
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 



ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
ปีบัญชี  ๒๕๖3 – ๒๕๖5 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และค่านิยมกองทุนฯ 

๑. วิสัยทัศน์ (VISION) 
  พัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้ความรู้แก่สมาชิก         
มีความพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 
         

๒. พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในการไปท างานในต่างประเทศ 
               2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ                    
สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเ นินชีวิตในต่างประเทศ          
หลักการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 
             ๓. บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 

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

๔. เป้าหมาย (Target) 

  1. คนหางานที่ไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน               
ในต่างประเทศ 
  2. คนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ 
ตลอดจนสิทธิประโยชน์และกฎหมายของประเทศที่จะไปท างาน 
         3. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถ               
ให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง 

๕. ค่านิยม 
  “ท างานเป็นทีม เน้นความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ” 

๖. ประเดน็ยุทธศาสตรก์องทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ปีบัญชี ๒๕๖3 – ๒๕๖5 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 
 มุ่งเน้นให้ระบบการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ เกิดประโยชน์ต่อคนหางานผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ         
และกรมการจัดหางาน เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าของคนหางานที่เดินทางไปท างาน    
ในต่างประเทศ 
 เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ คนหางาน           
มีงานท า ได้รับค่าตอบแทน และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม  
  
  
 

 
 



๒ 

  กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการจัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับคนหางาน                 
ที่ประสงค์ไปท างานในต่างประเทศได้มีงานท าและมีรายได้ที่ เหมาะสม  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน             
โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
       โครงการส่งเสริมการคุ้มครองคนหางานท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
 แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรมของโครงการ มีดังนี้ 
 ๑) การรับลงทะเบียนและคัดเลือกคนหางานที่ประสงค์เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ส าหรับคนหางาน
ที่ประสงค์เดินทางไปท างานต่างประเทศ ลงทะเบียนไว้ในระบบเพื่อรอการคัดเลือกจากกรมการจัดหางาน     
หรือบริษัทจัดหางาน รวมทั้งลงทะเบียนเพื่อรบัสมัครไปท างานต่างประเทศโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน 
 ๒) การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ จากนายจ้าง บริษัทจัดหางาน และคนหางาน ที่ก าลังจะเดินทาง            
ไปท างานในต่างประเทศ เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและออกบัตรสมาชิกกองทุน รวมทั้งแนะน าสิทธิประโยชน์              
ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

ตัวชี้วดั 
หน่วย 
วัด 

ค่าเปา้หมาย 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนคนหางานที่เป็นสมาชกิกองทุนฯ ภาคบังคับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
๒. จ านวนคนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

คน        
คน 

๓3,๐๐๐ 
  ๗,๐๐๐ 

๓4,๐๐๐ 
  ๗,๒๐๐ 

๓5,๐๐๐ 
  ๗,๔๐๐ 

 
   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไปท างานในต่างประเทศ 
    กลุ่มงานอนุญาตการไปท างานในต่างประเทศ 
    กลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
    กลุ่มงานกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
    ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ ให้สามารถ 
                             น าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 มุ่งเน้นให้สมาชิก คนหางานทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ              
สิทธิประโยชน์จากการท างานและการเป็นสมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึงครอบคลุม สามารถน าความรู้ที่ได้รับ             
ไปท างาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนฯ 
 เป้าประสงค์ คนหางานได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์
จากการเป็นสมาชิกกองทุนอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ส ามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปท างานและใช้ชีวิต               
ในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  กลยุทธ์ พัฒนารูปแบบการอบรม และการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน                  
ตามโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
 โครงการเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานไทยและการใช้ชีวิตของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ 
 แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรมของโครงการมีดังนี้ 
  ๑) การให้ความรู้  ความเข้าใจแก่คนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศให้ทราบ                   
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนดในสัญญาการจ้างงาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สถานที่ติดต่อ              
เมื่อประสบปัญหาหรือประสบกับอันตราย ฯลฯ ของประเทศที่ก าลังจะเดินทางไปท างาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน
และใช้ชีวิตในการท างานต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

 



๓ 

 ๒) การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ภายหลังการอบรม      
โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรกร้อยละ 6๕ ข้ึนไป ส าหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะอธิบาย 
ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมและท าการประเมินใหม่จนผ่านการประเมินทุกคน 
 ๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประเทศปลายทางและสิทธิประโยชน์                  
จากกองทุนฯ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Website 
 ๔) การรับค าร้องและวินิจฉัยค าร้องขอรับการสงเคราะห์จากสมาชิกกองทุนฯ ในกรณีที่สมาชิกกองทุนฯ       
ประสบปัญหาหรือประสบอันตรายต่างๆ เพื่อวินิ จฉัยและให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือทายาท             
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนคนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ
ได้รับความรู้มีความพร้อมในการท างานและด ารงชีวิต    
ในต่างประเทศ 
๒. ร้อยละของผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ เข้ารับการอบรม            
ผ่านเกณฑ์ประเมินหลังการอบรมคร้ังแรก ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
๓. จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ       
๔. ร้อยละอัตราความส าเร็จของการจ่ายเงินช่วยเหลือตาม
เวลามาตรฐาน                                                                                                                              

คน 
 
 

ร้อยละ 
 

คร้ัง 
 

ร้อยละ 

๓๕,๐๐๐   
 
 

๑๐๐ 
  
๓๕๐ คร้ัง 

 
๑๐๐ 

 

๓๕,๕๐๐   
 
 

๑๐๐ 
  

๓๖๐ คร้ัง 
 

๑๐๐ 

๓๖,๐๐๐   
 
 

๑๐๐ 
  

๓๗๐ คร้ัง 
 

๑๐๐ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มงานพัฒนาความพร้อมคนหางาน 
              กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ ให้มีหลักประกันมั่นคง             
           ในการท างานในต่างประเทศ   
  มุ่งเน้นให้คนหางานได้รับการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์จากการท างานในต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิก
เข้าถึงกองทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ คนหางานได้รับการคุ้มครอง และได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ 
  กลยุทธ์ เสริมสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองคนหางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกกองทุน   
ได้รับการช่วยเหลืออย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง           
อาทิ ส านักงานจัดหางานจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ประกอบด้วย โครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
     โครงการ   ๑. โครงการสงเคราะห์แรงงานไทยที่ไปท างานในไต้หวัน 
            ๒. โครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 
     ๓. โครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล 
 แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้กิจกรรม มีดังนี้ 
   ๑. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือด้านแรงงานและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ 
                    ๒. การรับค าร้อง และให้การสงเคราะห์แรงงานไทยที่ ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ         
หรือประสบปัญหา หรือประสบอันตรายในต่างประเทศ 
 
 
 
 



๔ 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. จ านวนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่มาร้องทุกข์ในไต้หวัน     
๒.จ านวนการให้ความช่ วยเหลือแรงงานไทยที่ มาร้องทุกข์              
ในสาธารณรัฐเกาหลี 
๓. จ านวนการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ มาร้องทุกข์             
ในประเทศอิสราเอล 

คน 
คน 
 

คน 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐  

 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๖๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๗๐๐ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
    ส านักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป   
    ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
    ฝ่ายแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ   
  มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้ เงินกองทุน                  
เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก คนหางาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของกองทุน  
  เป้าประสงค์ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ                    
ที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกองทุน         
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุน ปีบัญชี ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๒) การทบทวนแผนบรหิารทรพัยากรบุคคล ปีบัญชี ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๓) การทบทวนบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ปีบัญชี ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๔) การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีบัญชี ๒๕๖3  
       กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ การปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน เพื่อพัฒนากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง          
ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประสิทธิภาพแก่กองทุนและสมาชิกกองทุน ประกอบด้วยโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกความตามใน พ.ร.บ.จัดหางานฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 ๒) ปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานฯ จ านวน ๒ ฉบับ  
 กลยุทธ์ ท่ี ๔.๓  การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชี เพื่อพัฒนาให้การด าเนิ นงาน             
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
 ๑) การเบิกจ่ายกองทุนตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

๒) การบันทึกข้อมูลงบทดลองรายเดือนในระบบ (ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป) 
 ๓) การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระ บบ
อิเลคทรอนิกส์ 
       กลยุทธ์ท่ี ๔.๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุนฯ  
          เพื่อพัฒนาการให้การบริการแก่ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  
  

 

 



๕ 

 ๑) การสอบถามความพึงพอใจของผู้รับการบริหารจากกองทุนเพื่อช่วยเหลื อคนหางานไปท างาน      
ในต่างประเทศ 
 ๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อขอรับสินเช่ือไปท างานในต่างประเทศ    
และได้รับการอนุมัติมากข้ึน 
 กลยุทธ์ท่ี ๔.๕  การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์กองทุนฯ ประกอบด้วยกิจการ ดังนี้
.......  ๑) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ / Facebook / Website 
  ๒) การประชาสัมพันธ์แผ่นพับสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕๖๓ 
   ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 
       -  แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๓ 
     - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจ า  
       ปีบัญชี ๒๕๖๓ 
     - แผนบริหารจั ดการสารสนเทศและดิจิทัลฯ และ
แผนปฏิบัติการ  
       ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
     - แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
๒. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ 
     - กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความ 
        ในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.  
๒๕๒๘ 
      - ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ  
       พ.ศ. .... และระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหาร 
       กองทุนฯ พ.ศ. ....   
๓.  การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี  
     - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายทีไ่ด้รับอนุมัติ 
     - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบ 
       การจ่ายเงิน และการรับเงินของกองทุนฯ 
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการบริการจากกองทุนฯ 
๕. ร้อยละความส าเร็จของการขอหนังสือรับรองสิทธิเพื่อขอรับ 
    สินเช่ือไปท างานในต่างประเทศและได้รับการอนุมัติ  
๖. จ านวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องสิทธิ

ประโยชน์กองทุนฯ 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 

ร้อยละ 
ระดับ 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ครั้ง / 
ฉบับ 

๓.๗๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
  

๑๐๐ 
๕ 
  
 

๙๕ 
๒๕ 

 
๑๐,๐๐๐ 

๓.๙๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
  

๑๐๐ 
๕ 
  
 

๙๕  
๒๖ 

 
๑๐,๐๐๐ 
 

๔.๑๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
  

๑๐๐ 
๕ 
  
 

๙๕ 
๒๗ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ / กองนิติการ 
           



  ๖ 

๗. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กองทุน กับ แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ นโยบายท่ีส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
แผนยุทธศาสตร์ / นโยบาย ท่ีส าคัญ ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    -บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
    -รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 - คนหางานเดินทางไปท างานต่างประเทศด้วยตนเอง 
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) 
   -ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสะดวก 
รวดเร็ว  โปรง่ใส น าเทคโนโลยมีาใช้ 
   -กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบรบิท
ต่างๆ มีความทันสมัย เป็นสากล มีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
 - ความพึงพอใจของผูร้ับบริการจากกองทุนฯ 
 - การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
 - การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
กองทุนฯ 

.แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  - เน้นการน าเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
- การประชาสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิประโยชน์
กองทุน 

แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   -โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบรหิารกองทนุฯ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
 - การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการกองทุนฯ 
 - การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
 - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชี 
 - การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
กองทุนฯ 
 

นโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน ปีบัญชี ๒๕๖๒ 
    -ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศอย่าง
ถูกต้อง 
    -เร่งรัดปรับปรงุกฎหมายด้านแรงงานเพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ 
    -พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ / แปลง
นโยบายสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการ      
มีงานท าในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
 - การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์ / นโยบาย ท่ีส าคัญ ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๖๔ 
    -ส่งเสริม ดูแล การขยายตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศ 
    -พัฒนาปรับปรงุกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมี
งานท าในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
 - การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

นโยบายอธิบดีกรมการจัดหางานยุค ๔๐ 
   -เน้นความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ท างานเพื่อ
ประชาชน 
   -เรง่รัดการเบิกจ่ายปี ๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
 - การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน การบญัชี      
เพื่อพฒันาให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   -บรกิารจัดสง่แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ
ให้ได้รับความคุ้มครองตามหลกัสากล 
   -พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอ้มแรงงานไทย
ก่อนไปท างานต่างประเทศ 
   -รักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
 - การพัฒนาระบบการฝกึอบรมคนหางานก่อน
เดินทางไปท างานในต่างประเทศใหส้ามารถน าความรู้
ไปใช้อย่างมีประสทิธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
 - การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน
ฯ ให้มีหลกัประกันมั่นคงในการท างานในต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 ประชาชนเป็น 

ศนูยก์ลาง ใหบ้ริการ

สะดวก รวดเร็ว 

 กฎหมายมีความ 

ทนัสมัย สอดคลอ้งกับ

บริบทตา่งๆ  

ยทุธศาสตร์กองทุนเพื่อช่วยเหลือ

คนหางานไปท างานในต่างประเทศ  

ปีบญัชี 2563 - 2565 

แผนแมบ่ทดา้นแรงงาน 

(ปี 2560 – 2564) 

 โครงการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน

กองทนุเพื่อชว่ยเหลือ

คนหางานไปท างานใน ตปท. 

 

รฐัธรรมนญูฯ ปี 60 

 บคุคลย่อมมี 

เสรีภาพในการประกอบ

อาชพี 

 รัฐพึงส่งเสริม  

ปชช. ท างานอย่างเหมาะสม 

และใหก้ารคุม้ครอง  

แผนพัฒนาดิจิทลัฯ 

 เนน้การน า 

เทคโนโลยีขบัเคลื่อน

การปฏิบัตงิาน 

   

 

แผนยทุธศาสตร ์

กรมการจดัหางาน 

ปี 2560 -2564 

 ส่งเสริม ดแูล ขยาย 

ตลาดแรงงานในตา่งประเทศ 

 

นโยบายอธิบดีกรมการจดัหางาน

ยคุ 4.0 ปี 62 

 เนน้ความโปร่งใสซื่อสัตย์ สจุริต 

ท างานเพื่อประชาชน 

 เร่งรัดการเบิกจ่ายให ้

เป็นไปตามเป้าหมาย  

ยทุธศาสตร์การบริหารแรงงานไทย    

ไปตา่งประเทศ ปี 2560 – 2564 

 พัฒนาศักยภาพ+เตรียมความ

พรอ้มแรงงานไทยไป

ตา่งประเทศ 

 รักษาและขยายตลาดแรงงาน

ไทยในตา่งประเทศ 

นโยบายเนน้หนกักระทรวงแรงงาน  

ปี 2562 

 ส่งเสริมแรงงานไทยไปท างาน  

ตา่งประเทศอย่างถกูตอ้ง 

 พัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง ระหว่างยทุธศาสตรก์องทนุฯ กบัยทุธศาสตร ์และ นโยบายท่ีส าคญั 

 

๘ 



๘. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
กองทนุเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ (ปบีัญชี ๒๕๖3 - ๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์  : พัฒนากองทนุให้มีประสทิธภิาพในการบริหารจดัการด้านการเงนิ และให้ความรู้แก่สมาชิกมีความพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งสทิธปิระโยชน์ในการท างาน 
 

 

การพฒันาปรับปรุงสารสนเทศ

สนบัสนุนการบริหารจดัการกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาการบรหิาร 

กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การคุ้มครอง ดูแลสทิธิประโยชน์

สมาชิกกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาระบบการฝกึอบรม

คนหางาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 

อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้มีความสมดุล 

และสนบัสนุนสมาชิกกองทุนไปท างาน

ต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ มีรายได ้   

ที่ เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและ

ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

 

แรงงานไทยมีรายไดท้ี่เหมาะสม มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดีและได้รับความคุ ้มครองรวมทั้ ง

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

การบริหารพัฒนากองทุนฯ มีความ

โปร่งใส สามารถตอบสนองการขับเคลื่อน

กองทุนฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การใหบ้ริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

การบริหารจดัการเงินกองทุน 

ที่มีประสิทธิภาพ 
การพิจารณาค าร้องขอความช่วยเหลือ     

ของคนหางานที่มีประสิทธิภาพ 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมคนหางาน 
ก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

การบริหารจดัการระบบพฒันา

ทุนหมุนเวียนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีเพียงพอ และมีสมรรถนะใน

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

 

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ 
กา

รใ
ห้บ

ริก
าร

 

 

 ป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
 

 

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

 

การปรับปรุงกฎหมายใหท้นัสมยัตอบ 

สนองการบริหารจดัการกองทุนที่ดี 

ต 

๙ 



๑๐ 

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖3 
                ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน    
ในต่างประเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างาน  
ในต่างประเทศ ก าหนดให้กองทุนมีการทบทวนทิศทางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาว (๓ – ๕ ปี)                   
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ซึ่งกองทุนฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปีบัญชี ๒๕๖3 – ๒๕๖5          
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการ / กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการด าเนินงานของกองทุน รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี บัญชี 2563 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

แผนปฏิบตักิารกองทนุเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ประจ าปีบญัชี 2563 
โครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานท าในต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมระบบการลงการคัดเลอืกคนหางานไปท างานต่างประเทศและเป็นสมาชิกองทุนฯ 

 
ตัวชี้วัด / แผนงาน 

/ โครงการ 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย / 
งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
คุ้มครองคนหางานท่ีเดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศ 

บาท 5,๐๖๙,๙๘๐                

1. จ านวนคนหางาน      
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ    
ภาคบังคับ 

สมาชิก 
กองทุน 

คน 
  

33,000               จัดท าบันทึกข้อตกลง  
- รับสมัคร คัดเลือก 
- ช าระค่าสมาชิกฯ 
- อบรมคนหางานฯ 
- จัดส่งไปท างาน
ต่างประเทศ 

๑. เป็นสมาชิกฯ จ านวน 
๒๙,๐๐๐ คน 
๒. เป็นสมาชิกฯ ๓๐,๐๐ คน 
๓. เป็นสมาชิกฯ ๓๑,๐๐ คน 
๔. เป็นสมาชิกฯ ๓๒,๐๐ คน 
๕. เป็นสมาชิกฯ ๓๓,๐๐ คน 

- กรต. 
- สจจ. 
  

2. จ านวนคนหางาน    
ที่เดินทางไปท างาน   
ต่ า งประเทศด้ วย
ตนเองสมั ครเป็ น
สมาชิกกองทุนฯ 

สมาชิก 
กองทุน 

คน 
 

7,000             - คนหางานแจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง 
- ช า ร ะ ค่ า ส ม า ชิ ก
กองทุนฯ 
- เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ 

๑. เป็นสมาชิกฯ ๖,๒๐๐ คน 
๒. เป็นสมาชิกฯ ๖,๔๐๐ คน 
๓. เป็นสมาชิกฯ ๖,๖๐๐ คน 
๔. เป็นสมาชิกฯ ๖,๘๐๐ คน 
๕. เป็นสมาชิกฯ ๗,๐๐๐ คน 

- กรต. 
- สจจ. 

 
 

 



๑๒ 

โครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศให้สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดประสิทธิภาพคนหางานทีเ่ข้ารับการอบรมถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการท างาน การด ารงชีวิตในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างทั่วถึง ครอบคลุม สามารถ   น า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองและ
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย 

 
ตัวชี้วัด / 
แผนงาน /
โครงการ 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย / 
งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผู้รับ
ผิด 
ชอบ 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองและการใช้ชีวิตของ
แรงงานไทยในต่างประเทศ 

บาท 6,๓๘๕,๑๘๐                

1.  จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมคนหางานก่อน
เดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ 

สมาชิก 
กองทุน 

คน 
  

35,000                - บจง. และกรมฯ แจ้งน า
คนหางานเข้าอบรม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- อบรมคนหางาน 

๑. อบรมฯ ๒๗,๐๐๐ คน 
๒. อบรมฯ ๒๙,๐๐๐ คน 
๓. อบรมฯ ๓๑,๐๐๐ คน 
๔. อบรมฯ ๓๓,๐๐๐ คน 
๕. อบรมฯ ๓๕,๐๐๐ คน 

-กลุ่ม
งาน
พัฒนา
ความ
พร้อม 

2.  ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ผลคะแนนผ่านเกณฑ์
ประเมินหลังอบรม
ก่อนเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ 
ร้อยละ ๖๕ 

สมาชิก 
กองทุน 

ร้อย
ละ   

100  
  

            - จัดท าแบบทดสอบฯ 
- ผู้ เข้ารับการอบรมท า
การประเมินผลฯ 
- อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม
แก่ผู้ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ ๖๕ และประเมิน 
ผลผ่านเกณฑ์ทุกคน 

๑. มีผลประเมิน ๘๐% 
๒. มีผลประเมิน ๘๕% 
๓. มีผลประเมิน ๙๐% 
๔. มีผลประเมิน ๙๕% 
๕. มีผลประเมิน ๑๐๐% 

 



๑๓ 
 

                                               
ตัวชี้วัด / แผนงาน /

โครงการ 

 
กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย 

/ 
งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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 . จ า น ว น ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน 

คนหางาน  
/ สมาชิก 
กองทุน 

คร้ัง 
 

3๕0 
 

            ๑) พิจารณาข้อมูลที่
เผยแพร่ ปชส. 
๒) จัดท าข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ ปชส. 
๓) เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ ปชส. 
๔) ตอบค าถาม 
ผู้สอบถามข้อมูล 
๕) รายงานผล 

๑. ประชาสัมพันธ์ ๓๑๐ ครั้ง  
๒. ประชาสัมพันธ์ ๓๒๐ ครั้ง 
๓. ประชาสัมพันธ์ ๓๓๐ ครั้ง 
๔.. ประชาสัมพันธ์ ๓๔๐ ครั้ง 
๕. ประชาสัมพันธ์ ๓๕๐ ครั้ง 

- กองทุน 
- พัฒนา
ค ว า ม
พร้อม 

๔. อัตราความส าเร็จ            
ข อ ง ก า ร จ่ า ย เ งิ น
ช่ วยเหลือตามเวลา
มาตรฐาน 

สมาชิก
กองทุน 

ร้อยละ  
  

100 
  

  

       
 

     ๑) รับค าร้องขอรับ
การสงเคราะห์ 
๒) พิจารณาค าร้อง
ที่ถูกต้องครบถ้วน
แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย
สงเคราะห์ 
๓) เสนอผู้บริหาร
ตามล าดับ 
๔) จัดท าเอกสาร
ทางการเงิน 
๕) ให้การสงเคราะห์
สมาชิก/ทายาท 

๑. ร้อยละ ๙๖ 
๒. ร้อยละ ๙๗ 
๓. ร้อยละ ๙๘ 
๔. ร้อยละ ๙๙ 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ 

- กอง
ทุนฯ 



๑๔ 

โครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ของคนหางานให้มีหลักประกันมั่นคงในการท างานในต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้แรงงานไทยได้รบัการคุ้มครองและไดร้บัสิทธิประโยชน์จากประเทศปลายทาง 

 
ตัวชี้วดั / แผนงาน /

โครงการ 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย / 
งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
โครงการสงเคราะห์แรงงานไทย           
ในต่างประเทศ 

บาท 2,313,738                

๑.  จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทย
ที่มาร้องทุกข์ในไต้หวัน 
 

สมาชิก 
กองทุน 

คน / 
บาท 

  

2,000 / 
933,120 

            - รั บค าร้ องขอรับการ
ช่วยเหลือ 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ประสานการให้ความ
ช่วยเหลือ 
- ติดตามผล 
- รายงานผล 

๑. ๑,๒๐๐ คน 
๒. ๑,๔๐๐ คน 
๓. ๑,๖๐๐ คน 
๔. ๑,๘๐๐ คน 
๕. ๒,๐๐๐ คน 

-ส น ร .
ไทเป 

๒.  จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยใน
สาธารณรัฐเกาหลี 
 

สมาชิก 
กองทุน 

คน  / 
บาท 

๑,๐๐๐ 
649,674 

            ๑. ๗๐๐ คน 
๒. ๗๕๐ คน 
๓. ๘๐๐ คน 
๔. ๙๕๐ คน 
๕. ๑,๐๐๐ คน 

-ส น ร .
เกา 
หลี 

๓. จ านวนการให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานไทยที่มา  
ร้ อ งทุ กข์ ในประเทศ
อิสราเอล 
 

สมาชิก
กองทุน 

คน  / 
บาท 

๕๐๐ / 
730,944 

            ๑. ๓๗๐ คน 
๒. ๓๙๐ คน 
๓. ๔๑๐ คน 
๔. ๔๓๐ คน 
๕. ๕๐๐ คน 

-ส น ร .
อิ ส ร า 
เอล 

 
 



๑๕ 

โครงการ / กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  พัฒนาการบรหิารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจัดการกองทุนเพือ่ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศใหม้ีประสทิธิภาพ 

ตัวชี้วัด /แผนงาน/  
โครงการ 

  

หน่วย 
นับ 

เป้า 
หมาย/ 
งบประ 
มาณ 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. ระดับความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน ตาม
บทบาทคณะกรรมการ
กองทุนฯ  

ขั้นตอน ๓.๗๐๐๐                

- แผนบริหารความเสี่ยง
ปีบัญชี 256๓ 
- แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
กองทุนฯ ปีบัญชี 
256๓ – 256๕ 
- แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีบัญชี 256๓ – 
256๕ 
- แผนแม่บท
สารสนเทศและดิจิทัล  
ปีบัญชี 256๓–256๕ 

ขั้นตอน ไม่ใช้งบ
ประ 
มาณ 

            ๑) ทบทวน/จัดท าแผนฯ  
ปี ๒๕๖๓ 
๒) จดัท าแผนฯ 
๓) เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 
๔) แจง้เวยีนผู้เก่ียวข้อง 
๔) รายงานผล 

๑) ทบทวน/จัดท าแผนฯ  
ปี ๒๕๖๓ 
๒) จัดท าแผนฯ 
๓) เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 
๔) แจ้งเวียนผู้เก่ียวข้อง 
๔) รายงานผล 
 

-กองทุน 
-พัฒนาความ
พร้อม 
-ส่งเสริมฯ 



๑๖ 
 

 
 

ตัวชี้วัด / แผนงาน / 
โครงการ 

  

 
 

หน่วย 
นับ 

 
เป้า 
หมาย/ 
งบประ 
มาณ   

 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน / 
ค่าเกณฑ์วัด 

 
 

 
 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 

2. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

              

- ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตาม
ค ว า ม ในพระร า ช บั ญ ญั ติ    
จั ด ห า ง า น แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ขั้นตอน ระดับ
๕   

ไม่ใช้ 
งบประ
มาณ  

            ๑) ตัง้คณะท างานศึกษา 
๒) เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบในหลักการ 
๓) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง 
๔) เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา 
๕) กองนิติการพิจารณากลั่นกรองร่าง
กฎกระทรวง ให้กอง กม. กระทรวงฯ 
พิจารณา  

-กรต. 
-กอง 
นิติการ 
 
 

- ระดับความส าเร็จของการ
แก้ไขระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ 
พ.ศ. ... และว่าด้วยกิจการที่จะ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. ... 

 ขั้นตอน 5 / 
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

            ๑) ระเบยีบฯ เสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
๒) เสนอรัฐมนตรีพิจารณา 
๓) ประกาศใช้ระเบยีบฯ 
  
 



๑๗ 
 

 
ตัวชี้วัด / แผนงาน / 

โครงการ 
 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย

/ 
งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

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. 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญช ี                
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนการเบิกจ่ายที่
ได้รับอนุมัต ิ

ร้อยละ ๑๐๐ / 
ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

            ๑) จัดท าแผนการ
เบิกจ่าย 
๒) ตดิตาม / 
ประเมิณผลการ
เบิกจ่าย 
๓) รายงานผล 

๑. ร้อยละ ๙๒ 
๒. ร้อยละ ๙๔ 
๓. ร้อยละ ๙๖ 
๔. ร้อยละ ๙๘ 
๕. ร้อยละ ๑๐๐ 

-ฝ่าย
การเงิน 

- จ านวนการบันทึกข้อมูล
งบทดลองรายเดือน ใน
ระบบ (ภายในวันที่ ๑๐ 
ของเดือนถัดไป) 

เดือน ครบถ้วน 
๑๒ เดือน 
/ ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

            ๑) จ าท าข้อมูล
ทางการเงิน 
๒) บันทึกข้อมูล 
๓) รายงานผล 

๑. ครบถ้วน ๘ เดือน 
๒. ครบถ้วน ๙ เดือน 
๓. ครบถ้วน ๑๐ เดือน 
๔. ครบถ้วน ๑๑ เดือน 
๕. ครบถ้วน ๑๒ เดือน 

-ฝ่าย
การเงิน 

- ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล (ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนพฒันา
ระบบการจ่ายเงินและการ
รับเงินของทุนหมุนวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ขั้นตอน ระดับ ๕ 
/  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

            ๑) ศึกษาข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 
๒) จัดท าแผนขอ
อนุมัติในหลักการ 
๓) ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 
๔) ตดิตาม / 
ประเมินผล 
๕) รายงานผล 

๑) ศึกษาข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 
๒) จัดท าแผนขออนุมัติ
ในหลักการ 
๓) ด าเนินการตาม
กิจกรรม 
๔) ตดิตาม / 
ประเมินผล 
๕) รายงานผล 

-ฝ่าย
การเงิน 



๑๘ 
 

 
ตัวชี้วัด / แผนงาน / 

โครงการ 
 

 
หน่วย 
นับ 

 
เป้าหมาย

/ 
งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 
ค่าเกณฑ์วัด 

 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

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. 

 ๔. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับการบริการจาก
กองทุนฯ 

ร้อยละ ๙๕ / 
ไม่ใช้งบ  
ประมาณ 

            ๑) ทบทวนแบบสอบถามส่ง
ให้กรมบัญชีกลางและที่
ปรึกษาฯ พิจารณา ภายใน
ไตรมาสที่ ๒                          
๒) ทอดแบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมาย                
๓) บันทึกข้อมูลตามแบบ
สอบ ถามเบื้องต้น 
๔) จัดส่งข้อมูลให้กอง
บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
พิจารณา 
๕) รายงานผล 

๑. ร้อยละ ๙๑ 
๒. ร้อยละ ๙๒ 
๓. ร้อยละ ๙๓ 
๔. ร้อยละ ๙๔ 
๕. ร้อยละ ๙๕ 

-ฝ่าย
นโยบายฯ 
-กบต. 

๕. ร้อยละความส าเร็จ
ของการขอหนังสือรับรอง
สิทธิเพ่ือขอรับ สินเชื่อไป
ท างานในต่างประเทศและ
ได้รับการอนุมัติ 

ร้อยละ ๒๕.๕๐ / 
ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

 

            ๑) ผู้รับบริการยื่นค าขอ 
๒) ให้ข้อมูล/คัดกรองผู้ยื่นค า
ขอเบื้องต้นที่มีสิทธิฯ 
๓) เสนอออกหนังสือรับรองฯ 
๔) ประสานข้อมูลการได้รับ
อนุมัติจากธนาคารที่
เก่ียวข้อง 
๕) รายงานผล 

๑. ร้อยละ ๒๑ 
๒. ร้อยละ ๒๒ 
๓. ร้อยละ ๒๓ 
๔. ร้อยละ ๒๔ 
๕. ร้อยละ ๒๕ 

-ฝ่าย
การเงิน 

 
 
 



๑๙ 

 
 

ตัวชี้วัด / แผนงาน / 
โครงการ 

 

 

หน่วย 

นบั 

 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

 

ค่าเกณฑ์วัด 

 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 

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. 

๖. จ านวนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องสิทธิ
ประโยชน์กองทุนฯ 

คร้ัง -/ 
ฉบับ 

๑๐,๐๐๐ / 
(งบประมาณ 
ปี ๖๒) 

               ๑) จัดส่งให้ สจจ.  
ที่ต้องการเอกสารฯ 
๒) กองทุนฯ ประชา 
สัมพันธ์สิทธิประโยชน์
ทางเว็บไซต์ / 
Facebook /  
กลุ่ม Line 
๓) ประชาสัมพันธ์ให้
คนหางานที่แจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง 
(กรต.) 
๔) รายงานผล 

๑. จ านวน ๘,๐๐๐ ฉบับ  

๒. จ านวน ๘,๕๐๐ ฉบับ 
๓. จ านวน ๙,๐๐๐ ฉบับ 

๔. จ านวน ๙,๕๐๐ ฉบับ 
๕. จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
ฉบับ 

-กองทุน 

-พัฒนา
ความ
พร้อม
คนหางาน 


