างประเทศสามารถใช้
งานได้อย่างเต็มศักยภาพ  

K๑) จ านวนคนหางานท่ีเป็น
สมาชกิกองทุนตามกฎหมาย  
                                            

20,340 23,488 25,๐๐๐ 
 

26,๐๐๐ 
 

27,๐๐๐ 
 

28,๐๐๐ 
 

29,๐๐๐ 
 

5,632,780 
 

S1) ส่งเสริมระบบการ
จัดส่งคนหางานไปท างาน
ในต่างประเทศ ให้
ความส าคัญกับคนหางาน
ท่ีประสงค์ไปท างานใน
ต่างประเทศได้มีงานท า
และมีรายได้ท่ีเหมาะสม 

- กิจกรรมการรับแจ้งการ
เดินทางคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง 

G2) คนหางาน มีงานท า 
ได้รับค่าตอบแทน และได้รับ
สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

K2) ร้อยละของคนหางานท่ี
เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 

95.55 90.58 ๙1 ๙2 ๙3 94 95 - 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานไทยและการ
ใช้ชีวิตของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานไทยและการ
ใช้ชีวิตของแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
 

G3) คนหางานได้รับความรู้
เกี่ยวกับการท างาน การ
ด ารงชีวิตในต่างประเทศ 
สิทธิประโยชน์จากการเป็น
สมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม 

K3) จ านวนคนหางานท่ี
เดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศได้รับความรู้มี
ความพร้อม ในการท างาน
และด ารงชีวิตในต่างประเทศ 
 
 

25,971 24,924 25,000 26,000 27,000 28,๐๐๐ 
 

29,๐๐๐ 
 

7,025,170  S2) พัฒนารูปแบบการ
อบรม และการ
ประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานไทย  
และการใช้ชีวิตของ
แรงงานไทย 
ในต่างประเทศ 

G4) คนหางานสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับไปท างานและ
ใช้ชวีิตในต่างประเทศอย่าง   
มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนนิงานหลัก 

ข้อมูลฐาน 
2564 

ข้อมูลฐาน 
1 ต.ค. 64 – 
30 มิ.ย. 65 

ค่าเป้าหมายรายป ี งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการสงเคราะห์แรงงาน
ไทย 
ท่ีไปท างานในไต้หวัน 

G5) คนหางานได้รับการ
คุ้มครอง และได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนฯ  
 

K4) จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีมา
ร้องทุกข์ในไต้หวัน 

3,146 2,188 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 1,108,306  S3) เสริมสร้างความ
ร่วมมือในการคุ้มครอง
คนหางานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิก
กองทุนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการสงเคราะห์แรงงาน
ไทย 
ในสาธารณรัฐเกาหลี 

K5) จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีมา
ร้องทุกข์ในสาธารณรัฐ
เกาหลี 

852 998 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 684,000 

โครงการสงเคราะห์แรงงาน
ไทย 
ในประเทศอิสราเอล 

K6) จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีมา
ร้องทุกข์ในประเทศ
อิสราเอล 

777 560 800 900 1,000 1,000 1,000 888,700  
 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนหางาน 

G6) คนหางานได้รับความ
สะดวกในการขอรับการ
สงเคราะห์ และทันตามเวลา
ท่ีก าหนด 

K7) ร้อยละอัตรา
ความส าเร็จของการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามเวลามาตรฐาน 
 

99.64 99.40 100 100 100 100 100 - 

การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปี
บัญชี 2565 

G7) การบริหารจัดการ
กองทุนฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

K8) ระดับความส าเร็จของ
การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 2565 

- 5 5 5 5 5 5 - S4) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานกองทุนฯ 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
กองทุนฯ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค ์
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนนิงานหลัก 

ข้อมูลฐาน 
2564 

ข้อมูลฐาน 
1 ต.ค. 64 – 
30 มิ.ย. 65 

ค่าเป้าหมายรายป ี งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 

- ทบทวนและจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล     
กองทุนฯ 
- ทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล       
กองทุนฯ 
- ทบทวนและจัดท าคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง กองทุนฯ 

G8) การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของกองทุนฯ ไปยัง
กลุ่มเปูาหมายอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
แผ่นพับ สื่อออนไลน์ 

K9) ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนากองทุนฯ 

5 3.33 5 5 5 5 5 -  

การประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
สิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ 
 

K10) จ านวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนฯ 

40,971 38,197 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000 S5) การสร้างการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิประโยชน์กองทุนฯ 
 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ / 
Facebook / Website 

K11) จ านวนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

821 628 600 650 700 750 800 - 
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8. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กองทุน กับ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ นโยบายที่
ส าคัญของหน่วยงานต้นสงักัด 
 

แผนยุทธศาสตร์ / นโยบาย ที่ส าคัญ ประเด็นการพัฒนากองทุนฯ ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) 
   - ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส น าเทคโนโลยมีาใช้ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  
- การประชาสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
กองทุนฯ 

2. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
   - ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  
 - การให้ความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตใน
ต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุน
อย่างทั่วถึง ครอบคลุม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

3. แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
   - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้
ประโยชน์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล 
   - ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  
- การพัฒนารูปแบบการอบรม และการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานไทย  และ
การใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ 
- การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทาง 
ไปท างานในต่างประเทศให้สามารถน าความรู้ไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนฯ เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพกองทุนฯ 
 

4. ระบบราชการ 4.0 ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
   - การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitization/Digitalization) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ / 
Facebook /Website 
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แผนยุทธศาสตร์ / นโยบาย ที่ส าคัญ ประเด็นการพัฒนากองทุนฯ ปี ๒๕๖6 – ๒๕70 

5. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมการจัดหางาน 
   - การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
   - การส่งเสริมการมีงานท า คุ้มครองคนหางาน และ
บริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
- ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับคนหางานที่ประสงค์ไป
ท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและมีรายได้ที่
เหมาะสม 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
- การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ
ให้มีหลักประกันมั่นคงในการท างานในต่างประเทศ   
 

6. นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด “MOL ฟื้นฟู 
พลิกโฉม ตลาดแรงงานไทย” 
    - กระตุ้นการจ้างงานตามความต้องการในระบบ
เศรษฐกิจใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  
- การรับลงทะเบียนและคัดเลือกคนหางานที่ประสงค์
ไปท างานในต่างประเทศ 
- การรับสมัครสมาชิกกองทุน จากนายจ้าง บริษัท
จัดหางาน 
 

7. นโยบายกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
   - ส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
- ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับคนหางานที่ประสงค์ไป
ท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและมีรายได้ที่
เหมาะสม 
- การรับลงทะเบียนและคัดเลือกคนหางานที่ประสงค์
ไปท างานในต่างประเทศ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการมีงานท าใน
ต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

การพัฒนาระบบการฝึกอบรม
คนหางานเพ่ือไปท างานใน
ต่างประเทศ ให้สามารถน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์
ของสมาชิกกองทุนให้มี
หลักประกันมั่นคง ในการท างาน
ในต่างประเทศ   

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการ
มีงานท าในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ คนหางาน 
มีงานท า ได้รับค่าตอบแทน และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไป
ท างานในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับคนหางาน
ท่ีประสงค์ไปท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและมี
รายได้ท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ : คนหางานได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึง ครอบคลุม 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปท างานและใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธ์ : พัฒนารูปแบบการอบรม และการ
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคุ้มครองแรงงานไทย  และการใช้ชีวิตของ
แรงงานไทยในต่างประเทศ 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง และ
ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ 

 
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครอง
คนหางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิก
กองทุนได้รับการช่วยเหลืออย่างสะดวก รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ :  

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนฯ 

 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิประโยชน์กองทุนฯ 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน 
ไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี 2566 - 2570 
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๙. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ (ปบีัญชี ๒๕๖6 – ๒๕๗0) 

วิสัยทัศน์  : พัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ความมัน่คง ในการบริหารจดัการด้านการเงนิ และให้ความรู้แกส่มาชิกมคีวามพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศ 

บริหารจัดการเงินกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ

ให้มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
สิทธิประโยชนจ์ากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเนิน
ชีวิตในต่างประเทศ หลักการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปท างานในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในการ 

ไปท างานในต่างประเทศ พัน
ธก

ิจ 
ปร

ะเด
็นก

าร
พัฒ

นา
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริม
การมีงานท าในต่างประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางาน 

เพื่อไปท างานในต่างประเทศ  
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาการบริหารกองทุนฯ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน
ให้มีหลักประกันมั่นคง ในการท างานในต่างประเทศ   

 

G1. ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ
สามารถใช้งานได้อย่างเตม็ศักยภาพ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

G2. คนหางาน มีงานท า ได้รับคา่ตอบแทน  
และได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม 

G5. คนหางานไดร้ับการคุม้ครอง และได้รับสิทธิประโยชน ์
จากกองทุนฯ 

G6. คนหางานไดร้ับความสะดวกในการขอรับการสงเคราะห์  
และทันตามเวลาที่ก าหนด 

 

คุณ
ภา

พ 
บร

ิกา
ร 

G3. คนหางานไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ  
ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการเปน็สมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

G4. คนหางานสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปท างานและใช้ชีวิต 
ในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

G7. การบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
และตรวจสอบได ้

 

G8. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองทุนฯ ไปยังกลุ่มเปูาหมาย 
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ สื่อออนไลน ์
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บทท่ี 6 
แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖6 

 
                ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน    
ในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕65 ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน  
ในต่างประเทศ ก าหนดให้กองทุนฯ จัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะยาว (๓ – ๕ ปี)                   
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖6 – ๒๕70          
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖6 ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
เพ่ือให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเปูาหมาย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บัญชี 2566 ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี 2566 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการสง่เสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 
เป้าประสงค์      G1 ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  G2 คนหางาน มีงานท า ได้รับค่าตอบแทน และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 
กลยุทธ์  S1 ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับคนหางานที่ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและมีรายได้ที่เหมาะสม   
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมระบบการลงทะเบียน การคัดเลือกคนหางานไปท างานในต่างประเทศและเป็นสมาชิกกองทุน 
 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการส่งเสริมการคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
1) กิจกรรมการรับ
ลงทะเบียนและคัดเลือก
คนหางานท่ีประสงค์ไป
ท างานในต่างประเทศ 

จ านวนคนหางานท่ี
เป็นสมาชกิกองทุน
ตามกฎหมาย    
 

25,000 
 

งบประมาณ 
5,632,780 

บาท 

(1) จัดท าบันทึกข้อตกลง  
(2) รับสมัคร คดัเลือก 
(3) ช าระค่าสมาชิกฯ 
(4) อบรมคนหางานฯ 
(5) จัดส่งไปท างาน
ต่างประเทศ 

             
 
 
 
- กรต. 
- สจจ. 
 

2) กิจกรรมการรับแจ้ง
การเดินทางคนหางาน
ไปท างานต่างประเทศ
ด้วยตนเอง 

ร้อยละของคนหางาน
ที่เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วย
ตนเองสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุน                                  

91 (1) คนหางานแจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง 
(2) ช าระค่าสมาชิกกองทุน 
(3) เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 

            

ค่าเกณฑ์วัด 1: ระดับ 1 จ านวนคนหางานเป็นสมาชิกกองทุนฯ 23,000 คน   ระดับ ๒ จ านวนคนหางานเป็นสมาชิกกองทุนฯ 23,500 คน   ระดับ ๓ จ านวนคนหางานเป็นสมาชิกกองทุนฯ 24,000 คน  
                    ระดับ 4 จ านวนคนหางานเป็นสมาชิกกองทุนฯ 24,500 คน   ระดับ ๕ จ านวนคนหางานเป็นสมาชิกกองทุนฯ 25,000 คน 
ค่าเกณฑ์วัด 2: ระดับ 1 คนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ร้อยละ 87  ระดับ 2 คนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ร้อยละ 88  ระดับ ๓ คนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ร้อยละ 89 
                    ระดับ ๔ คนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ร้อยละ 90  ระดับ ๕ คนงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ร้อยละ 91 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ ให้สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์   G3 คนหางานได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
 G4 คนหางานสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

                กลยุทธ์ S2 พัฒนารูปแบบการอบรม และการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานไทย และการ
ใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ 

S วัตถุประสงค์ เพื่อวัดประสิทธิภาพคนหางานที่เข้ารับการอบรมถึงความรู้เกี่ยวกับการท างาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 
 
 
 
 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานไทยและการใชช้ีวิตของแรงงานไทยในต่างประเทศ 
1. กิจกรรมการ
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานไทย
และการใช้ชีวิตของ
แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 

จ านวนคนหางานท่ี
เดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศไดร้ับ
ความรู้ มีความพร้อม 
ในการท างานและ
ด ารงชีวิตใน
ต่างประเทศ 

25,000 

งบประมาณ 
7,025,170 

บาท 

1) บจง. และกรมฯ แจ้ง
น าคนหางานเข้าอบรม 
2) ตรวจสอบเอกสาร 
3) อบรมคนหางาน 
 

 

             
 
 
 
-กลุ่มงาน
พัฒนาความ
พร้อม 
 
 

ค่าเกณฑ์วัด 1: ระดับ ๑ จ านวนคนหางานท่ีได้รบัการอบรม 23,000 คน   ระดับ ๒ จ านวนคนหางานที่ได้รับการอบรม 23,500 คน   ระดับ ๓ จ านวนคนหางานท่ีไดร้ับการอบรม 24,000 คน                                     
                    ระดับ ๔ จ านวนคนหางานท่ีได้รบัการอบรม 24,500 คน   ระดับ ๕ จ านวนคนหางานที่ได้รับการอบรม 25,000 คน   
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนให้มีหลักประกนัมั่นคงในการท างานในต่างประเทศ   
เป้าประสงค์   G5 คนหางานได้รับการคุ้มครอง และได้รบัสิทธปิระโยชน์จากกองทุนฯ       
 G6 คนหางานได้รับความสะดวกในการขอรับการสงเคราะห์ และทันตามเวลาที่ก าหนด 
กลยุทธ์ S3 เสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองคนหางานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รบัการช่วยเหลืออย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์       
 โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้แรงงานไทยได้รบัการคุ้มครองและได้รับสทิธิประโยชน์จากประเทศปลายทาง 
 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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. โครงการสงเคราะห์
แรงงานไทยที่ไปท างาน
ในไต้หวัน 

จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงาน
ไทยท่ีมาร้องทุกข์ใน
ไต้หวัน 

2,300 

งบประมาณ 
1,108,306 

บาท 

1) รับค าร้องขอรับการ
ช่วยเหลือ 
2) ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
3) ประสานการให้ความ
ช่วยเหลือ 
4) ติดตามผล 
5) รายงานผล 

             
 
สนร.ไทเป 

2. โครงการสงเคราะห์
แรงงานไทยใน
สาธารณรัฐเกาหล ี

จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงาน
ไทยท่ีมาร้องทุกข์ใน
สาธารณรัฐเกาหล ี

1,000 

งบประมาณ 
684,000 

บาท 

             
 
สนร.เกาหล ี

3. โครงการสงเคราะห์
แรงงานไทยในประเทศ
อิสราเอล 

จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงาน
ไทยท่ีมาร้องทุกข์ใน
ประเทศอสิราเอล 

800 

งบประมาณ 
888,700 

บาท 

             

สนร.อิสราเอล 
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แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. กิจกรรมการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
คนหางาน 

ร้อยละอตัรา
ความส าเร็จของการ
จ่ายเงินช่วยเหลือ
ตามเวลามาตรฐาน 

100 ๑) รับค าร้องขอรับการ
สงเคราะห ์
๒) พิจารณาค าร้องที่ถูกต้อง
ครบถ้วนและวินิจฉัย
สงเคราะห ์
๓) เสนอผูบ้ริหาร 
๔) จัดท าเอกสารทางการเงิน 
๕) ให้การสงเคราะห ์
 

             

-กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

ค่าเกณฑ์วัด 1: ระดับ ๑ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 1,900 คน   ระดับ ๒ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 2,000 คน   ระดับ 3 จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 2,100 คน                                           
                    ระดับ ๔ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 2,200 คน   ระดับ ๕ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 2,300 คน   
ค่าเกณฑ์วัด 2: ระดับ ๑ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 800 คน   ระดับ ๒ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 850 คน   ระดับ ๓ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 900 คน                                          
                    ระดับ ๔ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 950 คน   ระดับ 5 จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 1,000 คน   
ค่าเกณฑ์วัด 3: ระดับ ๑ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 600 คน   ระดับ ๒ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 650 คน   ระดับ ๓ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 700 คน                                       
                    ระดับ ๔ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 750 คน   ระดับ ๕ จ านวนการให้ความช่วยเหลือ 800 คน   
ค่าเกณฑ์วัด 4: ระดับ 1 ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 96  ระดับ ๒ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 97  ระดับ ๓ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 98  ระดับ ๔ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 99  ระดับ ๕ ด าเนินการส าเร็จร้อยละ 100 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4   พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เป้าประสงค์   G7 การบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้    
 G8 การประชาสัมพันธ์ขา่วสารของกองทุนฯ ไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่างครอบคลุมและทัว่ถึง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพบั สื่อออนไลน์ 
กลยุทธ์ S4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองทนุฯ 
 S5 การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสิทธปิระโยชน์กองทุนฯ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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. การจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 2564 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท า
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานกองทุนฯ 
ประจ าปีบญัชี 
2564 

5 1) แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษาการด าเนินงาน 
2) รวบรวมข้อมลูผลการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
3) จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
4) เผยแพร่รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
5) รายงานผลที่เกี่ยวข้อง 

             
 
 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 

2. ทบทวนและจดัท า
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ 
- ทบทวนและจัดท า
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล  
- ทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
- ทบทวนและจัดท าคู่มือ
การบริหารความเสี่ยง  

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
กองทุนฯ 

5 1) ทบทวน/จัดท า
แผนงานกองทุนฯ 
2) ประชุม/ระดมความ
คิดเห็นการจัดท าแผนฯ 
3) เสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ ให้ค าแนะน า
ประธานเพ่ือเห็นชอบ
แผนงานกองทุนฯ 
4) ปรับปรุงแผนตาม
ค าแนะน า/ท ารูปเล่ม 
5) รายงานผล 

             
 
 
 
 
กลุ่มงาน
กองทุนฯ 
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แผนงาน/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด   

 

 
เป้าหมาย/ 

งบประมาณ 

 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

 

แผนการด าเนินงาน ปีบัญชี 2566  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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. การประชาสมัพันธ์
แผ่นพับสิทธิประโยชน์
ของกองทุนฯ 

จ านวนการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์แผ่น
พับสิทธิประโยชน์
ของกองทุนฯ 

10,000 1) ประชาสมัพันธ์
หน่วยงานในเครือข่าย/
สมาชิกกองทุนฯ 
2) รายงานผลผู้บริหาร
กองทุนฯ 

             

กรต. 

4. การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านกลุม่ไลน์ / 
Facebook / Website 

จ านวนการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน ์

600 1) จัดท า/สืบค้นข้อมลูที่
จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
2) เสนอข้อมลู
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ก่อนเสนอ 
3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
4) ตอบข้อมูลแกผู่้
สอบถาม 
5) รายงานผล 
 

      
 

 

 

 

 

       

 

กรต. 

ค่าเกณฑ์วัด 1: ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาการด าเนินงาน  ระดับ 2 รวบรวมข้อมลูผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  ระดับ 3 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนฯ                      
                    ระดับ 4 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบตัิงาน  ระดบั ๕ รายงานผลที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเกณฑ์วัด 2: ระดับ ๑ ทบทวน/จัดท าแผนงานกองทุนฯ ระดับ ๒ ประชุม/ระดมความคดิเห็นการจดัท าแผนฯ ระดับ ๓ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ค าแนะน าประธานเพ่ือเห็นชอบแผนงานกองทุนฯ     
                    ระดับ ๔ ปรับปรงุแผนตามค าแนะน า/ท ารูปเล่ม  ระดับ ๕ รายงานผล 
ค่าเกณฑ์วัด 3: ระดับ 1 เผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ 9,600 ครั้ง  ระดับ ๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 9,700 ครั้ง  ระดับ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 9,800 ครั้ง  ระดับ 4 เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 9,900 ครั้ง                            
                    ระดับ ๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 10,000 ครั้ง 
ค่าเกณฑ์วัด 4: ระดับ 1 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 480 ครั้ง  ระดับ ๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 510 ครั้ง  ระดับ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 540 ครั้ง  ระดับ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 570 ครั้ง                   
                     ระดับ ๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 600 ครั้ง                      
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี 2566 - 2570 

49 
  

บรรณานุกรม 
 

นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สืบสาน รักษา ต่อยอด “MOL ฟ้ืนฟู พลิกโฉม 
ตลาดแรงงานไทย”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.mol.go.th/ [สืบค้น 20 พฤษภาคม 2565]. 
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คณะผูจ้ัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร                     อธิบดีกรมการจัดหางาน 
     
          

ผู้จัดท า 
1. นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  

 2. นางศรมน วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้ากลุ่ มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน                         
ไปท างานในต่างประเทศ 

3. นางศุกร์ศรี  ธีรนันทน์ หัวหน้าฝุายนโยบายและแผนงานกองทุน 
4. นางสาวจันทนา  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชีกองทุน 
5. นางวัชราภรณ์ สนธิศักดิ์โยธิน นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
6. นางสาวคุณาภรณ์ คงเพ็ชร์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
7. นางสาวนิภาภรณ์ ชูจันทร์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
8. นางสาวพรพิมล  ทอนมาตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
9. นางสาวชุติกาญจน์  เทพแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
10. นางสาวกัลยา  วรรณางกูร   นักวิชาการแรงงาน 
11. นางสาววราทิพย์  สอนน้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
 

 

  


