
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 







๒ 

 

ข้อมูลองค์การ 
กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ (VISION)  
  พัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้ความรู้แก่สมาชิก    
มีความพร้อมในการไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑) ส่งเสริมคนหางานให้เป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เพ่ือใหไ้ด้รับการคุ้มครองในการไปท างานในต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
สิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี การด าเนินชีวิตในต่างประเทศ หลักการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท างาน 

๓) บริหารจัดการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 
ค่านิยมขององค์การ 
 

 “ท างานเป็นทีม เน้นความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ” 
 
ที่มาของเงินกองทุน 
 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดตั้ งขึ้นเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๙  
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕๒ ซึ่งที่มาของเงินกองทุนมีดังนี้ 

๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๒) เงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ นายจ้างหรือคนหางานส่งเข้ากองทุน 
๓) ดอกผลของกองทุนฯ 
๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
๕) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๔ 
เงินและทรัพย์สินกองทุนไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

โครงสร้างขององค์การ 
 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ได้ก าหนดการแบ่งส่วนราชการของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ โดยมีผู้อ านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
เป็นผู้บริหารกองทุนฯ เพ่ือให้การบริหารกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ว่าด้วยมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

กลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้ 
๑) ฝ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - จัดท าแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายกองทุนฯ 
 - ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมุนเวียน 
 - วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารงานกองทุนฯ 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกองทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 
 - ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
 - งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๒) ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ และออกบัตรสมาชิกกองทุนฯ 
 - การรับ – จ่ายเงินกองทุนฯ 
 - การน าฝากเงินและเก็บรักษาเงินกองทุนฯ 
 - การเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ 
 - จัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน 
 - งานบัญชีกองทุนฯ 
 - ตรวจสอบดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
 - จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน 
 - การพัสดุเงินกองทุนฯ 
 - การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทางการเงินและพัสดุ 
 - จัดท าหนังสือรับรองสิทธิการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพ่ือไปท างานต่างประเทศ 
 - ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้บริการ

สินเชื่อแก่คนหางานที่ประสงค์ขอกู้เงินกับธนาคาร 
 - งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓) ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 - รับค าร้องขอรับการสงเคราะห์จากสมาชิกกองทุนฯ/ทายาท 
 - วินิจฉัยค าร้องและให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ/ทายาท 
 - จัดท าสถิติการให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ/ทายาท 
 - การใช้กฎหมาย รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับกองทุนฯ 
 - ด าเนินการเรื่องการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนฯ 
 - ประสานติดตามหนี้สินกองทุนฯ 
 - ตรวจสอบ ติดตามภาระหนี้สินของบริษัทจัดหางานที่มีต่อกองทุนฯ 
 - งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  



๔ 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศปีบัญชี ๒๕๖๔               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

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 

พัฒนาความพร้อมคนหางาน 

ส านักงานแรงงาน 
ในต่างประเทศ 

อธิบดีกรมการจดัหางาน 
ประธานกรรมการ 

 



๕ 

 

หลักการและแนวคิด 
  การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างาน 
ในต่างประเทศ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 

  ๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิ บาลเข้ามาประยุกต์ใช้ใน 
การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ปรับปรุงภารกิจ  
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น และการกระจายอ านาจ 
การตัดสินใจ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 
  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้มาปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

  ๒) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ ดังนี้ 
  - การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ 
กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มี  
ความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

 - การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 
ฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิด
อย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด   
และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 - การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของ 
ทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ  



๖ 

 

ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหา 
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อน
การให้บริการในทิศทางท่ีตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 
 

  ๓) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปใช้ใน  
การประเมินองค์การด้วยตนเอง และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งใน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ทั้งด้านการบริหารและด าเนินงาน เพ่ือให้ส่วนราชการ
มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริม 
ให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน  
ด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างคุ้มค่า บุคลากรในองค์การ
ต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควร
มีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่ าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้เกียรติ เป็นธรรม ตลอดจนการรักษาปกป้องไม่ให้
องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งที่อาจจะน าความเสียหายมาสู่องค์การได้ 

 ๔) รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายและติดตามผล 
การด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2564 
โดยได้เน้นย้ าการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่เกี่ยวข้องดังนี้  
  - มาตรการส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ โดยประชาชนทุกกลุ่มได้รับ
บริการส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือรองรับแรงงานไทยที่จะไปท างานในต่างประเทศให้มีรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โรคโควิด – 19 คลี่คลาย 
  - เร่งรัดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทันต่อ
สถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบาย 
การก ากับดูแลองค์การทีด่ี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ มีผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการ
ที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
      ๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น 
ในหน่วยงาน และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   
      ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้
เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ ปฏิบัติงานภายใน
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
      ๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน 

ไปท างานในต่างประเทศได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทาง
ปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

นโยบายหลัก    
  ด าเนินการตามภารกิจในการส่งเสริมให้ผู้ที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศเป็นสมาชิก
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศให้ได้รับความคุ้มครองจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ  
ตามนโยบายภาครัฐ โดยการพัฒนาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e – Payment) และการลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 

แนวทางปฏิบัติ 
1) ให้การช่วยเหลือและติดตามสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนฯ ให้ได้รับความคุ้มครองและ

ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายก าหนด 
2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 
3) ด าเนินการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินและการรับเงินของกองทุนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
4) สมาชิกกองทุนฯ คนหางาน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ แอปพลิเคชัน 
 
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก 
  มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงานที่มี
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและ 
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและคนหางาน และหรือทายาทของสมาชิกกองทุน 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของกองทุนฯ  เพ่ือใช้ส าหรับเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการทางด้านข้อมูล

ข่าวสาร รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการทางด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกดิความพึงพอใจสูงสุด 

๒) ด า เนินการตามกระบวนงานของกรมการจัดหางานตามระยะเวลามาตรฐาน 
ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ หรือทายาท ให้ได้รับการสงเคราะห์ที่รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยมีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

๓) มีการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ โดยท าการส ารวจจากแบบสอบถามของ 
ผู้รับบริการเพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) มีช่องทางแสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
๕) มีการประเมินผลการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปท างานต่างประเทศภายหลังการอบรม 



๙ 

 

นโยบายด้านองค์การ 
 

นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้
กระบวนการท างานมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน   
  

แนวทางปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติงานภายใต้หลักกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ได้อย่างสม่ าเสมอ 
๓) จัดท าแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
๔) มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๕) มีการจัดท าการควบคุมภายใน การจัดท าการบริหารความเสี่ยง เพ่ือควบคุมและจัดการ

ความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๖) การประเมินผลและการด าเนินงานกองทุนฯ ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการสนอง

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้าน 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง    
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเอง เช่น การหมุนเวียนงาน การเข้ารับการฝึกอบรม 

การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ 
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ราชการ และประชาชน 

๒) ส่งเสริม ปลูกฝังให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการสอนงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้  

๑) กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ สื่อสารให้บุคลากรทุกคน 
ได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง  

๒) กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ จัดระบบบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การ  
ข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน โดยไม่มี
บุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศคนใด
กระท าการใดท่ีขัดต่อนโยบายฉบับนี้  

๓) กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ คาดหมายให้บุคลากรทุกคน 
มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้  
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหาร
ระดับสูง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากร เช่น กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือ
ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  

๔) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  ได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

๕) กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานในต่างประเทศ ได้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมิน 
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมิน
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน า เกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่  กลุ่มงานกองทุนเพ่ือช่วยเหลือ
คนหางานไปท างานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท ์๐ ๒๒๔๕ ๖๗10 
หรือ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๑1 
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