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ก 
 

ค าน า 

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           
ระยะ  3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มในปี 2563-2564 
และได้ปรับเปลี่ยนชื่อแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ  3 ปี (พ.ศ.2562-2564) เป็น
แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ  3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2563)เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 
(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 

โดยแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน 
ส าหรับปีงบประมาณ 2563)ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ทราบถึงขีดความสามารถและระดับความส าเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล        
โดยประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard มาปรับใช้กับบริหารทรัพยากรบุคคล และถูกน ามาปรับใช้กับ
ราชการพลเรือน จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งราชการพลเรือนในเชิงระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบกับการน าข้อมูลภาพรวมของประเทศ และของ
กองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก การก าหนดกลยุทธ์ที่วิเคราะห์จาก TOWS Matrix ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ทิศทางและแนวโน้ม
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มาเป็นปัจจัยน าเข้า
อีกด้วย  

ที่ส าคัญคือ แนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ.2562-2564) ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชากับการบริหารทรัพยากรบุคคล : การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งศาสตร์พระราชา : องค์ความรู้สู่ไทยแลนด์.... 
องค์กร....ทุนมนุษย์ 4.0 และแนวคิดของยุทธศาสตร์ส านักงานก.พ. ในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไก
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) โดยกองทุนฯ ได้น าประกอบการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล 4.0 ไปในทิศทาง HR 4.0 โดยจะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้กับบุคลากรและองค์กร โดยก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR 
Scorecard 5 มิติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้ 1)  
เตรียมความพร้อมโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  2) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) เพ่ิมประสิทธิผลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4) ปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และบริหารจัดการความผูกพันต่อองค์กร และ 5) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการท างาน
ของทรัพยากรบุคคล   

ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้านี้  วิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ก าหนดไว้ว่า
“บุคลากรกองทุนมีคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ดี รองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง” 
(Smart people)  ที่จะร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 3 กองทุนฯ ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)  และบุคลากรจะเป็นทุนมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้กองทุนฯ บรรลุวิสัยทัศน์ 
“เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพ่ือสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ได้ต่อไป 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
                     กันยายน 2562 
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         ฝ่ายทรัพยากรบคุคล                                     กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา            1 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลภาพรวมกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา และแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ 
              การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) 
 

1.1 ข้อมูลภาพรวมกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเริ่มจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามนัย

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
2560 ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดย

การควบรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)                 
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 4 ประเภท ได้แก่ (1) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (2) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (3) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (4) เงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ  

1.1.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
กองทุนฯ ได้มีการด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการหนี้ เช่น การจ้างติดตามหนี้ รวมถึง

การส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงิน มีคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือตอบแทนสังคมส่วนรวมและเพ่ือสร้างเครดิตที่ดี
ให้กับผู้กู้ยืมในอนาคต รวมทั้งการด าเนินโครงการความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างและก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การกระตุ้นการช าระหนี้ของกองทุนฯ  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ความ
ร่วมมือกับองค์กรนายจ้างและมาตรการจูงใจ การจ้างติดตามหนี้ และแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ
จัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL – Digital Student Loan Fund System) รวมถึงการ
ว่าจ้างธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ในการจัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชัน โอนย้ายข้อมูล บริหาร
จัดการโครงการ บ ารุงรักษา เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล และให้บริการการปฎิบัติการทางเทคนิคของระบบ DSL ด้วย
ระยะเวลาสัญญา 5 ปี ภายในวงเงินงบประมาณ 1,750,000,000.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
 

1.2 แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน 
ส าหรับปีงบประมาณ 2563) 

ในแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 
2563) ภายใต้หัวข้อ “แผนระดับที่ 3 ตามมติครม.เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ภายใต้กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการกองทุนฯ            
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมติ ครม. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
อย่างเป็นรูปธรรม และยังใช้เป็นแผนที่น าทางให้กองทุนฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงการคลัง ได้ยึดถือปฏิบัติตาม
ภารกิจและเป้าหมายร่วม เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและประเทศต่อไปจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานของกองทุน  อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์            
จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภาวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  2546 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ.2562  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
เพ่ือท าให้แผนปฏิบัติการกองทุนฯ เกิดความเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ ยืม เ พ่ือการศึกษา  ระยะ 3 ปี  (พ.ศ .  2562 – 2564)                      
(ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) ยังได้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ  และได้ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางกลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพ่ือให้สอดคล้องและช่วยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาตร์ชาติต่อไป 

       การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จากศักยภาพท่ีกองทุนฯ มีอยู่ในปัจจุบัน การประเมินกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ท าให้กองทุนฯ ไม่สามารถด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกองทุนฯ (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายและการเมือง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านกฎระเบียบ และ
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุน ความคาดหวัง/ความต้องการ และผลกระทบของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการวิเคราะห์ และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือน าไปจัดท า 
TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการและแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป 

1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์กรใน 7 มิติ (ตามหลักการ 
The McKinsey 7S Framework) ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการ
ท างาน และค่านิยมร่วม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
S1 กองทุนฯ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และสาย

การบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
W1 โครงสร้างองค์กรของกองทุน ยังไม่รองรับ

ระบบงานใหม่ และพ.ร.บ. ใหม่ 

2. กลยุทธ์ (Strategy) 
S2 กองทุนฯ มีกลไกหลักในการสนับสนุนด้ าน

การศึกษา โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่
มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์ เลือกเรียนใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก สาขาวิชาที่ขาด
แคลนหรือกองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และ
เรียนดี 

W2 การปฎิบัติงานตามแผนไม่เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมาย 

W3 การจัดท าแผนปฏิบัติงานขาดการบูรณาการ
ร่วมกัน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S3 กองทุนฯ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ และมีพันธมิตรการบริหารและ  จัดการ
เงินให้กู้ยืมร่วมกับธนาคารระดับชั้นน า รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจ านวนมาก  

S4 ดอกเบี้ยของกองทุนฯ ต่ ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้ใน
ตลาดมาก เพียงร้อยละ 1 

3. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
S5 กองทุนฯ สามารถขอข้อมูลผู้กู้ยืมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ/เอกชน เพ่ือใช้ในการบริหารกองทุนฯ และ
การติดตามช าระหนี้คืน 

S6 กองทุนฯ สามารถหักเงินเดือนผู้กู้ยืมจากองค์กร
นายจ้างโดยผ่านกรมสรรพากร 

S7 กองทุนฯ มีช่องทางอ านวยความสะดวกในการ
ช าระหนี้มากขึ้น 

 

W4 ระบบการบริหารปัจจุบันที่ เป็นองค์กรก ากับที่มี
คณะอนุกรรมการหลายคณะ กระบวนการด าเนินงาน
ภายในองค์กรมีความยืดหยุ่นน้อยและมีข้ันตอนมาก  

W5 กองทุนฯ ขาดมาตรการจูงใจในการกระตุ้นการ
ช าระหนี้คืน ส่งผลให้ผู้กู้ยืมขาดแรงจูงใจในการ
ช าระหนี้คืนและมีหนี้ค้างช าระสูง  

W6 ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารกองทุนฯ บางส่วนไม่เป็นปัจจุบันและ
ขาดการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายงาน 

W7 กองทุนฯ ยังคงด าเนินงานรูปแบบเอกสารเป็น
หลัก ขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการมุ่ง
ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

4. บุคลากร (Staff) 
S8 บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในกองทุนฯ    
     เป็นระยะเวลานาน 

W8 บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้างแบบอัตราจ้าง 
     ชัว่คราว อาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในการ 
     ท างาน และส่งผลให้อัตราการลาออกจากงานสูง  
W9 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณหน้าที่

ความรับผิดชอบในหลายส่วนงาน 
5. ทักษะ (Skill) 

S9 บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ 
    มอบหมาย 

W10 บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการ  
       ปรับตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ 

6. ระบบการท างาน (System) 
S10 กองทุนฯ น าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุน

กระบวนการท างานภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล 

S11 กองทุนฯ มีการประเมินผลงานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

S12 กองทุนฯ มีระบบสวัสดิการที่ดีแก่บุคลากร 

W11 ข้อมูลที่ ใช้ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ส่ งผลให้ เกิดข้อบกพร่อง ในกระบวนการ
ด าเนินงาน 



  
 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562-2564 (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563)  

 

         ฝ่ายทรัพยากรบคุคล                                     กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา            4 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 W12 กองทุ นฯ  ขาดการบริ ห า ร จั ด ก า ร และ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการ และกระบวนการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

W13 กองทุนฯ ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดสรรการให้กู้ยืม และบริหารจัดการหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

W14 กองทุนฯ ขาดการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่
เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ค่านิยม (Shared Value) 
S13 กองทุนฯ มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี มุ่งเน้นการให้

โอกาสเข้าถึงการศึกษา 
S14 กองทุนฯ มีการก าหนดค่านิยมที่ชัดเจน 

W15 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในค่านิยม
องค์กรยังไม่มากพอ 

W16 ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมของกองทุนฯ ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) ด าเนินการโดยการรวบรวมข้อมูล/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องจาก

หน่วยงานต่างๆ และสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการด าเนินงานกองทุนฯ  และท าการวิเคราะห์ร่วมกับ
สภาพแวดล้อมภายใน รวมถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) อัตราการเกิดของประชากร 
                    อัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยพบว่า มีแนวโน้มลดลงจากปี 2548 – 2560 คิดเป็นอัตรา
การเกิดของประชากรลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.21 

 
                                   ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
                                                            ภาพที่ 1   จ านวนประชากรในประเทศและอัตราการเกิด 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า ประชากรเด็กและประชากรวัยเรียนของไทยมีแนวโน้มลดลง 
โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งจะท าให้เพ่ิมภาระของวัยท างานเพ่ือเลี้ยงดูวัยเด็ก
และชรามากขึ้น และเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ทั้งนี้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาในอนาคต เพราะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักเรียนนักศึกษาในจ านวน      
ที่มากพอในการด าเนินกิจการ โดยสถาบันการศึกษาท่ีจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกคือ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ต่อมาจะเป็นระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงไปด้วยในอนาคต 

 การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในอนาคต อาจส่งผลให้จ านวนนักเรียน/
นักศึกษาที่ยื่นกู้มีจ านวนลดลงด้วย ดังนั้น กองทุนฯ อาจจะต้องพิจารณาแนวทางการให้กู้ยืมหรือเกณฑ์การคัดเลือกที่
รองรับกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้ที่มีอาชีพแล้วต้องการศึกษาต่อ การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือการให้กู้ยืมเพ่ือ
ศึกษาในต่างประเทศในสาขาท่ีเป็นความต้องการหรือขาดแคลน เป็นต้น 
 

2) การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

     พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                    
13 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม เพ่ือให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย 

(2) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน  ซึ่ง     
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการ
ด ารงชีวิตได้ 

          (5) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน
สามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน 

(6) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบัน
ต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

(7) ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เ พ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาสนอง               
ความต้องการทางด้านก าลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

ทั้งนี้ ถ้าเป็นกรณีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จะให้ความ
ช่วยเหลือโดยวิธีให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด เน้นช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแล ซึ่งมี
อยู่ประมาณ 4.3 ล้านคน ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด – 3 ปี จ านวน 770,000 คน, กลุ่มเด็กอนุบาล จ านวน 610,000 คน, กลุ่ม
นักเรียนประถม – มัธยมต้น จ านวน 1,800,000 คน, กลุ่มนักเรียน ม.ปลาย/ปวช. จ านวน 360,000 คน, กลุ่มเด็กและ
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เยาวชนด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา จ านวน  670,000 คน,  กลุ่มวัย 18 ปีขึ้นไป จ านวน 150,000 คน  โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจ าเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มีโอกาสส าเร็จการศึกษาและการพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

  การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่า กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  หรือด้อยโอกาส โดย
ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน  จนส าเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแล ซึ่งภารกิจของ กสศ. มีความคล้ายคลึงกับ กยศ. ในการ
สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แต่กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ไม่ซ้ าซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายของ กยศ. 
เนื่องจาก กสศ. สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มผู้ขาดแคลนหรือด้อยโอกาสที่
ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแล ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถประกอบ
อาชีพ มีรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

 

3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 
3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังโดยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ             
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  4) อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) อุตสาหกรรมดิจิทัล 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ 3 
อุตสาหกรรมหลักส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง (3 โครงสร้างพื้นฐาน) ซึ่งประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรม
ระบบราง 2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และ 3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษาเห็นความส าคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน อันจะช่วยลดปัญหาก าลังแรงงานส่วนเกินซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ท าให้
ประเทศมีก าลังแรงงานในอนาคตที่มีศักยภาพ รวมทั้งสร้างก าลังคนในสายอาชีวะ/สายอาชีพที่ยังขาดแคลน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศต่อไปใน
อนาคต 

ระยะเวลาด า เนินโครงการ 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 –  ปีการศึกษา 2566)                       
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี โดยผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาหรือก าลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ก าหนด กองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จ
การศึกษาตามสาขาที่ก าหนไว้หรือผิดนัดช าระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ 
ก าหนด 
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2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น
นักเรียนอาชีวศึกษาที่ก าลังศึกษาหรือก าลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ก าหนด กองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 
และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตาม
สาขาที่ก าหนดไว้หรือผิดนัดชาระหนี้ จะไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ กองทุนฯ ก าหนด 

 ทั้งนี้  กองทุนฯ จะพิจารณาก าหนดสถานศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยสามารถก าหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกองทุนฯ พบว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ จะช่วยเพ่ิมโอกาส
ให้กองทุนฯ ได้เข้าถึงกลุ่มผู้กู้ยืมที่เป็นนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการ
ผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับแนวทางและกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศได้
อย่างยั่งยืน และช่วยลดปัญหาก าลังแรงงานส่วนเกินซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาด
ต้องการ และช่วยสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ท าให้ประเทศมีก าลังแรงงานที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
สร้างก าลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของไทยต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี การลดอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินต้น
ส าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมโครงการนั้น ปัจจุบันกองทุนฯ อาจจะยังไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณส าหรับการให้กู้ยืม แต่ใน
อนาคตอาจจะมีความจ าเป็นต้องขอรับงบประมาณส าหรับการจัดสรรการให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

1. ด้านการเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย (Politics) 
O1 พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนและค่าจ้างน าส่ง
กรมสรรพากร พร้อมน าส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เพ่ือช าระคืนกองทุนฯ เข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืมได้ 
นอกจากนี้ยังระบุวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ ที่
จะสามารถครอบคลุมผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ศึกษา
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือกองทุนฯ มุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ และเรียนดี 

O2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนกองทุนฯ ให้เป็นองค์กรที่
ให้โอกาสการศึกษาแก่เยาวชน 

O3 กองทุนฯ ได้รับเงินสนับสนุน (subsidies) จาก
รัฐบาล 

T1 ความไม่มั่นคงทางการเมือง ความไม่ชัดเจนของ
นโยบาย รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสร้าง
ข้อจ ากัดให้กระทรวงการคลัง ในการจัดสรรด้าน
งบประมาณเพ่ือการกู้ยืม 

T2 การก าหนดให้องค์กรนายจ้างต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตรา
ร้อยละ 2 ของจ านวนเงินที่ยังไม่ได้น าส่งหรือที่ยังขาดไป 
อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจ้างงานของผู้กู้ยืม  
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
O4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ ช่วยเพ่ิม

โอกาสให้กองทุนฯ ได้เข้าถึงกลุ่มผู้กู้ยืมที่ เป็น
นักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ
และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมของประเทศ 

T3 การลดอัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินต้นส าหรับผู้กู้ยืมที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ อาจท าให้
กองทุนฯ มีความจ าเป็นต้องขอรับงบประมาณส าหรับ
การจัดสรรการให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ใน
อนาคต 

 

O5 การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัท
ต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค้าซึ่งจะช่วยผลักดันการขยายก าลังการผลิต
สินค้าและบริการ ส่งผลให้ตลาดแรงงานต้องการ
บุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ด้าน 

 

T4 แนวโน้มสถาบันการเงินให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษามากขึ้น 

T5 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลต่อการช าระหนี้
และเกิดหนี้ค้างช าระมากข้ึน 

T6 ลูกหนี้ของกองทุนฯ มีรายได้ไม่พอจ่ายเพื่อช าระคืน
กองทุนฯ ส่งผลให้นายจ้างไม่สามารถหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ 

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social) 
O6 เด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศมี

จ านวนมากที่ยังต้องการโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

T7 ผู้กู้ยืมขาดวินัย จิตส านึก และความรับผิดชอบใน
การช าระหนี้ 

T8 คุณภาพของสถานศึกษาส่งผลต่อการหางานและ
รายได้ของผู้กู้ยืม 

T9 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการ
เกิดน้อยลงและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มี 
ผู้กูย้ืมน้อยลงในอนาคต 

T10 ค่านิยมด้านการศึกษาของคนไทย เน้นการศึกษา
ในสายสามัญมากกว่าสายอาชีวะ ส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาในสายอาชีวะน้อยลงและไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ 

T11 บริบทของการศึกษายุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
นักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาเดิม 
ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
O7 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้

องค์กรสามารถพัฒนานวัตนกรรมในการบริหาร
จัดการและให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

O7 ความก้ า วหน้ าทา งนวั ตกร รมทางการ เ งิ น 
(FinTech) ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินได้หลากหลายรูปแบบ 

T12 เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วยากต่อการ
เรียนรู้และปรับตัว ท าให้มีต้นทุนสูงในการ
ปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

1.3 การวิเคราะห์ TOWS Analysis ในระดับยุทธศาสตร์ของการบริหาร 

จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกองทุนฯ ท าให้สามารถสรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานตาม TOWS Matrix ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 TOWS Analysis 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

S7+S9+O1 เพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกในการ
ช าระหนี้ของผู้กู้ยืม และองค์กรนายจ้างใน
การหักเงินเดือนและค่าจ้างน าส่งกรมสรรพากร 
เพ่ือช าระคืนกองทุนฯ 

S1+S13+O1 ใช้ภาพลักษณ์องค์ กรที่ ดี ใ นการ
สนับสนุนด้านการศึกษาโดยให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ศึกษา
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริม
เป็นพิเศษ และเรียนดี 

S3+S8+O1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าข้อมูล            
ผู้กู้ยืมมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม 

S3+O1 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดเก็บหนี้เชิงรุกเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงินทุน
หมุนเวียนภายในกองทุนฯ  

S10+O5 น าระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน
กระบวนการท างานภายใน รวมทั้ งพัฒนา

S3+T7 สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศ องค์กรนายจ้างทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ในการสร้างจิตส านึกและความ
รับผิดชอบในการช าระหนี้เพ่ือโอกาสของผู้
กู้ยืมรุ่นหลังต่อไป 

S13+S4+T4 ใช้ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีและมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าตลาดในการให้กู้ยืมตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ เ พ่ือให้
สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น 

S3+T5+T8 เพ่ิมมาตรการสนับสนุนการมีงานท า
ของผู้กู้ยืม โดยร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดหางาน
ส าหรับผู้กู้ยืม 

S1+T10 ก าหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
เดิม เช่น หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้ผู้กู้ยืม
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ทันที หรือ
เป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจโดยตรง  
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กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

นวัตกรรมในการบริหารจัดการและให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

S4+O3+O6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้กู้ยืมได้มากขึ้น  

S1+S13+O2+O3 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ 
            สถานศึกษา และองค์กรนายจ้าง เพ่ือรองรับ  
            การด าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ พ.ศ. 2560 
 

S1+S13+T1 พัฒนากลไก/เครื่องมือในการบริหาร
จัดการเงินให้กู้ยืม เพ่ือสะท้อนการใช้เงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประเทศตามนโยบายการผลิตก าลังคน  

S7+T5+T7 เพ่ิมมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือจูงใจให้ผู้
กู้ยืมที่ไม่ได้อยู่ในระบบการท างานกับองค์กร
นายจ้างมาช าระหนี้คืนกองทุนฯ 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

W13+O1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการจัดสรรเงินให้กู้ยืม การบริหาร
จัดการหนี้ และการด าเนินงานกองทุนฯ ตาม 
พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
2560 

W4+O1 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายใน
องค์กรให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการ
ท างานตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 

W1+O1 ทบทวนโครงสร้างองค์กร วิเคราะห์ภารกิจงาน
และจัดให้มีบุคลากรจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับ
ภารกิจงาน เพ่ือรองรับระบบงานใหม่ และ พ.ร.บ. 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

W12+W14+W6+O5 น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันภายในกองทุนฯ 
รวมถึงบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ ยนความรู้ และน ามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W 7+O5 น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือลดกระบวนการ 
           ท างานในรูปแบบเอกสาร  

W2+W3+T3 จัดท าแผนกลยุทธ์ที่ เหมาะสมเพ่ือ               
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้กู้ยืม การช าระหนี้ 
การเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ และการ
พัฒนาองค์กร 

W2+T3 จัดท าแผนกลยุทธ์การติดตามหนี้ที่มีมาตรการ
บังคับที่เข้มงวด เพ่ือเพ่ิมอัตราการช าระหนี้และ
ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ  

W12+T7+T6 สร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน
ให้กับผู้กู้ยืมตั้งแต่เริ่มกู้ยืมเงิน และปลูกฝัง
จิตส านึก และความรับผิดชอบในการช าระหนี้
คืนกองทุนฯ เพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง 

W2+T5 เพ่ิมมาตรการที่ เหมาะสมให้กับผู้ครบ
ก าหนดช าระหนี้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 
เ พ่ือลดการค้างช าระหนี้และฟ้องร้อง
ด าเนินคด ี

W2+T6 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการผ่อนปรนให้กับ   
ผู้ครบก าหนดช าระหนี้ที่ ไม่สามารถให้
องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนได้ 

W2+T2 เพ่ิมมาตรการจูงใจในการสร้างแรงจูงใจให้ 
           องค์กรนายจ้างในการรับผู้กู้ยืมเข้าท างาน 
           ในองค์กร 
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1.4 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2562 

ปีงบประมาณ 2560 กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 20 แผนงาน/
โครงการ ซึ่งกองทุนฯ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  13 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 แผนงาน/โครงการ และยกเลิก 
3 โครงการ ซึ่งกองทุนฯ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 6 แผนงาน/โครงการ เกินกว่าค่าเป้าหมาย 
จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ และไม่มีค่าเป้าหมาย จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ    
คิดเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 76.47 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด และมีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จ านวน 541.64 ล้านบาท มีการอนุมัติวงเงินส าหรับการเบิกจ่าย จ านวน 409.56 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 75.61 และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 11.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.14 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560)  

ปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 17 แผนงาน/
โครงการ ซึ่งกองทุนฯ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  13 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 แผนงาน/โครงการ และยกเลิก 
1 โครงการ ซึ่งกองทุนฯ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 6 แผนงาน/โครงการ  เกินกว่าค่าเป้าหมาย 
จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ และไม่มีค่าเป้าหมาย จ านวน 1 แผนงาน/
โครงการ คิดเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 81.25 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด และมีงบประมาณ
ส าหรับด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จ านวน 917.55 ล้านบาท มีการอนุมัติวงเงินส าหรับการเบิกจ่าย จ านวน 504.23 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 54.95 และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 13.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)  

ปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 23 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตร

มาส 3/2562 กองทุนฯ ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 19 แผนงาน/
โครงการ และยกเลิกโครงการ จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ มีผลการด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน  15 แผนงาน/
โครงการ ไม่เป็นไปตามแผน จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน 15 
แผนงาน/โครงการ เกินกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน  4 แผนงาน/โครงการ 
และไม่มีค่าเป้าหมาย จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 81.82 ของ
แผนงาน/โครงการทั้งหมด  
 งบประมาณส าหรับด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 จ านวน 1,054.48 ล้านบาท มีการโอน
งบประมาณจากค่าบริหารจัดการในการด าเนินคดีไปใช้ด าเนินการตามแผนสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 จ านวน 10.00 ล้านบาท โอนงบประมาณจากแผนการจัดท า Development 
Roadmap และพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ จ านวน 0.55 ล้านบาท ลดเงิน
งบประมาณโครงการโครงการจัดจ้าง สืบทรัพย์ บังคับคดี ผู้ถูกด าเนินคดีในปี 2554 – 2556  เป็นโครงการจัดจ้าง สืบทรัพย์ บังคับคดี 
ผู้ถูกด าเนินคดีในปี 2554 จ านวน 422.46 ล้านบาท และยกเลิกโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ Contact Center และติดตาม
หนี้ทางโทรศัพท์ โดยมีงบประมาณประจ าปี 2562 จ านวน 76.26 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 565.21 ล้านบาท มีการอนุมัติ
วงเงินส าหรับการเบิกจ่าย จ านวน 148.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.28 และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 128.76 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.78  

2) แผนปฏิบัติการที่ผูกพันด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 12 แผนงาน/โครงการ  ซึ่งกองทุนฯ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 แผนงาน/โครงการ และยกเลิกโครงการ 
จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ มีผลการด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 8 แผนงาน/โครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย จ านวน 4 แผนงาน/โครงการ เกินกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 2 แผนงาน/โครงการ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 5 แผนงาน/
โครงการ และไม่มีค่าเป้าหมาย จ านวน 1 แผนงาน/โครงการ คิดเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 
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100.00 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด งบประมาณส าหรับด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 2561 ที่ต้องด าเนินงานต่อเนื่อง
ในปี 2562 จ านวน 1,299.81 ล้านบาท มีการอนุมัติวงเงินส าหรับการเบิกจ่าย จ านวน 713.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.86 และมีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 216.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.66 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)  

1.5 การประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน  

การประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน ใน 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
กองทุนฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับ ดังตารางผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2556 – 2561 

ตัวช้ีวัด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ด้านการเงิน 1.9091 3.2557 3.8325 4.5354 3.6667 3.4401 

ด้านปฏิบัติการ 3.0695 3.3636 2.6708 4.5203 4.8667 4.9111 

ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1094 3.2360 4.8620 4.5980 5.0000 4.0000 

ด้านการบริหารพัฒนาองค์กร 4.4250 4.6100 4.8167 4.6966 4.3085 4.4550 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.2560 3.6947 3.7760 4.5832 4.5326 4.4625 

 

 

ภาพที ่2 ผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียนประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2561 
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1.6 ความคาดหวัง/ความต้องการ และผลกระทบของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
กลุ่มผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ ผลกระทบ 

1.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
1.1 ผู้บริหารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา  
1.2 พนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม                

เพื่อการศึกษา 

 

- กองทุนฯ สามารถกระจายโอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและหลากหลายของการต้องการกู้ยืมเงิน ผ่านการ
กู้ยืมจากกองทุน 4 ลักษณะ 

- กองทุนฯ สามารถรับช าระหนี้ได้มากขึ้น เนื่องจากการหักเงินกู้ยืมผ่านองค์กร
นายจ้าง ตาม พ.ร.บ กองทุนฯ 2560 รวมถึงมีอ านาจในการติดตามหนี้ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลผู้กู้ได้ง่ายขึ้น ช่วยท าให้กองทุนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กระบวนการให้กู้ยืมเงินมีความชัดเจน มีหลักเกณฑ์ และขั้นตอนทั้งในส่วนของ
การกู้ยืมและช าระหนี ้

- ควรปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการกู้ยืมเงินและช าระหนี้ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กระบวนการกู้ยืมเงินและช าระหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- กองทุนฯ มีความหลากหลากของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ 
เว็บไซต์ และทางสื่อ Social อย่างทาง Line@ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความทันสมัยและ
เข้าถึงผู้กู้และผู้ช าระหนี้ได้ง่าย 

- ช่องทาง Line@ เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถติดต่อ
ผู้รับบริการได้รวดเร็ว 

- ระบบ DSL จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการกู้ยืม การบริหารจัดการหนี้ 
การด าเนินคดีและบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ พ.ศ. 2560 

- ต้องการให้กองทุนฯ เป็นองค์กรแห่งความสุขในการด าเนินงาน (Happy Work 
Place) 

- การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทางการเงินเพื่อลดความ
เกี่ยวข้องของคน ซึ่งจะมุ่งสู่การลดปัญหาการคอร์รัปชนั 

 

- การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างอาจท าให้นายจ้างปฎิเสธการจ้างงานหาก
ทราบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. 

- หากขาดการเตรียมความพร้อมหรือซักซ้อมความเข้าใจในการหักเงินเดือนผ่าน
องค์กรนายจ้าง อาจท าให้นายจ้างรู้สึกมีภาระงานเพิ่มขึ้น 

- โครงสร้างองค์กรยังไม่รองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่องานด้านบริการ
และความพึงพอใจในการใช้บริการ 

- กระบวนการกู้ยืม บางอย่างยังไม่สามารถแก้ไขให้ส าเร็จได้ เช่น การท าสัญญายัง
เป็นกระดาษ ใช้เวลาพิจารณาและตรวจสอบนานท าให้การรับเงินกู้เกิดความ
ล่าช้า 

- ปัญหาด้านกู้ยืมของนักเรียน/นักศึกษาได้รับเงินล่าช้า 
- การขาดการสื่อสารข้อมูลด้านการกู้ยืม ด้านการช าระหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- การให้บริการข้อมูลด้านการกู้ยืมเงินและการช าระหนี้ของเจ้าหน้าที่ธนาคารอาจ
ไม่เท่ากันในเรื่องการกู้ยืมและการช าระหนี้ 

- การใช้สื่อ social ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ชายขอบมีผลต่อการเข้าถึงโอกาส
ของคนที่จนจริงไม่ได้รับโอกาส 

- ระบบสารสนเทศในปัจจุบันยังเป็นปัญหาและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงแม้มีข้อมูลมากแต่ไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ 

- การเรียกข้อมูล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการตัดสินใจของผู้บริหาร มีความ
ล่าช้า บางครั้งอาจถึงกลับใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนและสองเดือน  

- ธรรมาภิบาลในองค์กรยังเป็นเพียงนามธรรม ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่ง
หากไม่ด าเนินการทั้งการปลูกฝัง และปฎิบัติอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
และเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานภายในของกองทุนฯ 
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กลุ่มผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ ผลกระทบ 

2.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิด 
2.1 ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างศึกษา/ผู้ปกครอง/  

ผู้ค้ าประกัน 
 

 

2.2 ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้คืน
กองทุนฯ 

 

 

 

2.3 ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาภาครัฐและ
เอกชน 

 

- การให้กู้ยืมเงินควรเปิดให้กู้ยืมได้เต็มจ านวนตามที่หลักสูตรก าหนดใน
ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถ
เข้าศึกษาได้อย่างแท้จริง 

- กองทุนฯ มีการพัฒนาเครื่องมือในลักษณะของแอพพลิเคชัน ที่สามารถ
ตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องช าระได้ง่ายขึ้น และมีควรการแจ้งยอดช าระ
ล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน มีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน หมายเลข
โทรศัพท์ หรือทางไลน์ เป็นต้น 

- การจัดเก็บข้อมูลผู้กู้ยืมในระบบ e-Studentloan มีความน่าเช่ือถือ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ผู้กู้ยืมไม่มีความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยในเชิงข้อมูลส่วนบุคคล 

- กองทุนฯ ควรพัฒนาระบบให้อ านวยความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
ช าระหนี้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงทราบข้อมูลยอดช าระหนี้ที่เป็นปัจจุบัน 

- เพิ่มช่องทางในการสอบถามยอดหนี้คงเหลือ และช่องทางวิธีการช าระ
หนี้เงินกู้ให้ทั่วถึง 

- ควรให้ธนาคารเป็นผู้ท าการนัดหมายท าสัญญาและตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ เพราะอาจารย์ไม่คุ้นเคยกับเอกสารธุรกรรม โดยให้สถานศึกษา
ช่วยท าหน้าท่ีคัดกรองผู้กู้ตามเกณฑ์ นัดหมาย ช้ีแจงเบื้องต้นเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

  

 

- กระบวนการและขั้นตอนในการขอกู้ยืมกองทุนฯ จะต้องใช้เอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น การให้บุคคลที่เป็นข้าราชการเซ็นต์
รับรองรายได้ของผู้ปกครอง ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ค่อนข้างเป็นการ
สร้างความยากล าบากให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์ขอกู้ยืม
เงินกองทุนฯ ในการจัดเตรียมเอกสาร หากสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตเมือง นักเรียน/นักศึกษา จะต้องกลับไปภูมิล าเนาเพื่อเตรียม
เอกสาร ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด 

- ปัญหาการได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารของนักเรียน/นักศึกษา ที่เพิ่งเข้ามา
ศึกษาในปีแรกมาติดต่อขอด าเนินการกู้ยืมเงินเกินก าหนด                    

- ปัญหาในการเข้าระบบไม่ได้ หรือจะเข้าระบบได้เฉพาะบางเบราซ์เซอร์
เท่านั้น รวมถึงเมื่อมีการใช้ระบบพร้อมๆ กัน  ระบบมักไม่เสถียร เกิด
ความล่าช้า 

- การหักเงินเดือนของผู้กู้ยืมเพื่อช าระหนี้คืนกองทุนฯ ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีพของผู้กู้ยืม 

- ผู้กู้ยืมที่ต้องการช าระหนี้ให้ตรงตามก าหนด และมีความต้องการ
ตรวจสอบยอดหนี้ผ่านระบบ แต่มักพบปัญหาในการเข้าสู่ระบบ  

- หมายเลขโทรศัพท์ call center ติดต่อได้ยาก 
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3.  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
3.1 องค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

 

3.2 ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลาม 
 

- การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง ถือเป็นแนวทางที่ดี ท าให้กองทุนฯ สามารถ
เรียกเก็บเงินจากผู้กู้ยืมที่ถึงก าหนดต้องช าระคืนได้ เพื่อน าเงินมาใช้ส าหรับให้
กู้ยืมแก่รุ่นน้องต่อไป 

- ควรมีการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรนายจ้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพื่อ
ด าเนินการหักเงินเดือนช าระคืนกองทุนฯ เพิ่มมากขึ้น 

- ควรปรับปรุงระบบการหักเงินเดือนผ่านกรมสรรพากรให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายที่
ตอบสนองต่อกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือบุคลากรในระดับพื้นที่ วิทยุชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น 

- ระบบ DSL ของกองทุนฯ ที่จะน ามาใช้ใหม่ ควรมีความเสถียรสูง รองรับต่อ
ผู้ใช้บริการที่มีจ านวนมากในห้วงเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงบุคลากรของกองทุนฯและ
ธนาคารต้องมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อสามารถช้ีแจงและให้ค าแนะน าการใช้บริการ
ระบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการที่ผู้กู้ยืมผิดนัดช าระหนี้
กองทุนฯ 

- ควรมีแนวทางรองรับผลกระทบต่อองค์กรนายจ้างในส่วนที่ต้องรับผิดชอบในการ
ชดใช้เงินเพิ่มร้อยละ 2 ของจ านวนเงินที่ยังไม่ได้น าส่งหรือที่ยังขาดไป 

- กองทุนฯ ควรมีหน่วยประเมินผลข้อมูล ติดตาม ส าหรับผู้กู้ยืม ในอาศัยอยู่ในพื้นที่
ทุรกันดาน เข้าถึงบริการในการช าระหนี้ที่ค่อนข้างยาก 

- เพิ่มช่องทางที่สามารถอ านวยความสะดวกในการกู้ยืมเงินและการช าระหนี้ ให้
ครอบคลุมถึงผู้กู้ยืมที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- องค์กรนายจ้างอาจมองว่าเป็นภาระงานเพิ่มขึ้นภายในองค์กร 
- การขาดความรู้ความเข้าใจขององค์กรนายจ้างในกระบวนการหักเงินเดือน อาจจะ

ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการรับผิดชอบชดใช้เงินเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 2 
- การก าหนดให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนผู้กู้ยืมซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ

องค์กรอาจส่งผลต่อการพิจารณารับสมัคร/คัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน 
- การประชาสัมพันธ์เรื่องการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้างยังไม่มีความครอบคลุม 

ชัดเจนผู้โดยกู้ยืมยังมีความสับสน ยังติดต่อผ่านองค์กรที่เป็นนายจ้างในการยกเลิก
หักลดยอดเงิน หรือเพิ่มยอดหักเงินเดือน โดยไม่ทราบว่าผู้ส่งเรื่องการขอหัก
เงินเดือน คือ กยศ. ทางองค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนตามข้อมูลที่หน่วยงาน 
กยศ. ส่งหักผ่านระบบงานเงินเดือนมาเท่านั้น 

- ด้านองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชนมีมุมมองต่อระบบสารสนเทศ ในเรื่องของ
ปัญหาการ upload ไฟล์น าส่งเงินทุกเดือน และเห็นควรให้มีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 

- กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อการอนุมัติให้กู้ยืมนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตอ านาจของ
ธนาคาร ในส่วนของธนาคารจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อด าเนินการโอนเงินเข้า
บัญชีผู้กู้ยืมเท่านั้น 

- ผู้กู้ยืมในระดับมัธยมศึกษาที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ยังไม่มี
ความสามารถในการรับภาระหนี้ได้ เนื่องจากโอกาสในการประกอบอาชีพนั้นมีน้อย 
ซึ่งแตกต่างจากผู้กู้ยืมที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการ ผลกระทบเชิงลบและความคาดหวังของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานกองทุน ปี 2562 
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1.7 การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา  

การวิเคราะห์และสรุปปัญหาการด าเนินงานที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ ด้านการเงิน (Financial) ด้านการ
สนองผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Social) ด้านการปฏิบัติการ (Internal) และด้านการพัฒนาองค์กร 
(Learning and Growth) 

1) ด้านการเงิน 

ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

หนี้ค้างช าระอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการลดอัตราหนี้ค้างช าระเกี่ยวเนื่องกับทุกกระบวนการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานในทุกส่วน โดยเริ่มจากส่วนหรือปัจจัยที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตราหนี้ค้างช าระ อาทิเช่น  

(1) ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติผู้กู้ยืมให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและ
สอดคล้องกับ 4 วัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

(2) ปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในด้านการกู้ยืมการช าระเงินคืน หรือเนื้อหาส าคัญ
ของ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น  

(3) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดจ านวนผู้กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีและบังคับคดี เพ่ิมมาตรการจูงใจ
ในการช าระหนี้คืน เพ่ือลดอัตราหนี้ค้างช าระ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนภายในให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในแก่กองทุนฯ 

(5) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ในการสร้างจิตส านึกและ
สร้างความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้แก่ผู้กูย้ืม 

2) ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

การตอบสนองความต้องการในการ
ให้บริการด้านข้อมูลแก่ผู้กูย้ืม 

- พัฒนาและยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน Call 
Center เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้กู้ ยืม ผู้ค้ าประกัน 
ผู้ ปฏิบั ติ ง านสถานศึ กษา ได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง  ครบถ้ วนและมี
ประสิทธิภาพ 

- น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่หลากหลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มากขึ้น 
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ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

-   ปรับแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นเชิงรุก (Active)   
    มากกว่าเชิงรับ (Passive) เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้แก่ 
    ผู้กูย้ืม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความรู้ความ
เข้าใจต่อการกู้ยืมเงิน การช าระหนี้
คืนตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการกู้ยืมเงิน และช าระหนี้
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

-   สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่  
    ธนาคารให้สามารถตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้รับบริการ 
    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

3) ด้านการปฏิบัติการ 

ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

ขาดเกณฑ์การคัดเลือกผู้กู้ที่เข้มงวด 
โดยที่ปัจจุบันกองทุนฯ ให้
สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกผู้กู้ตาม
งบประมาณท่ีถูกจัดสรร 

ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 จะเริ่มด าเนินการให้
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ ดังนั้น กองทุนฯ จ าเป็นต้องพัฒนา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้กู้ยืมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือประเมินคุณสมบัติ
ของผู้กู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเริ่มจาก  
(1) ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
(2) ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเป็นตัวคะแนน 
(Scoring Criteria) เพ่ือคัดกรองผู้กู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ที่กองทุนฯ สนับสนุน และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

โครงสร้างและเงื่อนไขการช าระเงิน
คืนของกองทุนฯ ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้คืนของ
ผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม 

เนื่องจาก พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 44 
ได้ให้อ านาจคณะกรรมการในการก าหนดเงื่อนไขการช าระเงินคืน ดังนั้น 
กองทุนฯ ควรด าเนินการ 
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและเงื่อนไขในการช าระเงินคืนให้เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและความสามารถในการช าระหนี้คืนของผู้กู้ยืมทุกกลุ่ม 
- เพ่ิมมาตรการที่เหมาะสมให้กับผู้ครบก าหนดช าระหนี้ที่ ได้รับ

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือลด
การค้างช าระหนี้และฟ้องร้องด าเนินคดี 

- ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการผ่อนปรนให้กับผู้กู้ที่มีรายได้
ไมเ่พียงพอให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนได้ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถ
สนับสนุนกระบวนการด าเนินงานหลัก
ของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยระบบฐานข้อมูลกลางไม่เป็นแบบ
รวมศูนย์ และไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งไม่

- ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานหลักและพัฒนาระบบกู้ยืม ระบบ
บริหารจัดการหนี้ (Loan Portfolio) ให้ได้มาตรฐานและเอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินงาน โดยเริ่มจากการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล (Data 
Cleansing) และการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document 
Management)  
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ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผู้กู้ 
(Centralized Database System) ที่มีความถูกต้องแม่นย า และ
ปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอเพ่ือลดการพ่ึงพาข้อมูลจาก
บุคคลภายนอก  

-  ปรับปรุงระบบการหักเงินเดือนผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF)  ให้มีความ                 
   ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 

4) ด้านการพัฒนาองค์กร 

ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนา 

บุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

- ก าหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงานอย่างชัดเจน โดยเริ่มจากการประเมินช่องว่างทาง
ศักยภาพของบุคลากร (Competency Gap) และสอบถามหัวหน้า
หน่วยงานถึงเนื้อหาหรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานเพ่ือจัด
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของ
บุคลากร 

- ฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบในหลายส่วนงาน 

ก าหนดโครงสร้างและขอบเขตการด าเนินงาน (Job Description) ของ
บุคลากรอย่างชัดเจนและทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังใหม่ 
ทั้งนี้ กองทุนฯ ควรจัดอบรมพัฒนากลุ่มคนที่เป็นผู้สืบทอด (Successor)   
เพ่ือเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผนสืบทอดต าแหน่งเพ่ือเป็น
การวางเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน 

ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมของกองทุนฯ 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   

จัดการอบรมบุคลากรภายในกองทุนฯ ทั้งหมดในด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและเตรียมความพร้อมใน
การใช้ระบบงานใหม่ที่จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2563 

บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้างแบบอัตรา
จ้างชั่วคราว อาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่
มั่นคงในการท างาน และส่งผลให้อัตรา
การลาออกจากงานสูง 
 

จัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพ่ือยกระดับความผูกพัน
และความพึงพอใจ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขในการด าเนินงาน (Happy 
Workplace) 
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แผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563 

 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพ่ือสร้างอนาคตที่ม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

2. ค่านิยม - TRUST 

   T - Teamwork : ท างานเป็นทีม  

R - Responsibility : มีความรับผิดชอบ  

U- Unity : รู้รักสามัคคี  

S - Serviced mindedness : ใส่ใจให้บริการ  

T - Transparency : โปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. พันธกิจ (Mission) 

สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ 
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็น
พิเศษ/ เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

 

4. เป้าหมาย (Goal) 

1) การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2) เครือข่ายเข้มแข็ง สนับสนุนและร่วมมือกับกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม 

และลดอัตราหนี้ค้างช าระ 
3) เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF) 
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ยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมโดยให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงในอาชีพ รายได้สูง และอนาคตยั่งยืน การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งมีการน า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กองทุนฯ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ มี
สมรรถนะสูง (Smart SLF) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกองทุนฯ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน มีอาชีพที่มั่นคง รายได้สูง และเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่
ส าคัญ ดังนี้  

1)  การก าหนดแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย   
     และความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
2) การก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 4 ลักษณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างการมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและผู้กู้ยืม รวมถึงความร่วมมือในการช าระหนี้คืนกองทุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจของสถานศึกษาในการด าเนินการให้กู้ยืม เพ่ือให้ผู้กู้ยืมได้รับความสะดวก  
   และรวดเร็วในการกู้ยืมเงินกองทุน 
2) สร้างความร่วมมือในการช าระหนี้คืนกองทุน (กลุ่มองค์กรนายจ้าง) 
3) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการหนี้ การด าเนินคดีและบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมอัตรา 

    การรับช าระหนี้ และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
4) ส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา และการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน 
5) สร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)   
                   เพ่ือเพ่ิมสมรรรถนะขององค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนภารกิจ และตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และก้าวทันนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (Innovative 
Organization) 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี และน านวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ (Smart Service) 

3) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานกองทุนฯ (Smart Operation) 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Smart People) 
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4) พัฒนาการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance) 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ทั้ง
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้สามารถบูรณาการความร่วมมือและด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากร และการติดตามและ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ทิศทางการด าเนินงานกองทุนฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 

1) ปี 2562 “การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร” กองทุนฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุนฯ เพ่ือรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 และ
ระบบงานใหม่ การก าหนดแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  4 ลักษณะ การส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human 
Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นความต้องการหลักและมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับช าระหนี้ผ่านระบบกรมสรรพากร 
(e-PaySLF) โดยเริ่มหักเงินเดือนกลุ่มข้าราชการ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2561 และกลุ่มเอกชน กลุ่มธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังแต่เดือน ก.พ. 2562 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกู้ยืมเงิน และการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืม พ.ศ. 2561 ซึ่งจะท าให้กองทุนฯ สามารถขอข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการช าระหนี้คืน
กองทุนฯ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) ปี 2563 “การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร” กองทุนฯ จะเริ่มใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
แบบดิจิทัล (Digital Student Loan : DSL) ในส่วนของระบบบริหารหนี้ ระบบด าเนินคดีและบังคับคดี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในโดยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วย
ให้กองทุนฯ สามารถก าหนดนโยบาย วิธีการบริหารจัดการ และมาตรการเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมอัตราการรับช าระหนี้และลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี/บังคับคดี  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายได ้ 

3) ปี 2564 “การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF)” กองทุนฯ จะเริ่มใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan : DSL) ในส่วนของการให้กู้ยืม ซึ่งจะรองรับการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ได้แก่ 
นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ/ เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ ซึ่งกระบวนการให้กู้ยืมและท าสัญญาผ่านระบบงานใหม่นั้น จะด าเนินการ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งมีระบบทีส่ามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   และยกระดับการ
ให้บริการของกองทุนฯ เช่น Chat bot, Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่    
(Big Data) เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนฯ และน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหาร  
จัดการเงินให้กู้ยืมให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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กองทุนฯ ได้พิจารณาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2562-2564) ซ่ึง
ได้ทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563 และได้ปรับชื่อเป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 
2562-2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
(ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563)   ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และมติ ครม. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่า งๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม และยังใช้เป็นแผนที่น าทางให้กองทุนฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงการคลัง ได้ยึดถือ
ปฏิบัติตามภารกิจและเป้าหมายร่วม เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและประเทศต่อไป 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 
2563)   ได้จัดท าโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบ ซึ่งได้ยึดหลักความสอดคล้องในภาพรวมระดับประเทศ ที่มีนโยบายและแผนระดับประเทศของภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีเ่กี่ยวกับด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563)  ตลอดจนการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาเป็นปัจจัยน าเข้าในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ และการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1 ข้อมูลปัจจัยน าเข้า  
2.1.1 ข้อมูลภาพรวมของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

          นโยบายและแผนระดับประเทศของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล)  เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ในมุมมองของ Balanced Scorecard กองทุนฯ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) 
โดยพิจารณาถึงนโยบายภาครัฐต่างๆ อาทิ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  นโยบายรัฐบาล (พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบการศึกษา และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) ทั้งนี้เพ่ือให้กองทุนฯ มีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

          2.1.1.1 พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    มาตรา 5 ระบุว่า “ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี” 
              การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี 
           (พ.ศ. 2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรบัปีงบประมาณ 2563)   

 

2.1 หลักการและวิธีการ 
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            การก าหนดนโยบายและบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติและแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

            การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งชื่
แผน โดยก าหนดให้ใช้ชื่อแผนระดับที่ 31 ว่า “แผนปฏิบัติการ...ระยะที่... (พ.ศ. ...-...)” เว้นแต่ในกรณีที่มี
บทบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนดชื่อแผนไว้แล้ว  

2.1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  วิสัยทัศน์: “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                                          
- ความมั่นคง ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและมีรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 

- ความมั่งคั่ง ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 

- ความยั่งยืน รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี  ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญหา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
- มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นพลเมืองดีของชาติ  
  มีหลักคิดท่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ สูง เป็นนวัตกร  

                นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
- การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
- ให้ความส าคัญการดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วม 
  ขับเคลื่อน โดยสนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึง 
  ตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

                                                           
1 แผนระดับที่ 3 หมายรวมถึงทุกแผน ทัง้แผนระดับกระทรวง/หน่วยงาน แผนบรูณาการ และแผนเฉพาะด้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
- ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
- ภาครัฐท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะ 
  สูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม        
  มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

                        -  นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มคา่ 
                        -  กฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ                 

               และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
      ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

            2.1.1.3 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลง
ต่อรัฐสภาวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 

จุดประสงค์ของนโยบาย: พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบ
สุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศคือ“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” 

นโยบายรัฐบาลประกอบด้วย 12 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ  

2. การรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ   

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดี  

 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ในการนี้สร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกจากการด ารง
ต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 เพ่ือให้ประเทศมีบทบาทน าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของ
ประเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ส่งเสริมการลงทุนภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ     
สีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) พัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความ
ต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก  

6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
และโอกาสของพ้ืนที่ช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจและสังคม 
ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการ
สร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน 

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยให้ความส าคัญกับชุมชมในการน าความรู้และ
ทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้
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กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งส ร้างการเรียนรู้      
ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระ และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มี
ความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีแบบ
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคน
ดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้าง
โอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับ
โลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ “ข้อ 8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดย
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี
คุณภาพการศึกษาที่ดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม” 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอยางยั่งยืน  

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของ
ภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจและ
ด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ ส่งเสริมระบบธรรมา ภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงระเบียบ กฎ
หมายพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเร่งด่วนประกอบด้วย 12 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีพของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การ
จัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนใน
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดย
ครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอ้ือให้
ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากิน จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและ
จัดการสิทธิในที่ดิน ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่ง  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของ
คุณภาพการบริการในแต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาล และลดความแออัดในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบ
การแพทย์ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว และได้รับ
บริการอย่างมีคุณภาพ 

 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก 
ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารการจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร และศึกษา
รูปแบบระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้าเกษตรที่ เป็นธรรมให้แก่ เกษตรกร ส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
ภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรม
พลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ของประชาชน  

  5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้าง
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือ
น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของ
ประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

  6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต  
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7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์  
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า โดย
เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยให้ความส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายในฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู 
และเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญ
ให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็นลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ
และการด ารงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที  ่
ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้ความ
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที 
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

นโยบายรัฐบาล ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  
1). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มี

ความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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  2) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของ
ภาครัฐ และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 
 3) การตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 

4) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า โดย
เร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

5) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญ
ให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็นลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 

 
2.1.1.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ก าหนดเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนทางการคลังและเศรษฐกิจ 
วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ 2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 3. บริหาร

การเงินแผ่นดิน 4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ 
ในอนาคตข้างหน้า กระทรวงการคลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การคลังที่มีความเสี่ยงรุนแรง อัน

เนื่องมาจากรายได้ที่จัดเก็บของรัฐบาลมีการขยายตัวต่ ากว่าการขยายตัวของรายจ่าย ประกอบกับรัฐบาลจะมี 
ภาระทางการคลังที่เกิดจากหนี้รัฐบาล ภาระค้างจ่ายกองทุนประกันสังคม ภาระการคลังจากสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFIs) ภาระการคลังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ และภาระ    
การคลัง จากข้อพิพาทต่าง ๆ อาทิ กรณีคลองด่าน โฮปเวลล์ และโทลล์เวย์ ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลยังไม่สามารถ
จัดท างบประมาณสมดุลได้ในระยะเวลาอันใกล้ กระทรวงการคลังจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ เพ่ือเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ความท้าทายดังกล่าว  

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  
เป้าหมายที่ 1: การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (Narrowing Inequality Gap) 
- การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก 
- การปฏิรูประบบการออม ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
- การปฏิรูปการกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สิน  
เป้าหมายที่ 4: การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
- การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในท างานของกระทรวงการคลัง 
 

2.1.1.5 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ระยะที่ 1 (Quick wins : 2560-2564) 

- ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง 
- ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Exam) 
- ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 1) 
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- ระบบ GOVID (Phase I) 
- กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ 
- การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ระยะที่ 2 (ขยายผล : 2565-2569) 
- ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Phase I) 
- ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 2) 
- ระบบ GOVID (Phase II) 
- ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
- ระบบการถ่ายเทสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ามส่วนราชการและภูมิภาค 
- ระบบให้ค าปรึกษาข้าราชการ 

ระยะที่ 3 (เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ/กลไก : 2570-2574) 
- ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Phase II) 
- ระบบ GOVID (Phase III) 
- ศูนย์กลางองค์ความรู้ระดับนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
- ระบบกรรมการสอบสวนกลาง 

ระยะที่ 4 (พัฒนาต่อเนื่อง : 2575-2579) 
- ระบบบริหารทรัพยากรภาครัฐที่บูรณาการกับระบบการจ้างงานของประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีดังกล่าว สนับสนุน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาคราชการของประเทศมีคุณธรรมปลอดทุจริต 
เป็นราชการที่สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนและ
เป็นที่เชื่อถือของนานาชาติ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกฎหมาย 
ระเบียบ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เพ่ือให้แต่ละส่วนราชการได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งที่มีจิตสาธารณะอย่าง
เหมาะสม   

วิสัยทัศน์ : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูง ได้รับความเชื่อมั่นและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

พันธกิจ : พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สนับสนุนส่วนราชการ พัฒนา
ข้าราชการ และส่งเสริมระบบคุณธรรม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ภาครัฐที่โปร่งใสปราศจากทุจริต ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่วน
ราชการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. กลยุทธ์การปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคนเก่ง 
2. กลยุทธ์การกระจายอ านาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน

ราชการ 
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างเกียรติภูมิและคุณภาพข้าราชการ  
4. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ส านักงาน ก.พ. เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
ระยะที่ 1 (Quick wins : 2560-2564) 

- ระบบบริหารก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง 
- ระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ระบบราชการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Exam) 
- ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 1) 
- กลไกส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงานของรัฐ 

       -  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
ระยะที่ 2 (ขยายผล : 2565-2569) 

- ระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Phase I) 
- ระบบพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 (ระยะที่ 2) 
- ระบบการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 
2.1.1.6  แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 

พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้อย่างเป็น
ทางการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 11 คณะ                       
การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศได้น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดท าขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 
ด้าน ประกอบด้วย  

1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนปฏิรูปประเทศ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
ด้านที่ 2 – ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมายส าคัญ คือ (1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วย

ระบบดิจิทัล (2) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท างาน
เพ่ือประชาชน โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
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รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม (4) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรร
หา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการท างานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
และ (5) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและ
อิทธิพล 

ด้านที่ 9 – ด้านสังคม เป้าหมายส าคัญ คือ (1) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ (2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ  ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

 

2.1.1.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ 
2) เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ในอันดับสองของ
อาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆให้เกิด
ประสิทธิภาพ  

 
2.1.1.8 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป้าหมาย: เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจของประเทศ , สร้างโอกาสทาง
สังคมอย่างเท่าเทียม, บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล , และ
ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการ ให้บริการของภาครัฐ เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา ศรษฐ
กิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก าหนด   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล   
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลาโดยก าหนดให้ เทคโนโลยีที่ใช้มี

ความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึง บริการของประชาชน
อีกต่อไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล  
ผลักดันให้ ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ รูปแบบใหม่ในระยะยาว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความ

เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในด้านการให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้และก้าวทัน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและ มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจในอาเซียน 
ยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ  โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และ ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ โดยสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินเพ่ือให้เกิด
การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมุ้งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กร บทบาทภารกิจ และคุณภาพของ
บุคลากรให้มีความคล่องตัว และสามารถตรวจสอบได้  

 

2.1.1.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

มาตรา 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชนการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการ จากรัฐ 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า รวมถึงต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการ
ท างาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละโครงการ และต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินงานอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานในเรื่องนั้นโดยตรง 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี และงบประมาณของประเทศ 
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6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการมีการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอให้ส่วนราชการก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน แล้วประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปนอกจากนี้ยังควรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ 

เป้าหมายทั้ง 6 ประการ ที่เก่ียวข้องกับบริหารทรัพยากรบุคคล คือ  
การบริหารงานของกองทุนฯ ยังคงยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 6 ประการ 

เนื่องจากยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ มีการมุ่งเน้นการพัฒนาการด าเนินงานและขีดสรรมถนะของบุคลากร ทั้งนี้ 
กองทุนฯ ยังให้ความส าคัญในด้านการตอบสนองความต้องการ ยกระดับความพึงพอใจ และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนและด าเนินการตามนโยบายและภารกิจของกองทุนฯ ในเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
2.1.1.10 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

รายละเอียด 

วิสัยทัศน์: “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  

 
 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ 

                     ภาพที่ 1  แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เป้าหมายด้านผู้เรียน: มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Rs) 
ประกอบด้วย 3RS ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และ 8Rs 
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking anc Problem Solving) 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership)  ทั กษะด้ านการสื่ อสาร  สารสนเทศ และการรู้ เท่ าทั นสื่ อ 
(Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXrpDgv7DhAhVMinAKHfe_CucQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.co.th/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwip-tSov7DhAhUEp48KHVZSArEQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://bjr.ac.th/data_43490%26psig%3DAOvVaw13i9g07I7WcM_ktE4qVR90%26ust%3D1554263071349950&psig=AOvVaw13i9g07I7WcM_ktE4qVR90&ust=1554263071349950
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2.1.1.11 แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนา

ประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564 นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม    
มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม         
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
      ประเทศในอนาคต 
2.   ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3.   มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4.   คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.   ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.1.1.12 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
วิสัยทัศน์: “การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเข้มแข็ง เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมไทย สู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้าประสงค์: วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้จริง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ สามารถใช้แก้ปัญหาและเกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคมอย่างส าคัญ และสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีฐานส าหรับการเติบโตในระยะยาว 

กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ ๒) เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
๓) ระบบโลจิสติกส์ ๔) การบริการมูลค่าสูง และ ๕) พลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ๑) สั งคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่  ๒๑ ๒) คนไทยในศตวรรษที่  ๒๑                               
๓) สุขภาพและคุณภาพชีวิต ๔) การบริหาร จัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ 
๕) การกระจายความเจริญ และเมืองน่าอยู่  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ประกอบด้วย ๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) องค์ความรู้พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีฐาน ๒) องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์ และ ๓) การวิจัย เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 
ประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ๒) บุคลากรและ
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม ๓) ระบบบริหาร จัดการงานวิจัย ๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม ๕) ระบบแรงจูงใจ 
๖) โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพ ของประเทศ และ ๗) โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือต่อยอด อุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ๓) สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ๔) การบริหาร จัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ ๕) การกระจาย
ความเจริญ และเมืองน่าอยู่  

คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑  วัตถุประสงค์ ๑) ปรับเปลี่ยนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้  
ความสามารถและทักษะสูง มีความสามารถ ในการรังสรรค์นวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ และสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ๒) เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของคนไทยให้สามารถเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  และ
น าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

สุขภาพและคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือให้การวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ของประเทศให้มีความพร้อม มีศักยภาพและขีดความสามารถท่ีรองรับการรักษาและจัดการความเจ็บป่วยต่าง ๆ 
รวมทั้งประชาชนทุกคนสามารถ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ๒) เพ่ือให้การวิจัยและนวัตกรรม
ส่งเสริมศักยภาพในการป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ๓) เพ่ือให้การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดูแลรักษา รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ๔) เพ่ือให้การวิจัยและนวัตกรรมยกระดับ
ระบบสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม 

 

  2.1.1.13 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของช่องทางดิจิทัล โดย

มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ดังนี้ 

1. การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ 

2. การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานของรัฐให้มี
ความสอดคล้องและมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ 
โดยมีการบูรณาการและสามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐมที่มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชานแบบบูรณาการ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก 

3. การสร้างและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลที่อาจกระทบถึงความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ  

4. การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองในรูปแบบและ
ช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ และสามารถ
น าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ  

5. การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการติตาม ตรวจสอบ และประเมินความคุ้มค่ าในการด าเนินงานเพ่ือให้
เป็นไปตามการบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาให้มีกลไกการใช้
ข้อมูลเพื่อลดความซ้ าซ้อนและเกิดความสอดคล้องกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
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ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล คือ  
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 5 ประการ ในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาขับเคลื่อนภารกิจหลักทั้งด้านการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้  และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ ลดความซ้ าซ้อน และอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  

 

 2.1.1.14 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
 มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่     

ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล คือ  
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ

ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนใน
การกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
 

     2.1.1.15 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
         ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปปช.ให้
ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และ
ได้รับความเห็นชอบ ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand) ก าหนด  
พันธกิจหลัก เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทาง
และกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างทันท่วงที ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ใน
ประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทย
ของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 
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 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน รวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจใน
ระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย ที่ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล
ข้างต้น หน่วยงานต่างๆ เช่นส านักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดหายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมินใน ๕ ด้าน รวมถึงการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐมีการด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดหาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ   
จัดประชุม หรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่   
การจัดท าคู่มือ หรือแนวปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ตลอดจนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตข้างต้นและน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่ การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะ
การกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล คือ  
แนวทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) 
1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) โดยการระบบคุณธรรมมาใช้ใน
การคัดสรรบุคลากร โดยการออกแบบระบบการคัดเลือกบุคลากร  เช่นการทดสอบด้านจิตใด ทัศนคติ 
การทดสอบให้วิเคราะห์ เพ่ือดูทักษะ เป็นต้น  ดังนั้นจึงควรพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามการ
ทุจริตในประเทศไทยให้มีทักษะรอบด้าน หรืออาจบูรณาการการท างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2) การพัฒนาบุคลากร (Development)  โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มี
ความเป็นมืออาชีพ  ด้วยการจัดอบรมเ พ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะในด้านต่างๆ อาทิ                    
การวางแผนคดี การสอบพยาน การออกงานภาคสนาม และฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ดังนั้น จึงควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นกับการด าเนินงาน โดยอาจจะ
ประสานงานกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  
 

  2.1.1.16  ภาครัฐกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย   
ประชากรปัจจุบันอายุระหว่าง 35-55  ก าลังจะเป็น “สึนามิประชากร” ที่ก าลังถาโถมเข้าสู่ฝั่ง 

(สูงอายุ) และกาลังจะเป็นมวลมหาประชากรสูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยอาจจะ เกิดภาวะ           
“วิกฤติคนแก่” โดยคลื่นประชากรที่เกิดในปี พ.ศ. 2506 จะเข้าสู่อายุ 60 ปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นลูก
แรกและตามติดกันมาอย่างต่อเนื่อง และนี่คือที่มาของสังคมสูงอายุของประเทศไทย  ทั้งนี้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 และในปี พ.ศ.ที่ 
2579 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 30  

ส าหรับประเทศไทย ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓ ได้บัญญัติว่า ผู้สูงอายุ 
หมายถึง “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Completely Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งประเทศ หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 14 ของประชากร
ทั้งหมด ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) แล้ว เพราะมีจ านวนประชากรอายุ 60 ปี  
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.1 แต่ที่น่ากังวลกว่า คือเราก าลังเข้าใกล้การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Completely Aged Society) ในราวปี พ.ศ. 2564 และในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าประเทศไทยจะมี
สัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ นั่นคือการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ระดับ   
สุดยอด (Super-Aged Society)  สังคมผู้สูงอายุ อาจมองได้ว่าเป็นทั้ง “ความเสี่ยง” และ “โอกาส” ต่อ
สังคม องค์กร และบุคคล และจะเป็นประเด็นท้าทายในการบริหารจัดการภาครัฐ  ดังนั้น ภาครัฐจึงต้อง
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งจะตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการเตรียมทั้งบุคคลและ
ระบบงาน ให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กรที่เคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนา
นวัตกรรมทางการบริหารเพ่ือรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของบุคลากรใน
องค์กร ในแต่ละช่วงวัยของคนจะบ่งบอกถึงเรื่องราวต่างๆ ของคนได้ในหลายมิติ ได้แก่วัยทารก วัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ วัยศึกษาเล่าเรียน วัยท างาน วัยเกษียณอายุ ความแข็งแรงและความเสื่อม
ถอยของสมรรถภาพทางร่างกาย บ่งบอกถึงรสนิยม ค่านิยม ความเชื่อหรือ Lifestyle ของคนได้ เป็นต้น  
ดังนั้น จึงต้องวางแผนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขณะนี้ ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ มีระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ ที่บูรณาการแนวคิด แนวทาง นโยบายและ
เครื่องมือต่างๆ เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุในภาพรวมของประเทศ ส่วนในภาครัฐ มีแผนพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท าหลังเกษียณ ผ่าน
การเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้าง
เสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในสังคม และมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับสังคมผู้สูงอายุ   
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2.1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis)  
        ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

▪ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จุดเด่น (Strengths) จุดด้อย (Weaknesses) 
S1. กองทุนฯ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร และสายการ 
     บังคับบัญชาที่ชัดเจน 
S2. บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดี  
S3. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในกองทุนฯ เป็น 
     ระยะเวลานาน 
S4. บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
S5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็น Gen Y ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ 
     พัฒนาองค์กร 
S6. ผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายสนับสนุนและให้โอกาส 
     พนักงานในการเลื่อนต าแหน่ง 
S7. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มี 
     งบประมาณการอบรมอย่างเพียงพอ 
S8. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนบุคลากรในการน า   
     เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
S9. กองทุนฯ มีการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
S10.บุคลากรร่วมมือร่วมใจ มีจิตอาสา     
S11.กองทุนฯ มีการก าหนดค่านิยมที่ชัดเจน   

W1. โครงสร้างองค์กรของกองทุน ยังไม่รองรับ 
      ระบบงานใหม่ และพ.ร.บ. ใหม่ 
W2.จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณหน้าที่ 
     ความรับผิดชอบในหลายส่วนงาน 
W3.บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการ 
     ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ 
W4.บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้างแบบอัตราจ้าง 
     ชัว่คราว อาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงใน 
     การท างาน และส่งผลให้อัตราการลาออก 
     จากงานสูง 
W5.ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมของกองทุนฯ ให้ 
      เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
W6.การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในค่านิยม 
     องค์กร ยังไม่มากพอ 
 

▪ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1: มียุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของหน่วยงาน 
     ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของ 
     ทรัพยากรมนุษย์  จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ  
     การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
     สร้างคุณค่าต่อบุคลากร องค์กร สังคม และประเทศชาติ  
O2: กระแสโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
      รวดเร็ว นวัตกรรม และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ส่งผล 
      ต่อการด าเนินงานขององค์กร และวิธีการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรใหพ้ร้อมรองรับ โดยต้องมีความรู้ ทักษะ และ 
      ความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
O3.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพ.ศ.2560  
     ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภารกิจ จึงต้องเตรียมความ 
     พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

T1.นโยบายของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อ 
    องค์กรในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้อง 
   ปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
    และบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อ 
    สถานการณ์ต่างๆ 
T2.แนวโน้มของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม   
    สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในราว ปี พ.ศ.2564       
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2.1.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
แนวทางในการจัดกลยุทธ์ 4 รูปแบบ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก SO (SO Strategies) เป็นการคิดหาแนวทางด าเนินการโดยใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
จากโอกาสที่อ านวยให้ 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST (ST Strategies) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือ        
ภัยคุกคามจากภายนอก 

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO (WO Strategies) เป็นความพยายามเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนที่เป็นปัจจัยภายในด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก 

4. กลยุทธ์เชิงรับ WT (WT Strategies) เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 

 

ปัจจัยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็งของ HR (S) 

S1 กองทุนฯ มีการก าหนดโครงสร้าง      
    องค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
S2 บุคลากรได้รับสวัสดิการที่ดี  
S3 บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 
     ท างานในกองทุนฯ เป็นระยะเวลานาน 
S4 บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
    ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
S5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็น Gen Y ซึ่งจะ 
     เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
S6. ผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายสนับสนุน 
     และให้โอกาสพนักงานในการเลื่อน 
     ต าแหน่ง 
S7. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
     บุคลากร โดยจัดให้มีงบประมาณการ 
     อบรมอย่างเพียงพอ 
S8. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุน 
     บุคลากรในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
     การปฏิบัติงาน  
S9. กองทุนฯ มีการประเมินผลงานของ    
     บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
S10.บุคลากรร่วมมือร่วมใจ มีจิตอาสา 
 S11.กองทุนฯ มีการก าหนดค่านิยมที่ชัดเจน  
  

จุดอ่อนของ HR (W) 

W1.โครงสร้างองค์กรของกองทุน ยังไม่  
     รองรับระบบงานใหม่ และพ.ร.บ. ใหม่ 
W2.จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบในหลายส่วนงาน 
W3.บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความพร้อม 
     ในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
     ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
     นวัตกรรมใหม่ 
W4. บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้างแบบอัตรา 
          จ้างชั่วคราว อาจท าให้เกิดความรู้สึกไม่   
          มั่นคงในการท างาน และส่งผลให้อัตราการ 
         ลาออกจากงานสูง 
W5.ขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมของ 
     กองทุนฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
W6.การสื่อสารและสร้างความเข้าใจใน 
     ค่านิยมองค์กรยังไม่มากพอ 
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โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

O1: มียุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล นโยบาย
ของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากร
มนุษย์ จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะ การ
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างคุณค่าต่อบุคลากร 
องค์กร สังคม และ   
ประเทศชาติ  
O2: กระแสโลกเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย  
รวดเร็ว นวัตกรรม และมี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
องค์กร และวิธีการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรให้พร้อม
รองรับ โดยต้องมีความรู้ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
เพ่ิมข้ึน 
O3. พระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.
2560 ท าให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงในภารกิจ จึงต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

S3+S4+S5+S7+S8+S10+O1+O2+O3 -      
กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 
S8+O1+O2+O3-กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
S2+S10+O1+O2 – กลยุทธ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ในการท างาน  
 
S1+S3+S4+S5+S6+O1+O2+O3 –  
กลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 

W1+W2+W4+O1+O2+O3 – กลยุทธ์จัด
ให้มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เหมาะสม  
 
W3+W5+W6+O1+O2+O3 - กลยุทธ์
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

อุปสรรค (T) 
T1.นโยบายของรัฐบาลที่
ปรับเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อ 
องค์กรในฐานะเป็นหน่วย 
งานของรัฐ ที่จะต้อง
ปรับปรุง และพัฒนา      
ขีดความสามารถขององค์กร
และบุคลากรให้สามารถ

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

S1+S3+S5+S10+T1-กลยุทธ์พัฒนาทักษะ
บุคลากรให้มีความพร้อมรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาล  
 

S10+S11+T1 -กลยุทธ์ปลูกฝังค่านิยม 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

- 
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ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อ
สถานการณ์ต่างๆ 
T2. แนวโน้มของการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม 
สูงอายอุย่างสมบูรณ์ในราว 
ปี พ.ศ.2564   

S4+S5+S6+S9+T1+T2 – กลยุทธ์เพ่ิม
ประสิทธิผลด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
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การประเมิน การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยง 

1. การประเมินความเสี่ยงองค์กร 
 ในการประเมินความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับ
ทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 2) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนฯ และ 3) การพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF) ซึ่งได้มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงของกองทุนฯ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM โดยสรุปดังนี้ 

▪ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับทบทวน 
ส าหรับปีงบประมาณ 2563 โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้ 

1) การบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมทีต่รงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2) เครือข่ายเข้มแข็ง สนับสนุนและร่วมมือกับกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน

ให้กู้ยืม และลดอัตราหนี้ค้างช าระ 
3) เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Smart SLF) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
▪ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ความเสี่ยงหลักที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานกองทุนฯ ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) มีดังนี ้

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
กฎระเบยีบ /ข้อบังคับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  

การบริหารจัดการเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีมุ่ ง
เป้ าหมายการพั ฒนา
ประเทศ 

- การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
กู้ยืมไม่เพียงพอ 

- กองทุนฯ ไม่สามารถ
ให้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาได้ตรง
กลุ่มเป้าหมายและ
การพัฒนาประเทศ 

 

- การประชาสัมพันธ์ไม่สามารถ
เข้าถึงผู้กู้กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างท่ัวถึง 

- ระบบการติดตามและ
ประเมินผลขาดประสิทธิภาพ 

- กองทุนฯ ไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อการบริหาร
จัดการเงินกู้ยืมได้ครบถ้วน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายกองทุนฯ 

- กองทุนฯ ไม่สามารถรับ
ช าระหน้ีผ่านองค์กร
นายจ้างได้ครบถ้วน 

- กองทุนฯ ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้กู้ยืม
และผู้ค้ าประกันได้
ครบถ้วน 

- ระบบฐานข้อมูลขาดการบูรณา
การและการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

- ยอดหน้ีค้างช าระอยู่
ในระดับสูง 

- กองทุนฯ ไม่สามารถ
ด าเนินคดีและบังคับ
คดีได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  

การพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Smart SLF) 

- ระบบกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ
ดิจิทัล (DSL) ไม่แล้ว
เสร็จตามแผนท่ีก าหนด 

- บุคลากรขาดทักษะและความ
เชี่ยวชาญในการด าเนินงาน 
และไม่พร้อมในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

- การด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามแผนและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

- ระบบฐานข้อมูลขาด
ประสิทธิภาพไม่สามารถ
รองรับและสนับสนุน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

  

 
 
ยุทธศาสตร์ศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (Smart SLF) 
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2.1.4 การประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ปัจจุบัน กองทุนฯ มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2562 ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยได้มีการ
ทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การ
ยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร มีแผนการพัฒนาบุคคลราย
ต าแหน่งระยะยาว และประจ าปี มีการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent management) และการพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) มีแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมีการประเมินผลและ
รายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนให้ผู้บริหารทราบ 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ท าการศึกษา และวิ เคราะห์ความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรบุคคล                        
จากกระบวนการการบริหารงานบุคคลทุกขั้นตอน พบว่า ยังมีความเสี่ยงด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               
ที่สามารถควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง การจัดการลดและควบคุมความเสี่ยง   

1. การจัดการอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและ
โครงสร้างองค์กรที่ได้ปรับใหม่ 

จัดให้มีแผนบริหารอัตราก าลัง โดยการวางแผนอัตรา
ก าลังคนให้มีจ านวนและคุณสมบัติเหมาะสมตามภารกิจ 

2. การขาดผู้สืบทอดต าแหน่งส าคัญขององค์กร จัดให้มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (Successor) ที่เริ่มด าเนินการแล้วในปี 2562 
อย่างต่อเนื่องมาในปี 2563 

3. การสรรหาพนักงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ได้ยาก 
      เกิดการขาดแคลน 

จัดให้มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรตาม DRM และ IDP   

จัดให้มีแผนงานการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ 
(Talent Pool) 

4. บุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
ด า เนิ น งานและไม่พร้ อม ในการ ใช้ ง านระบบ
เทคโนโลยีใหม่ 

จัดให้มีแผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. กระบวนการท างาน และระบบงานบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
 

ปรับปรุงข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น ลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจและการ
ตีความ 

จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความ
ยืดหยุ่น ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ปฏิบัติ งานของพนักงานในงานบุคคล  ได้แก่ ร ะบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

6. อัตราการลาออกเพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่มสีัญญาจ้าง  
 
 

จัดให้มีแผนงานการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร และแผนการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ 

และจัดให้มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน
ส าหรับปีงบประมาณ 2563) จะมุ่งเน้นการด าเนินการงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและต่อยอดจากที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ต่อเนื่องจากปี 2562 ได้แก่ ด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจงาน โดยค านวณ
ความต้องการก าลังคน (Workload Analysis Process) และการศึกษาเวลาท างาน (Time and Motion study) รวมถึง
การวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลัง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารการจัดจ้างพนักงาน
สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว การปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการด้านต่างๆ เพ่ือจูงใจและรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ และจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในงาน เข้ามาปฏิบัติงานกับกองทุนฯ การ
เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองในการท างานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
4.0  รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee productivity) ด้านต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการ
อัตราก าลัง การพัฒนารายบุคคล (Individual development plan IDP) เพ่ือเป็นเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรกองทุนรายต าแหน่งในระยะยาว และมีแผนพัฒนารายบุคคลประจ าปี ต่อเนื่องไปถึงปี 
2564 โดยคาดว่าจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง การบริหารจัดการอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจ
ขององค์กรตามระบบงานใหม่ พ.ร.บ.ใหม่ มีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบุคคล มีฐานข้อมูลบุคคลที่มีประโยชน์เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรได้เข้าถึงง่าย
ยิ่งขึ้น การมีรายงานข้อมูล สถิติงานบุคคลให้ผู้บริหารได้ใช้ในการตัดสินใจเชิงกลุยทธ์ได้ดียิ่งขึ้น และมีบุคลากรที่มี
คุณภาพ ทักษะ ที่จะขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้ไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงได้ในที่สุด 
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2.1.5  การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน (ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในอดีต) และ   
         แนวโน้มในอนาคตด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

         ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
➢ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีนโยบายที่จะพิจารณาสนับสนุนหรือเลื่อนต าแหน่งให้กับบุคลากรภายในก่อน    
- ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีงบประมาณการอบรมอย่างเพียงพอ 
- ให้ความส าคัญการกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
  ให้บุคลากรกองทุนฯ ทุกระดับ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Line เป็นต้น 

➢ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและในทุกสายงาน ให้ความร่วมมืองานบริหารและพัฒนาบุคลากร  
➢ บุคลากรส่วนใหญ่เป็น Gen Y ที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
➢ วัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงค่านิยม “TRUST” ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ 

ไว้วางใจกัน สามัคคี ใส่ใจบริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตอาสา  
 

การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
   เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดครอบคลุมงาน 3 ด้าน ดังนี้  
 

1. ด้านการบริหารบุคคล 
 
     การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน 
▪ คนและอัตราว่าง    

     กองทุนฯ ได้มีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย 13 ฝ่าย และกรอบอัตราก าลัง 255 อัตรา มีการสรรหา 
คัดเลือกบุคคลภายนอก และพนักงานภายในเพ่ือเลื่อนต าแหน่งตามแผนการสรรหาประจ าปีงบประมาณ 2562  
ซ่ึงปัจจุบันมีพนักงาน จ านวน 209 อัตรา คงเหลืออัตราว่าง จ านวน 46 อัตรา แบ่งเป็นอัตราว่างของพนักงานต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป เทียบกับต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ สัดส่วน 50:50 และอัตราว่างส่วนใหญ่อยู่ใน          
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2562 กองทุนฯ ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมขึ้น จ านวน 232 คน  
ซึ่งส่วนใหญ่มาปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่จ าเป็นเร่งด่วนในฝ่ายบริหารหนี้ ฝ่ายคดีและบังคับคดี และฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เนื่องจากกองทุนฯ ต้องด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืม ติดต่อประสานงานให้ข้อมูล
กับองค์กรนายจ้างและแจ้งการหักเงินเดือนให้กับผู้กู้ยืมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฟ้องร้องด าเนินคดี  ไกล่เกลี่ย       
ชั้นบังคับคดี ระงับการบังคับคดี พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลผู้กู้ยืมตามค าพิพากษา ผู้กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีให้เป็นไปตามค า
พิพากษา จัดท าข้อมูลผู้กู้ยืม รวมถึงการให้ข้อมูลการด าเนินงานกองทุนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ส าหรับผู้ติดต่อสอบถาม
ทาง กยศ. Call Center แสดงให้เห็นว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในบางฝ่ายไม่รองรับภารกิจงานในปัจจุบัน ขณะที่บางฝ่าย   
มีพนักงานมากกว่าภารกิจงาน บางฝ่ายมีภารกิจงานมากกว่าจ านวนพนักงาน ดังนั้น กองทุนฯ จึงไดว้ิเคราะห์อัตราก าลัง
ในแต่ละฝ่ายเพ่ือน ามาพิจารณาการก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสมภายใต้กรอบอัตราก าลังและโครงสร้างองค์กรที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจอนาคต รองรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีระบบงานใหม่ และพ.ร.บ.ใหม่ต่อไป 
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▪ กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ในปี 2562 มีการวางแผนอัตราก าลัง การบริหารอัตราก าลัง สรรหา คัดเลือก ปรับแก้ไขสัญญาจ้าง

พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว โยกย้ายจัดคนลงตามต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจงาน เลื่อนต าแหน่ง  
ปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล  และทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  มีการจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินรางวัลประจ าปี และสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตรงเวลา ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่มีอยู่ ซึ่งในปี 2562 กองทุนฯ ได้ยกร่างข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. .... และประกาศบังคับใช้
ข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. .... ต่อไป 

 

▪ ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) 
ปัจจุบัน กองทุนฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) โดยจัดให้มีเครื่อง 

Hand scan ระบบงาน ERP  HR module ส าหรับการเก็บข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการท างาน ข้อมูลอัตราก าลัง การ
จ่ายเงินเดือน สวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบเวลาเข้าออกท างาน การท างานล่วงเวลา ตลอดจน
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร สามารถรายงานข้อมูลต่างๆเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวที่มีอยู่       
ไม่เชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างเพียงพอ ต้องอาศัยการแก้ไขข้อจ ากัด และปรับให้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานให้
สะดวกขึ้น ง่ายขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน และตอบสนองเอ้ืออ านวยข้อมูลเข้าพนักงานได้มากยิ่งข้ึน    

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
- บุคลากรขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในงานด้านทรัพยากรบุคคล 

   - กระบวนการและข้ันตอนการในงานบริหารบุคคล มีหลายขั้นตอน ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า  
- ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถลดกระบวนการขั้นตอน และระยะเวลาการท างานได้ 

   - ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับพนักงาน ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับข้อบังคบักองทุนฯ ว่าด้วย 
     พนักงาน พ.ศ. .... ที่ได้ยกร่างขึ้นใหม่  
  

ในปีงบประมาณ 2563-2564 จะมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานบุคคล 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ให้ผู้บริหารสามารถใช้   
       ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ 

พนักงานด้วยตนเอง 
- วางแผนอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลังประจ าปีและระยะยาวให้เหมาะสม และสามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน     

 
2. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

      กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร             
พัฒนาผู้บริหาร พัฒนาองค์กร และส่งเสริมค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร สร้างทางเดินในสายอาชีพและวางแผนสืบทอด
ต าแหน่ง   
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การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน 
▪ แผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ 

                     กองทุนฯ เริ่มด าเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งท าให้กระบวนการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเดิม กองทุนฯ ทั้งยังมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ใน
การท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และยกระดับการให้บริการ จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กองทุนจึงได้จัดท าแผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับนวัตกรรมใหม่ ซึ่งกองทุนได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาะความเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยมีการ
ประชุมผู้บริหารเพ่ือน าข้อสังเกตุและประเด็นแนะน ามาจัดท าแผนดังกล่าว และกองทุนฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงและการใช้นวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ และได้จัดให้
บุคลากรทุกคนเข้ารับการทดสอบความตระหนักด้านนวัตกรรม ซึ่งผลปรากฏว่า ปัจจุบันบุคลากรร้อยละ 77 มีความรู้
และความเข้าใจ มีความตระหนัก และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมที่กองทุนฯ น ามาใช้ในปี 2562 

▪ แผนสืบทอดต าแหน่งและแผนการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ 
           กองทุนฯ ได้มีการวิเคราะห์ภารกิจงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ พบว่า มีต าแหน่งงานหลักที่ส าคัญ             
และจะว่ า งล ง ในอนาคต อัน ใ กล้ นี้  ใ น ระดั บบริ ห า ร  เนื่ อ ง จ ากการ เ กษี ยณอายุ  จ านวน  2 ต า แหน่ ง                                      
ได้แก่ต าแหน่งรองผู้จัดการกองทุนฯ และผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ดังนั้นกองทุนฯ และมีต าแหน่งในระดับบริหารที่มี
อัตราว่างอยู่จ านวน 4 อัตรา จึงจ าเป็นต้องเตรียมพนักงานที่จะมาทดแทนต าแหน่งดังกล่าวเพ่ือการบริหารจัดการและ
ด าเนินงานของกองทุนฯ จะได้ไม่หยุดชะงัก รวมทั้งมีจัดท าแผนเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent)  ไว้กับ
องค์กรและการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรกองทุนฯที่มีศักยภาพ รวมทั้งสามารถเติบโตได้ใน
อนาคต 

▪ การจัดท าและพัฒนาพนักงานตาม Development Roadmap และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
   จัดท าแผนงาน Development Roadmap ซึ่ งเป็นแผนเส้นทางการพัฒนาบุคคลของกองทุนฯ               

ทุกต าแหน่งงาน ซึ่งแผนดังกล่าวจะสามารถบอกได้ว่าต าแหน่งงานใด จ าเป็นต้องฝึกอบรมและพัฒนาในเรื่องใดบ้าง และ
ควรพัฒนาในเวลาใด เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ และบุคลากรจะได้ทราบว่าตนเองควรพัฒนา
ในเรื่องใดตามที่องค์กรคาดหวัง โดยน าหัวข้อใน Development Roadmap และ/หรือพัฒนาทักษะ สมรรถนะและ
ประสบการณ์วิชาชีพตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชามาจัดท าเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพ่ือให้พนักงานคน
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตรงตามความคาดหวังขององค์กรและผู้บังคับบัญชา 

▪ แผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
             กองทุนได้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นปีที่ 6 และกิจกรรมปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับนักเรียน 
นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยให้บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม                    
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม “TRUST” ดังนี้  
        -Teamwork บุคลากรหลายฝ่ายได้ท างานร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการท างานเป็นทีม 
        - Responsibility เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
        - Unity สร้างความสามัคคีทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
        - Serviced mindedness รู้จักการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และเต็มใจในการให้บริการ 
        - Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
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▪ การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
    กองทุนได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกับการป้องกันการทุจริต  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต สามารถเรียนรู้ เท่าทัน เข้าใจ และมีความคิด
เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ต่อไป โดยมีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

- การพัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันการทุจริต ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ฐานคิด (Mindset) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันเชิงรุก ด้วยการบูรณาการ
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ตลอดจนการยกระดับการท างานของบุคลากรในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ดียิ่งขึ้น 

-การต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต  ด้วยการส่งเสริม     
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริตด้วยรูปแบบและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 

ในปีงบประมาณ 2563  กองทุนได้จัดให้มีแผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม         
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SLF)          
ในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการและก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Corporate 
Governance)  โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส่ ง เสริมให้บุ คลากรมี ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสั งคม                           
ซึ่งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
มีมติเห็นชอบแผนงานธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 และเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการกองทุนฯระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้วในการประชุมเมื่อครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562          

  แผนงานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมทบทวนประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม   
2) กิจกรรมทบทวนคู่มือจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานกองทุนฯ  
3) กิจกรรม กยศ.สู่องค์กรคุณธรรม 
4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
5) กิจกรรมการจัดสัมมนาให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6) กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานกองทุนฯ ด้วยระบบ ITAS     

(Integrity and Transparency Assessment System) 
7) กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีที่ 7 
8) กิจกรรม คนดี กยศ.ท าดีเพ่ือพ่อ 
9) กิจกรรม เชิดชูคนดี กยศ. 

  

ในอนาคต (2563-2564) จะมีการด าเนินการดังนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรทุกรายตาม Development Roadmap และผู้บังคับบัญชาสามารถเสนอหัวข้อในการพัฒนา
ที่คิดว่าเหมาะสมกับพนักงานได้ หรือพนักงานสามารถน าเสนอหัวข้อการพัฒนาที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรได้ เมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วจะจัดท าเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของพนักงานทุกรายเพ่ือพัฒนาในปี 2563 
และ 2564 ต่อไป   
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 2.จัดท าและทบทวนแผนงานสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับนวัตกรรมใหม่และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  

3.พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent pool) และพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor 
pool) เพ่ือเตรียมการทดแทนอัตราก าลังที่ในระดับบริหาร  

4.จัดกิจกรรม “เราท าความดีด้วยหัวใจ” เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม TRUST และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสท า
ความดีเพ่ือตอบแทนสังคม 

5. ทบทวน/ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างความ
ผูกพันกับองค์กร โดยจะจัดท าควบคู่ไปกับการทบทวนโครงสร้างองค์กร ในปี 2564 

 

3.  ด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต  
 

การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบัน 
ปี 2562 การด าเนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินงานในเรื่องการ

เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว  เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร ได้แก่ ค่าน้ ามัน และค่าโทรศัพท์ การจัดท าเครื่องแบบให้กับพนักงาน  การจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน การด าเนินเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จ เงินรางวัลประจ าปี การด าเนินกิจกรรมบุคลากร
สัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา เพ่ือสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Workplace) ให้กับบุคลากร การด าเนินการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตให้กับบุคลากร การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานผู้มีคุณสมบัติ การจัดท าบัตรอวยพรวันเกิด
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกระทรวงการคลัง  เช่น งานท าบุญตักบาตร งานกฐิน
พระราชทาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ งานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย
อ่ืนๆ จากการด าเนินงานพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยพนักงาน 
พ.ศ. 2553 การใช้สิทธิสวัสดิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว 

2) ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงข้อมูลของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลของ
พนักงานและบุคคลในครอบครัว รวมถึงระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่จะสามารถตรวจสอบการเบิกจ่าย           
ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวของพนักงานที่ไปใช้สิทธิในโรงพยาบาลเอกชนปีละ 30,000 บาท แสดงถึง      
ยอดเบิกจ่ายจริง และยอดคงเหลือ 

 

ในอนาคตปี 2563-2564 จะมีการด าเนินการ ดังนี้  
 เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศไทย รวมถึง
กระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เศรษฐกิจ และสังคมที่ให้ความส าคัญกับพลังงานสะอาด การลดภาวะโลก
ร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่องานทรัพยากรบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ส าหรับกลุ่มงาน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายให้ทรัพยากรมนุษย์ของกองทุนฯ ท างานมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี            
ซึ่งหากบุคลากรมีความสุขก็จะส่งผลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การด า เนินงานของกลุ่มงานสวัสดิการและ
คุณภาพขีวิตในอนาคตจะด าเนินการดังนี้ 
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1. การมุ่งเน้นสุขอนามัยของบุคลากร ทั้งในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2. การสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยการจัดส่งเสริมการกิจกรรมต่างๆ รวมถึง

การสร้างพึงพอใจให้กับบุคลากรที่มารับบริการของกลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างความสุขใน
ที่ท างาน (Happy Workplace) ให้กับบุคลากร 

3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ได้แก่ กิจกรรม
บุคลากรสัมพันธ์ กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน  

4. การจัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพ่ือสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน  
5. การมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บุคลากรสามารถตรวจสอบสิทธิ

สวัสดิการของตนเองได้อย่างถูกต้อง สะดวกและเป็นปัจจุบัน   
 

โดยสรุปการด าเนินงานในส่วนของกลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในอนาคตจะมุ่งเน้นงานให้บริการด้าน
สวัสดิการ งานพัฒนาระบบงานให้มีความทันสมัย สะดวก เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุข การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการจัดกิจกรรมบุคลากร
สัมพันธ์ เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร รวมทั้ งเพ่ือให้บุคลากรสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง         
มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความผูกพันกับองค์กร 
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2.2  มมุมองความคิดเห็นของผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อการบริหารและพัฒนา 
      ทรัพยากรบุคคล 

 
▪ นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

“บุคลากร เป็นทุนทนุษย์ที่มีค่าที่สุด จะต้องมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ          
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข เพ่ือพร้อมรับภารกิจงานตามพ.ร.บ.ใหม่และระบบงาน
ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดิจิตัล 4.0  โดยมีค่านิยมร่วมกัน “TRUST” ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรจะสามารถ
ขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน” 

 
 

▪ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และมีจิตส านึกที่ดี เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
กองทุน” 

 
 

▪ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินการและการให้บริการของกองทุน” 
 
 

▪ นางสาวอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“พัฒนาขีดความสามารถและสร้างบุคลากรให้มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เ พ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
(ลูกค้า สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการกองทุน) มีความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุน” 
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2.3  กรอบแนวคิดด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    
2.3.1 ศาสตร์พระราชากับการบริหารทรัพยากรบุคคล : การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช” ทรงพระราชทานแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ค าจ ากัดความของค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่าหมายถึงการด าเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน 
สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองได้ โดยให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสายกลาง 

 

 

 

 

ความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน 
น าไปสู่ 

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

  

งานวิจัยที่ได้ศึกษาแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลายมิติ รองรับอย่างเป็นรูปธรรมว่า มีองค์กรหลาย
แห่งได้   น้อมน าแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างเป็นผลดีกับคุณภาพชีวิตการท างาน และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียงจากระดับมากไป
น้อย ตามล าดับ ดังนี้ 
 ด้านความรู้ ประกอบด้วย องค์กรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองลงมาคือองค์กร
มีการพัฒนาความรู้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง องค์กรมีการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 
 ด้านคุณธรรม ประกอบด้วย องค์กรมีการด าเนินงานที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ องค์กร
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ภายในองค์กรมีการเก้ือกูล ดูแล และช่วยเหลือกันในองค์กร และองค์กรมีการ
บริหารงานโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
 ด้านความพอประมาณ ประกอบด้วย องค์กรมีการด าเนินงานตามก าลังความสามารถ ไม่เกินตัว รองลงมาคือ 
องค์กรมีการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  
 ด้านความมีเหตุผล ประกอบด้วย องค์กรมีการค านึงถึงเหตุและปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด เพ่ือให้การด าเนินงานได้
อย่างถูกต้องและดีงาม รองลงมาคือ องค์กรมีการสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม 
องค์กรมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่บุคลากรปฏิบัติงาน และสังคมอย่างสมเหตุสมผล และองค์กรพิจารณาการ
ด าเนินงานด้วยความถี่ถ้วน รอบคอบ ไร้อคติ 
 ด้านภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วย องค์กรมีการด าเนินงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรอบคอบ รองลงมาคือ องค์กรมีการจัดองค์ประกอบของการด าเนินงานให้มีสภาพพร้อมรับต่อผลกระทบใดๆ และ
องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง/รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวท่ีดี 

 

มีเหตุผล 
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▪ แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม สภาพที่ท างานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ความก้าวหน้าและความม่ันคง การบูรณาการทางสังคมในองค์กร ความสมดุลระหว่างงานกับ
ชีวิตส่วนตัว และความรับผิดชอบต่อสังคม และยังพบว่า แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความทันเวลาอีกด้วย 
 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการน าแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับองค์กรนั้น มีความ
เกี่ยวข้องกับพนักงานและองค์กรโดยตรง กล่าวคือพนักงานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน ขณะที่องค์กรจะได้รับ
ความส าเร็จจากการท างานที่มีประสิทธิผลของพนักงาน 
 สรุปได้ว่า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น หนึ่งในศาสตร์พระราชา ที่องค์กรจะสามารถท าได้ คือน้อม
น าแนวคิดและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ด้วยหลัก 3 ห่วง ประกอบด้วยความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ร่วมกับ 2 เงื่อนไขคือ ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งแนวทางนี้จะช่วย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน อันจะส่งผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่
สมดุลและยั่งยืนต่อไป 

หลักการของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิธีการกระตุ้นให้คนเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างบรรยากาศให้
เกิดขึ้นในองค์กร โดยใช้หลักการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์กรจะเห็นหรือตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อองค์กรได้กระตุ้นให้เกิด “ความรู้สึกถึงความจ าเป็นเร่งด่วน” ของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น เครื่องมือที่ส าคัญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรส าหรับการฟื้นฟูทรัพยากรบุคคล คือการ
บริหารจัดการให้เกิดผลงาน (Performance Management) ควบคู่ไปกับ การบริหารจัดการความผูกพันต่อองค์กร 
(Engagement Management) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โดยการสร้างสรรค์ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรใหม่ อันเป็นค่านิยม
วัฒนธรรมที่เหมาะกับยุคสมัย จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์อย่างยั่งยืนในอนาคต และการพัฒนาคน 
จะต้องเริ่มจากการพ ัฒนาความคิดก่อนการสร้างความรู้ เพราะการพัฒนาความคิดจะท าให้สามารถน าความรู้ที่มีไป     
ประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง และหากองค์กรต้องการไปสู่ความเป็นผู้น า ต้องการให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จะต้องพัฒนา 
เพ่ือความสุขของคนในองค์กร แล้วทุกอย่างจะตามมา 
 

▪ ศาสตร์พระราชา: องค์ความรู้สู่ไทยแลนด์ .... องค์กร ....ทุนมนุษย์ 4.0 

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นายโคฟี อันนัน ในฐานะเลขาธิการองค์กรสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล “ความส าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (The Human Development Lifetime Achievement 
Award) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  
 เป้าหมายในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบ
แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องค านึงเรื่องปัจจัยความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม
ของคน และที่ส าคัญจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และเคารพในเพ่ือนมนุษย์ ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้รวมกันเรียกว่า “ศาสตร์พระราชา” ที่เป็นองค์ความรู้อันมีคุณค่าอย่างมหาศาล ที่จะเป็น
ต้นแบบในการน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร และบริหารทุนมนุษย์ ในองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0  
 ไทยแลนด์ 4.0  เป็นโมเดลเศรษฐกิจลักษณะท าน้อยได้มาก ด้วยการใช้ความรู้ ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาสร้างมูลค่า (Value Creation) เช่นเศรษฐกิจที่ ใช้ความรู้ เป็นตัวขับเคลื่อน 
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(Knowledge Economy)  เศรษฐกิจที่ ใช้ความคิดสร้ างสรรค์มารั งสรรค์นวัตกรรมสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 
(Creative/innovation Economy) เศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ผสมผสานกับอินเตอร์เน็ต (Digital 
Economy) เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจโมเดลต่างๆ เหล่านี้ มีความจ าเป็น
ที่องค์กรทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ (Startup) จะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ใน
การบริหารองค์กรเสียใหม่  
 
 
 
 
 
 
  

ความได้ เปรียบในการ
แข่งขันขององค์กรยุค 
4.0 ไม่ได้อยู่ที่การผลิต
สิ นค้ าหรื อบริ การที่ มี
ประสิทธิภาพกว่ากัน แต่
อยู่ที่องค์กรจะต้องเป็น
องค์กรที่สามารถเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

ทุนมนุษย์จะเป็นปัจจัยที่ชี้
เป็นชี้ตายขององค์กรยุค 
4.0 องค์กรที่จะอยู่รอด
ต้องลงทุนพัฒนาทุนมนุษย์ 
ให้ใช้ปัญญาในการท างาน 

 
 
  
 

▪ วิสัยทัศน์การบริหารองค์กร : การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร จะอยู่ที่การมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารองค์กร ตามแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารองค์กรที่สอด
รับกับกระแสโลก 

▪ กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ : การขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0 จะเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ 3 องค์ประกอบส าคัญๆ คือ 1) การบริหารทุนมนุษย์ เนื่องจากองค์กร
ยุค 4.0 จะเป็นองค์กรที่ใช้ปัญญาในการขับเคลื่อนองค์กร จึงจะต้องน าสิ่งที่สั่งสมในตัวแต่ละบุคคล ความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และค่านิยม ฯลฯ น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร  2) วัฒนธรรมองค์กร องค์กร 4.0 จะถูกผู้บริโภคคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ บริการ ที่แตกต่างไปจาก
เดิม และต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว องค์กรยุค 4.0 จะต้องมีคุณลักษณะที่มีความกระฉับกระเฉง ฉับไว 
ตื่นตัวในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจและมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราที่รวดเร็ว ดังนั้น องค์กรยุค 4.0 จะต้อง
ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร ให้ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาส ให้อิสรภาพ เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศในการ
ท างานที่เป็นบรรยากาศแห่งการใช้ปัญญาท างานร่วมกัน กล้าคิด กล้าท า กล้ารับผิดชอบ  ซึ่งลักษณะองค์กร
ยุค 4.0 ควรค านึงถึงการสร้างหลักประกันแห่งความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตความ
เป็นอยู่ในที่ท างานมีความอบอุ่น ปลอดภัย และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ท าให้ทุนมนุษย์

วิสัยทัศน ์

คน 

ผู้น า วัฒนธรรม
องค์กร 

จริยธรรม/ธรรมาภิบาล   โมเดลทางธุรกิจ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 
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ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีความยืนหยุ่น จากแนวคิดของการท างานโมเดล 4.0 Work-
life Flexibility  องค์กรยุค 4.0 จะต้องออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการปฏิบัติงานที่
ยืดหยุ่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ท า เป็นองค์กรที่ในการปฏิบัติงาน
ให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด้วยการท างานในลักษณะร่วมมือ ประสานงานในแนวราบเป็น
องค์กรที่ยกระดับคุณค่าของทุนมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ และเป็นองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) ผู้น า ผู้น ายุคองค์กร 
ยุค 4.0 จะต้องเป็นผู้น าที่ท างานร่วมกับทีมงาน ผู้น าจะต้องเป็นที่ปรึกษา เพ่ือสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น 

▪ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร : จะต้องแข็งแรงมั่นคง โดยจะต้องสอดรับกับค าสอนของพ่อ (ศาสตร์พระราชา) 
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) จริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 2) โมเดลธุรกิจ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานของ
องค์กรที่จะต้องท าความเข้าใจในสาระส าคัญต่างๆ ว่าองค์กรประเภทไหน มีวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กรอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างไร การประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรจะมาด้วยวิธีการ กระบวนการใด 

▪ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง : องค์กรจะต้องมีการประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ตลอดเวลา และองค์กรจะต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค ที่จะเป็นการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้น้อยที่สุด  

 
2.3.2 แนวคิดของยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)  

 ในการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยใช้ศาสตร์ของ
พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เน้นหลักการ 3 อย่าง ประกอบด้วย 1.วิธีคิด (Mindset) ที่จะต้องปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่า สร้างนวัตกรรม โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจน ท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน 2. มีความปรารถนาต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างแรง
กล้า (Passion) และ 3. เป็นผู้น า (Leader) จะต้องเหนี่ยวน าจูงใจ กระตุ้นในบุคลากรในองค์กรให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และน าพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จ  
 โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (People)  ต้องตระหนักรู้ มีทักษะ ความสามารถด้านดิจิตัล การสร้าง
คุณค่า (Value Creation)  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน และจะได้
อ านวยความสะดวก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานหรือองค์กร  
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 การก าหนดยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) กองทุนฯ ได้
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ตามทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต 
ภายใต้กรอบแนวคิดศาสตร์พระราชากับการบริหารทรัพยากรบุคคล : การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับแนวคิดของยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน 
ก.พ.)  สรุปได้ ดังนี ้

1. ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Transformation) 

2. ปรับโครงสร้างองค์กร ก าหนดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และภารกิจงานตาม
พ.ร.บ.ใหม่ และระบบงานใหม่   

3. มียุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่จะขับเคลื่อนบุคลากรให้ไปในยุคดิจิทัล เช่น วิธีบริหารจัดการงานผ่านระบบออนไลน์ การบริหาร
จัดการดิจิตัลคอนเทนต์ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ การเตรียมเปลี่ยนวิธีการการท างานให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น เช่นผ่าน Mobile Technology เป็นต้น  

4. คาดการณ์บุคลากรในระดับบริหารที่จะ เกษียณอายุ ที่จะต้องวางแผนการทดแทนต าแหน่งงาน 
(Replacement plan) และวางแผนสืบทอดต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan)  

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนักงานรุ่นเก่าไปสู่พนักงานรุ่นใหม่  โดยการจัดท าระบบจัดเก็บองค์ความรู้         
เพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
อ านวยความสะดวก 

6. สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในกองทุนฯ และสร้างโอกาสให้พนักงาน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา ที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และให้เกิดภาวะผู้น าให้เกิดข้ึนในองค์กรให้มากข้ึน 

7. เน้นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรกองทุนฯเป็น “นักคิด” ที่สร้างนวัตกรรม 
8. การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย                 

Work-life Flexibility เพ่ือสร้างความสุข และความผูกพันที่ดีระหว่างบุคลากรกับกองทุนฯ  
9. เปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ในการอ านวยความสะดวกให้กับพนักงานในเรื่องของการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการบริการที่ดีเป็นมิตรกับพนักงานทุกคน สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้
และเข้าใจในงานบุคคลดียิ่งขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายและส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยส่งเสริมให้เกิดสังคมใช้ปัญญาของบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

10. น าพาพนักงานเข้าร่วมหรือด าเนินการจัดกิจกรรม CSR ปลูกจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม         
ชีวิต สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 
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ส่วนที่ 3 ยทุธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

 

▪ วิสัยทัศน์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

“บุคลากรกองทุนมีคุณภาพ ด้วยระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ดี รองรับการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง” 

 

▪ พันธกิจ 
1. ปรับโครงสร้างองค์กรและก าหนดอัตราก าลังให้เหมาะสม รองรับระบบงานใหม่ และ พ.ร.บ.ใหม่  

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  

4. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกองทุนฯ ให้ตระหนักรู้ค่านิยมองค์กร TRUST 

T – Teamwork : ท างานเป็นทีม 

R – Responsiblility : มีความรับผิดชอบ 

U – Unity : รู้รักสามัคคี 

S – Serviced mindedness : ใส่ใจให้บริการ 

T – Transparency : โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

▪ เป้าประสงค ์
1. เพ่ือมีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เหมาะสม 

2. เพ่ือมรีะบบบริหารทรัพยากรบุคคลทีท่ันสมัย โปร่งใส ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

3. เพ่ือให้บุคลากรกองทุนมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

4. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงค่านิยม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเกิดความผูกพันที่ดีกับองค์กร 

5. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลย์ของชีวิตการท างาน   
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ยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
ตามแนวทาง HR Scorecard 

 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลด้านบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Effectiveness) 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic Alignment) 
มิติที่ 2 

ประสิทธิภาพของบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(HR Program Efficiency)            
 
             
 
      
                
 
          
 
          
 
            
 
 
 
 
 
 
          
 
    
             
             
 
              
 
             
 
             
 
  
 
       
 

มิติที่ 4 
ความพร้อมรับผิดด้านบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 
(HR Accountability) มิติที่ 5 

คุณภาพชีวิตและการท างาน
ของทรัพยากรบุคคล  

(Quality of Work life) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

 
ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Alignment) 
1.มีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์กองทุนฯ  
2.มีโครงสร้างองค์กรและจัดการอตัราก าลัง ใหส้อดคล้องภารกิจ
งาน ตามระบบงานใหม่และพ.ร.บ.ใหม่ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ พร้อมรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Program Efficiency) 
1. ทบทวน/จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน  
2. ปรับปรุงกระบวนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
3. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกระบวนงานต่างๆ เพื่อลด
ขั้นตอนและเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
4. มีช่องทาง สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยการน าสื่อออนไลน์
เข้ามาใช้ 
 

 
 
 

คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต 
และการท างาน 

(Quality of Work life) 
1.ปรับปรุงสวสัดิการและจัดให้มสีิง่อ านวย
ความสะดวก เพื่อเพ่ิมคณุภาพชีวติให้กับ
พนักงาน 
2.จัดให้มีความปลอดภยั สุขอนามยั และ
สภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ให้กับพนักงาน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ความสมดุลยร์ะหว่างชีวิตกับการท างาน 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เตรียมโครงสร้างองค์กรและ
บุคลากรใหพ้ร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. เพิ่มประสิทธิผลด้านการ 

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. ปลูกฝังค่านิยม เสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  
5. เสริมสร้างคณุภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อมการ

ท างานของทรัพยากรบุคคล
และบรหิารจดัการความ

ผูกพันต่อองค์กร 
 

 
 
 

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Program Effectiveness) 

 1.จัดให้มีระบบบริหารผลการปฏบิัติงานท่ีมี  
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อยา่งมปีระสิทธิผล    
2.พัฒนาสมรรถนะพนักงานกองทุนตาม
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent 
pool) หรือกลุ่มผูส้ืบทอดต าแหน่ง 
(Successor pool) 
4.ส่งเสรมิคณุภาพชีวิตและความกา้วหน้าทาง
สายอาชีพ 

 
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Accountability) 
1. ปลูกฝังบุคลากรตระหนักรู้ถึงค่านิยม “TRUST”  
2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาองค์กร 
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▪ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมความพร้อมโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง   

หมายถึง การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้แข็งแกร่งและทันสมัย 
เริ่มตั้งแต่มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอัตราก าลังประจ าปีและระยะยาว การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจงานเพ่ือรองรับพ.ร.บ.ใหม่ และระบบงานใหม่ ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร(Recruitment) 
ให้เหมาะสมและทันเวลา และได้บุคลากรที่มีความสามารถตามที่ก าหนดเหมาะสมกับงานและองค์กร การดูแล
อัตราก าลังให้เหมาะสมพอเพียง (Manpower planning)  มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญ            
หรือการศึกษาเวลาท างาน รวมถึงการวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์          
การก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ที่เหมาะสมกับภารกิจงานปัจจุบันและในอนาคต การก าหนดค าบรรยาย
ลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกต าแหน่งงานและมีองค์ประกอบครบถ้วน การออกแบบสมรรถนะที่จ าเป็น            
ทุกต าแหน่ง การประเมินสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคั ญ หรือ
การศึกษาเวลาท างาน รวมถึงการวิเคราะห์การทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  พร้อมกันนี้  จะได้มัพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ หมายถึง มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ด้วย  

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หมายถึง การประกาศใช้ข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน ระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ แนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยพนักงาน ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต พร้อมด้วยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยค านึงถึง
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรในองค์กรในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้โดยง่าย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(People)  ต้องตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) มีทักษะ ความสามารถด้านดิจิตัล การสร้างคุณค่า 
(Value Creation)  การสร้างระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR information system : 
HRIS) โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เช่นการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารได้   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิผลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หมายถึง การบริหารจัดการให้เกิดผลงาน (Performance Management) กระบวนการวัดและ

ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ โดยการกระจายตัวชี้วัดองค์กรน าลงสู่ฝ่าย โดยน าตัวชี้วัดองค์กรเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดฝ่าย และตัวชี้วัดพนักงานรายบุคคล ตามหลักการของระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลที่เหมาะสม
กับองค์กร และทบทวน ปรับปรุง จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยการจัดท าคู่มือการประเมินผลการด าเนินงาน ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการสื่อสารให้พนักงานกองทุนฯ ให้ได้รับทราบและเข้าใจน าไปใช้ปฏิบัติ  พร้อมทั้งการจัดท า
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง (Individual development plan & learning roadmap) ครอบคลุม
ทุกต าแหน่ง เพ่ือฝึกฝนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ (Training & Development) การดูแลให้พนักงานมีโอกาส
เติบโตก้าวหน้า (Career Development) การจัดให้มีแนวทาง การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool) 
หรือกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor pool) มีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ หรือกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง และสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ระบบบริหาร
ก าลังคนคุณภาพและศักยภาพสูง จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้  นอกจากนี้    
มีการปรับปรุงการเลื่อนต าแหน่งเพ่ือให้ได้ก าลังคนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ก าหนด ส่งเสริมขวัญและก าลังใจของ
บุคลากร  และได้จัดให้มีระบบการรักษาคนเก่ง คนดีไว้ ระบบการหาคนทดแทนได้อย่างทันเวลา เมื่อมีพนักงาน
เสียชีวิต ลาออก เกษียณ เป็นต้น โดยการจัดเตรียมแผนการทดแทนอัตราก าลังที่ส าคัญในระดับบริหาร 
(Replacement Plan)   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
หมายถึง กองทุนฯ โดยผู้น าองค์กรได้ก าหนดค่านิยมองค์กรใหม่ “TRUST” ในแผนปฏิบัติการกองทุนฯ 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ และมี
ความหมายดังนี้ 

T – Teamwork : ท างานเป็นทีม 
R – Responsiblility : มีความรับผิดชอบ 
U – Unity : รู้รักสามัคคี 
S – Serviced mindedness : ใส่ใจให้บริการ 
T – Transparency : โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ดังนั้น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกลไกส าคัญในการปลูกฝังค่านิยม TRUST และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล การมีจริยธรรม การป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพ่ือให้กองทุน กยศ.สู่องค์กรคุณธรรม มีประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
คู่มือจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และพนักงานกองทุนฯ ที่เป็นปัจจุบัน โดยเน้นเรื่อง
การสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดการรับทราบ การจัดสัมมนาให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบของค่านิยม
ดังกล่าวและตระหนักถึงการน าไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแผนงานธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่
กิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปีที่ 7 กิจกรรมคนดี กยศ.ท าดีเพ่ือพ่อ และกิจกรรมเชิดชูคนดี 
กยศ. เป็นต้น โดยมีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานกองทุนฯ ด้วยระบบ ITAS 
(Integrity and Transparency Assessment System) เพ่ือเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการท างานของทรัพยากรบุคคล และบริหาร         
                     จัดการความผูกพันต่อองค์กร 

หมายถึง  การบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสอดรับกับกระแสโลก การขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0 จะเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร จะเป็นองค์กรที่ใช้ปัญญาในการขับเคลื่อนองค์กร จึงจะต้องน าสิ่งที่สั่งสมในตัว
แต่ละบุคคล ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และค่านิยม ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร องค์กรยุค 4.0 จะต้องมีคุณลักษณะที่มีความกระฉับกระเฉง ฉับไว ตื่นตัวในการเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจและมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราที่รวดเร็ว ดังนั้น จะต้องส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาส            
เพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศในการท างาน โดยการใช้ปัญญาท างานร่วมกัน กล้าคิด กล้าท า กล้ารับผิดชอบ  ซึ่งควร
ค านึงถึงความมั่นคงในชีวิต มีความปลอดภัยในการท างาน  มีสุขอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ มีสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่น จากแนวคิดของการท างานโมเดล 4.0 Work-life Flexibility นอกจากนี้ ยังได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) คือการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement & Satisfaction) โดยการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และ 
วิเคราะห์ผลการส ารวจฯ เพ่ือยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of Work life) การจัดกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน เป็นต้น  
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

1.เตรียมโครงสร้างองค์กรและ
บุคลากรให้พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

3.เพ่ิมประสิทธิผลด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.ปลูกฝังคา่นิยม เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  

 
5.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมการท างานของ
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร
จัดการความผูกพันต่อองค์กร 

ยุทธศาสตรด์้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (2562 – 2564) 

วิสัยทัศน์: บุคลากรของกองทุน           
มีคุณภาพ ตระหนกัถึงค่านยิมองคก์ร 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” 
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   เตรียมโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

                        มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ตามระบบงานใหม่ และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
                        และนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น        

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ 

1.1 เพ่ือ
บริหารจดัการ
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน
และโครงสร้าง
องค์กรที่ 
รองรับระบบ 
งานใหม่ และ
พ.ร.บ.ใหม่ 

1.1.1 รอ้ยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
จัดการอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับ
ภารกิจงาน และ
โครงสร้างองค์กร 
ที่รองรับระบบงาน
ใหม่ และพ.ร.บ.
ใหม่ 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรและอัตราก าลัง     
ที่เหมาะสมกับบริบท
กองทุน 

 
 
 
 

1.1 แผนการจัดการ
อัตราก าลัง (Workforce 
Management)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

3. การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Smart SLF) 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เป้าหมาย 



  
 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562-2564 (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563)  

 

         ฝ่ายทรัพยากรบคุคล                                     กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา            67 

    เตรียมโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
. 
                        มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจงาน ตามระบบงานใหม่ และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 
                        และนวัตกรรมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น        

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ 

1.2 เตรียม
ความพร้อม
บุคลากรให้
ตระหนักถึง
การเปลีย่น 
แปลงเพ่ือ
รองรับ
นวัตกรรม 
และมีทักษะ
การใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

1.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาตาม
แผนงาน 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
100 

1.2พัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

 

1.2 แผนงานการ
พัฒนาบุคลากรตาม 
DRM และ IDP 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Smart SLF) 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 

1.2.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะเข้าใจ
และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(High 
Technology 
Literacy) 

 - 
 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
100 

 

1.3 เตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากร
เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1.3  แผนงานสร้าง
ความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับนวัตกรรมใหม่
และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Smart SLF) 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เป้าหมาย 
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เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

                          มีกระบวนการและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อบังคับพนักงานฯ ที่เป็นปัจจุบัน  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ 

2.1 ผู้บริหารได้มี
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจเชิง     
กลยุทธ ์
 
 
 

2.1.1 จ านวน
รายงานที่
ผู้บริหารใช้ใน   
การตัดสินใจ    
เชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 

1 
รายงาน 

 
 

2 
รายงาน 

 
 
 
 

3 
รายงาน 

 
 

2.1เพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
 

2.1) แผนระบบสารสนเทศที่
สนับสนนุงานด้านทรัพยากร
บุคคล (HRIS) 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 

3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  
(Smart SLF) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าหมาย 
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เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

                          มีกระบวนการและมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีข้อบังคับพนักงานฯ ที่เป็นปัจจุบัน  
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ 

2.2 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณภาพ 
(Smart 
people) 
 
 
 
 
2.3 เพ่ือรักษา
คนให้อยู่กับ
องค์กร สร้าง  
เป้าหมาย และ
แรงจูงใจให้
พนักงาน  

2.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการได้
ตามแผนงาน
ประจ าปี 
 
 
 
 
2.3.1ความส าเร็จ  
ของการจัดท า
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าทาง
อาชีพ (Career 
path)  

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มี 
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าทาง
อาชีพ  
(Career Path) 

 

3.1 ประสิทธิผลด้าน
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
3.2 เสริมสร้างความ
ผูกพันในองค์กร 

3.1) แผนงานการพัฒนา              
กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ
(Talent ) และพัฒนาบุคลากร
กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor) 
 
 
 
 
3.2) แผนการสรา้งเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพ 
(Career path) 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Smart SLF) 
 
3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(Smart SLF) 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 
3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เป้าหมาย 
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เพิ่มประสิทธิผลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
                          มีตัวชี้วัดรายบุคคลของพนักงานทุกระดับและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้พิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทน/เลื่อนชั้น/เลื่อนต าแหน่ง 

                          หรือใช้เพื่อพัฒนาพนักงาน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ 

3.1เพ่ือให้มี
ระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ 
 
 
  

3.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 
 
 
 

100 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1ประสิทธิผลด้าน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) แผนการประเมินผล     
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Performance 
Management) 

 
 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Smart 
SLF) 
 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพ่ือ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เป้าหมาย 
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                                                                         ปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 

                                   บุคลากรตระหนักรู้ถึงค่านิยม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร   
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ที ่

4.1 ปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมให้กับ
บุคลากรกองทุนฯ 
เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
  

4.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ได้ตามแผนงาน 

80 
 

90 100 4.1 ปลูกฝังค่านิยม 
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรองค์กร  

4.1) แผนงานธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
(เป็นแผนที่อยู่ภายใต้กลุ่มงาน      
ธรรมาภิบาล ฝ่ายส านักผู้จดัการ   
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่            
18 กรกฎาคม 2562) 

 
 
 
 

ฝสก./ฝสค./
ฝทบ./ฝอพ. 

2. สร้างความ
เข้มแข็งของ
เครือข่าย
กองทุนฯ 
 
 
 

2.3.1 ส่งเสริม
คุณธรรม      
จิตอาสา และ
การมีส่วนร่วม  
ในกลุ่มผู้กู้ยมื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เป้าหมาย 
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                                               เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการท างานของทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการความผูกพันต่อองค์กร 

 

                                บุคลากรได้รับการให้บริการและการจัดสวัสดิการที่ดี  มีความปลอดภัย มีสุขอนามัย อยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี   
                            เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of Work life) เพ่ิมมากข้ึน   

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยง 

2562 2563 2564 ยุทธศาสตร์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ที ่

5.1 บุคลากรมี
ความปลอดภัย มี
สุขอนามัย รวมถึง
สภาพแวดล้อม   
ที่ดีในการท างาน 
 
 
 
 
5.2 บุคลากรมี
ความสุขและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 

5.1.1ร้อยละของ
การด าเนินการ
ตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
 
 
5.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
สร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

5.1เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีในการท างาน 

 

 
 
 
 

 
5.2 เสริมสร้างความผูกพัน
ในองค์กร 
 
 

5.1) แผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
5.2) แผนงานการสร้าง
ความผูกพันและความ      
พึงพอใจของบุคลากร 
 
 

ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล 

3. การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Smart 
SLF) 
 
3.การพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 
ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Smart 
SLF 

 3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 
 
 

3.4.1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
สร้างความ
พร้อมเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(Smart 
People) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เป้าหมาย 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562– 2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563)  และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
(ฉบับทบทวน เฉพาะปีงบประมาณ 2563) ให้ทุกฝ่ายงานได้รับทราบ ในรูปแบบที่ส าคัญ ได้แก่ 
1.1 การถ่ายทอดโดยตรงระหว่างบุคคล เช่น การประชุม เป็นต้น 
1.2 การถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ เป็นต้น 

2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับ
ปีงบประมาณ 2563) อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 

 

  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีแนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 
2563) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 โดยการติดตามรวบรวม วิเคราะห์ และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ดังนี้ 

1. จัดท ารายงานน าเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและก าหนดค่าตอบแทน เป็นรายไตรมาส 
2. จัดท ารายงานน าเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นรายไตรมาส 
3.  ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 

2564) (ฉบับทบทวน ส าหรับปีงบประมาณ 2563) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         
ปี 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะด าเนินการในทุกปี 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 6 การน าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

.              ไปปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

▪ การติดตามประเมินผล 
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  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

1.เตรียมโครงสร้างองค์กรและ
บุคลากรให้พร้อมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

3.เพ่ิมประสิทธิผลด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.ปลูกฝังคา่นิยม เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  

 
5.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมการท างานของ
ทรัพยากรบุคคล และบริหาร
จัดการความผูกพันต่อองค์กร 

ยุทธศาสตรด์้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (2562 – 2564) 

วิสัยทัศน์: บุคลากรของกองทุน           
มีคุณภาพ ตระหนกัถึงค่านยิมองคก์ร 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” 
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